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1.1 Aanbiedingsbrief
Geachte raadsleden,
Hierbij bieden wij u de conceptbegroting 2020 aan met hierin onze (beleids)voornemens en de
financiële onderbouwing. Om door u te bespreken en vast te stellen, in de raadsvergadering
van 4 november 2019. Wij hebben bij de voorbereiding uiteraard uw opmerkingen die u
gemaakt heeft bij de Perspectiefnota zo goed mo gelijk geprobeerd te verwerken.
De begroting 2020 sluit positief met € 303.000. De meerjarenraming ziet er als volgt uit:
2021

-/- € 131.000

2022

€ 114.000

2023

€ 700.000

Het raads- en coalitieakkoord
meerjarenraming.

blijven

voor

ons

de

basis

voor

de

begroting

en

Financieel hebben we momenteel de wind niet mee
In de akkoorden is een groot aantal ambities verwoord. Daarmee zijn we volop bezig,
wetende dat niet alle doelen tegelijk kunnen worden gerealiseerd. Tussen de Perspectiefnota
en voorbereiding van de begroting zijn we aan de slag gegaan met de opdracht die u aan ons
heeft meegegeven. Daarbij zijn we onaangenaam verrast door maatregelen van de
Rijksoverheid:
-

In augustus 2019 werden we geconfronteerd met fors minder inkomsten vanuit het
gemeentefonds, onze belangrijkste inkomstenbron. Dat komt omdat de Rijksoverheid niet
alle geld heeft uitgegeven dat begroot was (onderuitputting). Hierdoor wordt er minder
geld beschikbaar gesteld voor het Gemeentefonds. Ook zijn de inwonersaantallen
geactualiseerd in de berekeningen. We hadden hier gedeeltelijk rekening mee gehouden,

-

alleen het moment en de omvang van de correctie, hebben ons verrast.
Sinds het sociale domein (WMO/jeugdzorg) is overgedragen aan gemeenten, heeft het
Rijk hiervoor onvoldoende financiële middelen beschikbaar gesteld. Dat betekent dat er

nog steviger moet worden ingezet op beheersing van de kosten in het sociaal domein.
Al deze ontwikkelingen maakten dat het begrotingsproces voor 2020 in een ander daglicht
kwam te staan.
Gemeenten zijn genoodzaakt om te bezuinigen en de gemeenteli jke inkomsten te verhogen.
Dit is vooral wrang gelet op het grote begrotingsoverschot bij het Rijk en de economische
voorspoed in ons land. Vanuit onze landelijke belangenvereniging VNG (Vereniging
Nederlandse Gemeenten) en VDG (Vereniging Drentse Gemeente n) proberen we het kabinet
te overtuigen dat gemeenten meer financiële middelen nodig hebben om hun taken richting
inwoners goed te kunnen uitvoeren. Vooralsnog heeft dit overleg nog niet tot resultaten geleid
voor de begroting van 2020.
Binnen nieuwe kaders een sluitende programmabegroting
Het college heeft zorgvuldig geprobeerd om, binnen de nieuwe kaders, tot een sluitende
programmabegroting te komen. Zoals bij de bespreking van de Perspectiefnota is
7
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afgesproken, is het gelukt tot een sluitende begro ting te komen. De volgende 5 sporen waren
hiervoor het uitgangspunt:
1) Verlagen budgetten
2) Kosten toerekenen aan tarieven en leges
3) Actualiseren en temporiseren Meerjarig Uitvoering Programma
4) Analyse incidentele budgetten en investeringsbudgetten
5) OZB-opbrengst verhogen.
Dit heeft geleid tot een totaalpakket aan keuzes.
De meeste plannen kunnen doorgaan
Ondanks de ongunstige financiële omstandigheden, kunnen we gelukkig verder werken aan
de invulling van de plannen in het raads- en coalitieakkoord. Er is ruimte voor nieuw beleid en
het doen van investeringen om plannen te realiseren. Sommigen plannen gaan (voorlopig)
niet door, andere plannen zijn later in de tijd gepland. Hierbij blijft de kwaliteit van de
voorzieningen intact en zijn er geen onomkeerbare gev olgen voor de toekomst. We zetten ook
nog in op extra inkomsten door cofinanciering (bijv. Rijk, provincie) voor projecten in de
toekomst. Maar daar hebben we nu bij deze begroting en meerjarenraming nog geen rekening
mee gehouden.
De gemeentelijke belastingen en tarieven
Na uitwerking van de 5 verschillende sporen, komen we tot de conclusie dat we er niet aan
ontkomen om de inwoners te laten meebetalen in het realiseren van de ambities. Nadat in de
afgelopen jaren niet is geïndexeerd, was al overeengekome n, dat de OZB dit jaar wordt
verhoogd met 1,5% (indexering). Het betekent ook dat wij u nu voorstellen om de OZB,
bovenop de indexering, met 4,5% te verhogen. De OZB stijgt maar de riool - en
afvalstoffenheffing stijgen niet. Dit betekent daarom slechts een beperkte lastenverhoging
voor onze inwoners. Voor een nadere onderbouwing daarvan verwijzen wij naar de
meegestuurde belastingnotitie.
Bij alle plannen wil het college aan de slag in goede samenwerking met raad, inwoners,
instellingen en ondernemers. Dit doen wij met een open houding, waarbij flexibel wordt
ingespeeld op maatschappelijke opgaven.

Wij wensen u goede beraadslagingen.
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Roden, 18 september 2019

Klaas Smid, burgemeester

Henk Kosters, wethouder

Alex Wekema, wethouder

Jeroen Westendorp, wethouder

Kirsten Ipema, wethouder

Marinus van der Wal, directeur – secretaris
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Leeswijzer
De programmabegroting bestaat uit zeven hoofdstukken. In deel A vindt u onder meer
informatie over de inhoudelijke en financiële hoofdlijnen van deze programmabegroting
inclusief het vaststellingsbesluit. Deel B is het programmaplan en beschrijft de reguliere
programmaonderdelen. Dit deel omvat de inhoudelijke keuzes die we maken om onze
ambities te realiseren. In hoofdstuk 5, ’Paragrafen’, staan w ij stil bij de wettelijk verplichte
paragrafen:
•

lokale heffingen;

•

weerstandsvermogen en risicobeheersing;

•

onderhoud kapitaalgoederen;

•

financiering;

•

bedrijfsvoering;

•

verbonden partijen;

•

grondbeleid.

Meerjarenperspectief
In deze begroting is een sluitend meerjarenperspectief opgenomen. Hiervoor verwijzen wij u
naar hoofdstuk 7, ‘Meerjarenraming inclusief toelichting’.
1.2 Financiële beschouwingen
De programmabegroting 2020 sluit met de huidige inzichten met een vrije ruimte van
€ 303.000 en een uiteindelijk positief meerjarenperspectief :
- 2021:

€ -131.000

- 2022:

€

114.000

- 2023:

€

700.000

Deze begroting bevat beleidswensen en beoogde effecten die u met de vaststelling van de
Perspectiefnota 2020 heeft geaccordeerd. De meeste voorstellen komen oorspronkelijk uit het
MUP, als afgeleide uit het raads- en coalitieakkoord.
Achtereenvolgens treft u de volgende toelichtingen aan:
Hoofdstuk 1.2

In dit
1.2.0
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

onderdeel wordt de (sluitende) meerjarenbegroting gepresenteerd.
Begroting 2020
Meerjarenperspectief 2020-2023
Verschillenanalyse
Beleidsvoorstellen ten laste van de vrije budgetruimte
Overige beleidsvoorstellen/investeringen
Algemene dekkingsmiddelen
Geprognosticeerde balans en emu-saldo
Verloop reserves en voorzieningen

Hoofdstuk 1.3

Incidentele baten en lasten

Hoofdstuk 1.4

Grote subsidies Zorg & Welzijn, Sport en Cultuur
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1.2.0 Begroting 2020
In onderstaand overzicht zijn de cijfers vanuit de primitiev e begroting 2020 per programma
weergegeven. Het primitief saldo 2020 bedraagt € 649.000.
Overzicht baten en lasten begroting 2020
Begroting 2020

Bedragen x € 1.000

Meerjarenperspectief

Programma's
Burger en bestuur
Integrale Veiligheid
Beheer Openbare Ruimte
Economische Ontwikkeling
Onderwijs
Sport
Cultuur
Werk en Inkomen
Zorg en Welzijn
Milieubeheer
Ruimtelijke Ordening en Vhv

Lasten
3.215
2.131
8.035
2.166
17.283
2.387
2.178
13.154
19.921
7.862
4.740

Baten
2.019
18
333
1.939
14.281
686
328
8.005
352
8.069
3.240

Saldo
-1.197
-2.113
-7.702
-227
-3.002
-1.701
-1.850
-5.149
-19.569
207
-1.499

saldo 2021
-1.555
-2.111
-7.652
-225
-2.996
-1.704
-1.874
-5.202
-19.803
341
-1.495

saldo 2022
-2.001
-2.114
-7.616
-223
-3.006
-1.726
-1.881
-5.256
-20.038
397
-1.489

saldo 2023
-2.403
-2.114
-7.609
-221
-3.025
-1.732
-1.905
-5.311
-20.273
440
-1.484

Algemene dekkingsmiddelen

2.255

55.120

52.866

53.879

54.901

56.034

Overhead
Heffing VPB
Onvoorzien
Saldo van baten en lasten
Mutaties reserves:
Burger en bestuur
Integrale veiligheid
Beheer openbare ruimte
Economische ontwikkeling
Onderwijs
Sport
Cultuur
Recreatie en toerisme
Werk en inkomen
Zorg en welzijn
Milieubeheer
Ruimtelijke ordening en vhv
Algemene dekkingsmiddelen
Totaal mutatie reserves
Resultaat

9.400
40
1
94.767

12

-9.387
-40
-1
-364

-9.399
-41
-1
161

-9.412
-41
-1
495

-9.425
-42
-1
929

-1

-1

-1

-1

294
320
613
774

294
320
613
1.108

294
320
613
1.542

94.403

1

1
94.768

400

400

294
320
1.014
95.417

294
320
1.013
649
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1.2.1 Meerjarenperspectief 2020-2023
In het onderstaand overzicht zijn nieuwe beleidsvoorstellen en dekkingsmiddelen opgenomen
die leiden tot een positief (meerjaren)saldo. In het onderstaand overzicht zijn nieuwe
beleidsvoorstellen opgenomen en de dekkingsmiddelen om het primitieve tekort om te buigen
naar een positief (meerjaren)saldo.
Primitief saldo

bedragen x € 1.000

2020

2021

649

774

2022
1.108

2023
1.542

Ombuigingen / bouwstenen begroting
Verlagen budget sociaal wijkbeheer / participatie

-8

-8

-8

-8

Verlagen afdelingsbudgetten - € 15.000 per afdeling

-75

-75

-75

-75

Verlagen budget bestemmingsplannen

-25

-25

-25

-25

Verlagen budget recreatie en toerisme

-25

-25

-25

-25

Verlagen / intrekken investeringsbudgetten

-18

-6

-6

-6

-13

-13

-13

-13

Aanpassing waardering woningen *

12

31

Aanvullende bijdrage VRD (VRD begroting 2020)

45

55

46

43

Veilig Thuis Drenthe, additionele taak GGD

90

90

90

90

GGD basisbijdrage, verdeelsleutel en indexering

18

18

18

18

Ontwikkelprogramma RUD *

14

Personele inspanning implementatie BRO *

35
48

48

48

Actualiseren en/of faseren ambities MUP
Bouw en inrichting nieuwe gemeentewerf

-212

Energiescans gemeentelijke gebouwen, per saldo voordeel
Wettelijk verplicht

Organisatieontwikkeling inclusief investeringsprogramma
Intensivering budget vervangingsinvesteringen

48

Voortzetting ingezet beleid / MUP
Integraal sportaccommodatieplan - invest. € 500.000 (2020)

35

Integraal sportaccommodatieplan - invest. € 1.437.500 (2021)

35

35

35

101

101

101

Integraal sportaccommodatieplan - invest. € 1.437.500 (2022)
IHP - Realisatie school + sportvoorz. Nietap (2021) - invest. € 2.308.000
Aangepaste uitvoering IHP 2018 (hogere norm en andere planning)

-86

Vrijval kapitaallasten oude school Nietap
Eenduidige inrichting verkeerssituaties - investering € 100.000 (2021)

101

101

104

104

104

-16

20

93

-16

-16

-16

7

7

7

Wagenpark en gem. vastgoed verduurzamen - invest. 3x € 250.000 (t/m 2022)

36

72

108

108

Duurzame wijkvernieuwing - invest. € 400.000 (2020) en € 400.000 (2021)

28

56

56

56

7

7

7

11

11

11

11

7

7

7

95

95

95

95

57

57

57

39

39

Veilig en goed verlichte fietsroutes - invest. € 100.000
Centrumplan Peize - investering € 150.000 (2020)
Centrumplan Nieuw-Roden - investering € 100.000 (2021)
Centrumontwikkeling Roden - invest. € 3.498.750 - jaarschijf 2020
Centrumontwikkeling Roden - invest. € 2.104.250 - jaarschijf 2021
Centrumontwikkeling Roden - invest. € 1.425.000 - jaarschijf 2022
Centrumontwikkeling Roden - invest. € 1.980.000 - jaarschijf 2023

54

Duurzame wijkvernieuwing *

125

150

150

Acquisitiefunctie

15

15

15

Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte - invest. 4x € 137.500

13

23

33

43

150

150

150

150

Areaalnota
Areaalnota 5 jaren investering van € 100.000 (2020 t/m 2024)

15

9

18

28

37

Gemeentelijk vastgoed verduurzamen

90

90

90

90

SOBS 't Hoge Holt, huur en verwijderingskosten tijdelijke lokalen *

46

46

35

Toegangspoorten Noordenveld *

25

25

25

Wensen / nieuw beleid
Uitbreiding dorpshuis Roderwolde - investering € 125.000

9

9

9

9

Extra subsidiebijdrage Musea Havezate Mensinge en Kinderwereld

55

55

55

55

Subsidie WiN

30

30

30

30

OZB eig. woningen, niet-won. en gebr. niet-won 1,5% (trendmatige verhoging)

-82

-164

-246

-328

OZB eig. woningen, niet-won. en gebr. niet-won 4,5% (eenmalig in 2020)

-82

-82

-82

-82

-3

-6

-9

-12

Toeristenbelasting 4,5% verhoging 2020 (€ 10.000)

-10

-10

-10

-10

Bouwleges 10% verhoging 2020

-43

-43

-43

-43

-6

-12

-18

-18

303

-131

114

700

Dekkingsvoorstellen

Forensenbelasting 1,5% trendmatige verhoging

Correctie van meerjarige aanpassing tarieven sport
Saldo
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Opbouw structureel begrotingssaldo
Om vast te kunnen stellen dat sprake is van een structureel evenwic ht is belangrijk dat inzicht
bestaat in welk deel van de baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. In de
begroting moet een limitatief overzicht van de incidentele baten en lasten worden gegeven.
Dit verplichte (meerjarige) overzicht speelt ee n rol bij het vast kunnen stellen of er sprake is
van een structureel evenwicht. Het is van belang dat het overzicht van incidentele baten en
lasten betrokken wordt bij het presenteren van h et structureel begrotingssaldo.
(x € 1.000)

2020

Saldo baten en lasten - primitief

2021

2022

2023

-364

161

495

1.013

613

613

613

Begrotingssaldo primitief na bestemming

649

774

1.108

1.542

Saldo nieuwe beleidsvoorstellen

347

905

995

843

Begrotingssaldo na nieuwe beleidsvoorstellen en bestemming

303

-131

114

700
0

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) uit primitieve begrotingssaldo

-342

58

0

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) uit nieuwe beleidsvoorstellen

257

252

210

Structureel begrotingssaldo

218

180

324

929

700

De in de tabel opgenomen bedragen incidentele lasten en baten sluiten aan op de totalen uit
het overzicht incidentele lasten en baten en bevatten eveneens de incidentele mutaties
reserves.
De incidentele baten en lasten uit de nieuwe beleidsvoorstellen zijn hiervoor in onderdeel
1.2.1 ‘Meerjarenperspectief 2020-2023’ met een * aangegemerkt.
Begroting 2020
Wij bieden u de begroting 2020 aan met een vrije ruimte van € 303.000. In dit overschot is de
BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten) voor het onderdeel WWB
(Wet Werk en Bijstand) budgettair neutraal opgenomen. Bij wijzigingen in het verdeelmodel
heeft dit gevolgen voor de hoogte van de budgetten van de gemeenten. De bedoeling van het
verdeelmodel is dat voor alle gemeenten het budget de kosten moet dekken. In deze
begroting is hiervan uitgegaan. Het BUIG-budget 2020 wordt gelijk geraamd aan de totale
lasten minus de ontvangsten.
1.2.2 Verschillenanalyse
Verschil ten opzichte van de prognose bij de Perspectiefnota 2020
In de Perspectiefnota (na II. Wettelijk verplicht) presenteerden wij een tekort van € 133.000.
Na het verwerken van het, tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2020, aangenomen
amendement over de stijging van de onroerende zaakbelastingen en de meicirculaire wijzigde
dit tekort in € 98.000. Bij het opstellen van deze begroting heeft zich een aantal
ontwikkelingen voorgedaan die hebben geleid tot een beschikbare primitieve ruimte van
€ 649.000. Hierna volgt een opsomming van de voor- en nadelige verschillen:
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Bedragen x € 1.000
Aangepast saldo vrij beschikbaar na geamendeerde
Perspectiefnota 2020 na II. Wettelijk verplicht
Nadeliger
Totaal dekkingsvoorstellen met ingang van jaarschijf 2020 uit de
meerjarenbegroting 2019
- Effect bijstelling uitkering gemeentefonds incl. septembercirc. 2019

-98

79
1.655
1.734
-1.832

Voordeliger
Totaal voorstellen nieuw beleid met ingang van jaarschijf 2020 uit de
meerjarenbegroting 2019
- Effect actualiseren / faseren ambities MUP

502

- Totaal voorstellen II. Wettelijk verplicht uit perspectiefnota 2020

214

- Bijdrage lokale omroep, onderdeel van saldo perspectiefnota 2020
- Voordeel op langlopende en kortlopende geldlening

258
18
23
400

- Begrote onttrekking reserve sociaal domein
- Structurele effecten uit de 2e Trimesterrapportage

7

- Verlagen personeelsbegroting, inclusief vacatureruimte

234

- Verlagen personeelsbegroting met 1,5%, amendement raad 4/11/19

321

- Verlagen rentekosten op kortlopende geldleningen

200

- Intensiveren kostendekkendheid taakvelden afval en riolering

268
36

- Saldo overige kleine verschillen

2.481
649

Primitief saldo begroting 2020

Bij de opmaak van de begroting 2020 zijn de volgende voor- en nadelen berekend ten
opzichte van het aangepaste saldo vrij beschikbaar na de geamendeerde Perspectiefnota
2020 (na II. Wettelijk verplicht).
Totaal dekkingsvoorstellen met ingang van jaarschijf 2020 uit de meerjarenbegroting 2 019
(€ 79.000 nadelig)
Voorstellen die ingaan vanaf 2020 worden niet meegeteld in het primitieve saldo. In het
primitieve saldo 2020 zijn alleen budgetten opgenomen die al aanwezig waren in de begroting
2019.
Effect bijstelling uitkering gemeentefonds incl. septembercirculaire 2019 (€ 1.655.000 nadelig)

Vaanf de maartcirculaire 2018 worden ambtelijk correcties toegepast op de door het
ministerie van BZK aangekondigde bedragen in de circulaires. Dit omdat het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) tot de septembercirculaire 2019 een te hoog
inwoneraantal liet doorwerken in de basisgegevens, waarop de hoogte van de uitkering
gebaseerd is. BZK heeft eind augustus 2019 de basisgegevens aangepast. De ambtelijke
correcties blijken achteraf te laag te zijn geweest.
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Totaal voorstellen nieuw beleid met ingang van jaarschijf 2020 uit de meerjarenbegroting
2019 (€ 502.000 voordelig)
Voorstellen die ingaan vanaf 2020 worden niet meegeteld in het primitieve saldo. In het
primitieve saldo 2020 zijn alleen budgetten opgenomen die al aanwezi g waren in de begroting
2019.
Effect actualiseren / faseren ambities MUP (€ 258.000 voordelig)
Voorstellen die ingaan vanaf 2020 worden niet meegeteld in het primitieve saldo. In het
primitieve saldo 2020 zijn alleen budgetten opgenomen die al aanwezi g waren in de begroting
2019.
Totaal voorstellen II. Wettelijk verplicht uit Perspectiefnota 2020 (€ 214.000 voordelig)
Voorstellen die ingaan vanaf 2020 worden niet meegeteld in het primitieve saldo. In het
primitieve saldo 2020 zijn alleen budgetten opgenomen die al aanwezi g waren in de begroting
2019.
Bijdrage lokale omroep, onderdeel van saldo Perspectiefnota 2020 (€ 18.000 voordelig)
Voorstellen die ingaan vanaf 2020 worden niet meegeteld in het primitieve saldo. In het
primitieve saldo 2020 zijn alleen budgetten opgenomen die al aanwezi g waren in de begroting
2019.
Voordeel op langlopende geldleningen (€ 23.000 voordelig)
De rente op de langlopende geldleningen loopt af, naarmate er meer afgelost wordt. In 2019
is een nieuwe langlopende lening aangetrokken van € 10 miljoen. Per saldo bedraagt het
voordeel van op de langlopende leningenportefeuillige € 23.000.
Begrote onttrekking reserve sociaal domein (€ 400.000 voordelig)
De bijstelling van de uitkering gemeentefonds in de septembercirculaire 2019 heeft ook een
nadelig effect op de inkomsten die we toereken en aan het gesloten systeem (‘het hek’) van
het sociaal domein. Door de gemeenteraad is besloten om de baten en lasten in het kader
van de taken van het sociaal domein budgettair neutraal in de begroting en rekening te laten
verlopen en deze te verwerken via de reserve sociaal d omein. Net als andere jaren betekent
dit dat in de begroting óf een onttrekking van óf een toevoeging aan de reserve wordt gedaan.
In de begroting 2020 dient een onttrekking van € 400.000 te worden gedaan om de baten en
lasten binnen het sociaal domein budgettair neutraal te laten verlopen.
Structurele effecten 2e trimesterraportage 2019 (€ 7.000 voordelig)
Structurele effecten die zijn gemeld in de 2 e trimesterrapportage 2019 zijn verwerkt in het
begrotingssaldo.
Verlagen personeelsbegroting, inclusief vacatureruimte (€ 234.000 voordelig)
Door een aanpassing van onze personeelsbegroting is het mogelijk een bedrag elders binnen
de begroting in te zetten. Het betreft hier voornamelijk vacatureruimte die we niet gaan
invullen of anders organiseren.
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Verlagen rentekosten op kortlopende geldleningen (€ 200.000 voordelig)
Wij hebben besloten om het beschikbare budget voor rente kort geld te verlagen met
€ 200.000. Na deze verlaging resteert er nog een bedrag van € 175.000 voor de rentekosten
van kort geld. Momenteel is de zogenaamde korte rente nog negatief, in dat licht bezien is
een verlaging op dit moment mogelijk.
Intensiveren kostendekkendheid taakvelden afval en riolering (€ 268.000 voordelig)
We brengen vanuit de reguliere exploitatie een bedrag van € 116.000 ten laste van de
voorziening riolering en € 112.000 te laste van de voorziening afval. Dit betreft kosten die tot
op heden elders in de begroting tot uitdrukking kwamen. Een en ander heeft echter betrekking
op de genoemde voorzieningen en leiden niet tot een verdere tariefsaanpassing voor het jaar
2020. Ook de opslag overhead (op jaarbasis € 40.000) van SW personeel werkzaam bij het
brengstation,

zullen

worden

verantwoord

via

de

voorziening

afval

zonder

verdere

consequenties voor de in rekening te brengen tarieven 2020.
Grondslagen
Grondslagen waarop de programmabudgetten 20 20 zijn gebaseerd.
Aan het eind van elk programma treft u een overzicht aan van de budgetten op het niveau van
de taakvelden. Deze budgetten zijn gebaseerd op:
- de begroting 2019 inclusief de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen;
-

de loonkosten op basis van de formatie voorjaar 2020, het loonniveau volgens de laatst
vastgestelde CAO en de individuele inschaling op 1 januari van het begrotingsjaar;

-

de aan de programma’s toe te rekenen uren, exclusief overhead, tegen het afdelings -

-

uurtarief;
budgetten voor onder andere onderhoud en instandhouding van kapitaalgoederen
gebaseerd op de begroting 2019 met een prijscompensatie van 1,5% en met een
areaalgroei voor wegen, openbare verlichting, brugge n, groen en speelvoorzieningen;

-

subsidies en bijdragen aan derden worden geraamd op basis van bestaande subsidies
met een verhoging indexatie van 1,5%;

-

de

algemene

dekkingsmiddelen

van

het

rijk

op

basis

van

de

laatst

bekende

uitkeringscomponenten en vergoedingsbijdragen volgens de septembercirculaire van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
-

de inkomsten uit de lokale belastingheffingen tegen de door de gemeenteraad
vastgestelde uitgangspunten.

1.2.3 Beleidsvoorstellen ten laste van de vrije budgetruimte
In de Perspectiefnota 2020 zijn verschillende voorstellen gedaan ten laste van de vrije
budgetruimte 2020.
Ombuigingen / bouwstenen begroting
Verlagen budget sociaal wijkbeheer / participatie ( € 8.000)
Dit budget kent tot op heden een onderbesteding van € 8.000. Wij stellen u voor om het
budget met dit bedrag te verminderen.
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Verlagen afdelingsbudgetten - € 15.000 / afdeling (€ 75.000)
Alle afdelingen bij elkaar achten wij in staat om de gezam enlijke kosten van de bedrijfsvoering
met € 75.000 te verlagen.
Verlagen budget bestemmingsplannen (€ 25.000)
De kosten van het maken van bestemmingsplannen kent al enige jaren een dalende lijn. Wij
stellen u voor om het budget met € 25.000 te verlagen.
Verlagen budget recreatie en toerisme (€ 25.000)
Wij stellen u voor om de eerder gevraagde bijstelling van dit budget van € 50.000 naar
€ 75.000 terug te draaien. Wij willen onze ambities vanuit het uitvoeringsprogramma
realiseren met het oude beschikbaar gestelde budget.
Verlagen / intrekken investeringsbudgetten (€ 5.000)
Diverse investeringen zijn afgerond of worden geschrapt of uitgesteld. Per saldo bedragen de
bijbehorende kapitaallasten € 5.000, die kunnen worden toegevoegd aan het begrotingssaldo.
Actualiseren en/of faseren ambities MUP
Bouw en inrichting nieuwe gemeentewerf (€ 212.000)
Ten behoeve van de bouw en inrichting van een nieuw brengstation en gemeentewerf dienen
we eerst de plannen verder te ontwikkelen en concretiseren. Dit geeft een ver schuiving van
de kapitaallast door de tijd, in 2020 geeft dit een eenmalig voordeel. De planvoorbereiding zal
plaatsvinden in 2020, de realisatie zal volgen in 2021.
Energiescans gemeentelijke gebouwen, per saldo (€ 13.000)
Dit betreft het verduurzamen van de Brinkhof en het Gemeentehuis, op basis van de
energiescans en -adviezen die hiervoor zijn opgesteld. De jaarlijkse energiebesparing
hierdoor is groter dan de kapitaallast van de voorziene investeringen. Met de in 2020 uit te
voeren aanpassingen verwachten we een netto voordeel van € 13.000. Voor de overige
gemeentelijke gebouwen zijn inmiddels ook energiescans uitgevoerd en wordt een plan voor
verduurzaming opgesteld, in aanvulling op de duurzaamheidsmaatregelen uit het gebouw beheerplan.
Wettelijk verplicht
Aanpassing waardering woningen (€ 12.000)
Dit betreft een wijziging op een in 2018 door de raad vastgesteld voorstel, waarbij de
uitvoering vertraging op heeft gelopen met als gevolg een wijziging van de geraamde uitgaven
voor 2020 en 2021. In 2019 levert dit een voordeel van circa € 43.000 op, in 2020 en 2021
zijn de geraamde uitgaven hierdoor (licht) hoger.
Aanvullende bijdrage VRD (VRD begroting 2020) (€ 45.000)
De VRD wil in 2020 een vervolg geven aan de transitie naar een nieuw model voor
brandweerzorg, die nodig is voor een goede en financieel verantwoorde hulpverlening aan de
inwoners. Verder is de samenwerking van crisisbeheersing in Drenthe een onderwerp dat
aandacht krijgt. In 2020 zijn de veranderingen in de crisisorganisatie doorgevoerd naar
aanleiding van de evaluatie in 2018.
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Veilig Thuis Drenthe, additionele taak GGD (€ 90.000)
Ingaande 1-1-2019 zijn de werkzaamheden van de Veilig Thuis organisaties gewijzigd. Er
moet gewerkt worden met een nieuw landelijk handelingsprotocol en een vernieuwde
meldcode in het kader van het nationale programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ . Deze
landelijke wijzigingen leveren én meer handelingen op voor Veilig Thuis Drenthe én een
stijging van het aantal meldingen.
GGD basisbijdrage, verdeelsleutel en indexering (€ 18.000)
Voor de uitvoering van de basistaken en het programma jeugd gaan de kosten ten opzichte
van 2019 omhoog met € 18.000. Oorzaken van deze stijging zijn:
-

indexering van 3% voor loon- en prijscompensatie;

-

het Rijksvaccinatieprogramma is aangepast. Vaccinaties voor Meningokokken typen
ACWY zijn opgenomen;

-

nieuwe verdeelsleutel voor het programma jeugd.

Ontwikkelprogramma RUD (€ 14.000)
Uit de conceptbegroting 2020 van de RUD blijkt dat deze met € 14.000 toeneemt. Dit wordt
veroorzaakt door het ontwikkelprogramma RUD.
Personele inspanning implementatie BRO (€ 35.000)
Sinds 1-1-2018 is gestart met de implementatie van de wettelijke verplichting tot registratie
van de ondergrond. Basis Registratie Ondergrond (BRO), De Nederlandse ondergrond wordt
intensief gebruikt, o.a. voor drinkwaterwinning, ondergronds transport en delfstoffe nwinning.
Ook is de toestand van de ondergrond van belang bij bovengrondse activiteiten zoals
stedenbouw, woningbouw en de aanleg van infrastructuur. Bovendien komen er steeds meer
gebruiksmogelijkheden van de ondergrond bij, zoals de winning van aardwarmt e, de opslag
van CO2 en warmte- en koudeopslag. Om goed onderbouwde beleidskeuzes te kunnen
maken over het gebruik van de ondergrond, moet de overheid over de juiste gegevens
beschikken. Daar gaat de BRO voor zorgen. Gemeenten zijn in veel gevallen bronhou der van
gegevens. Als bronhouder wordt van ons verwacht dat wij de BRO gaan vullen met deze
gegevens. Dit gaat niet in één keer, maar in etappes (tranches genoemd). In de eerste
tranche gaat het in elk geval om de volgende gegevens:
- resultaten uit grondonderzoeken (sonderingen);
- grondwatergegevens (peilbuizen).
De verwachting is dat wanneer het proces van registratie, afspraken met leverende partijen
en richtlijnen voor kwaliteit et cetera goed zijn ondergebracht, dat dit niet veel structurele
capaciteit zal vragen, dit wordt in huidige personeelsbestand opgevangen. Wel is het
verstandig om naast de inspanningen die in 2019 al gedaan zijn, ook voor 2020 een
incidentele post op te nemen.
Organisatieontwikkeling inclusief investeringsprogramma

Intensivering budget vervangingsinvesteringen (€ 48.000)
Wij verhogen het budget vervangingsinvesteringen van € 201.900 met € 48.000 voor het doen
van investeringen. Deze investeringen worden toegelicht bij 1.2.4 ‘Overige beleidsvoorstellen
/ investeringen’.
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Voortzetting ingezet beleid / MUP

Integraal sportaccommodatieplan - investering € 500.000 (€ 35.000)
Wij willen streven naar sportverenigingen (binnen en buiten) die duurzaam zijn en voor
iedereen toegankelijk en beschikbaar en waar mogelijk dichtbij. Ze bieden r uimte voor
ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Wij zullen onderzoek laten doen naar de
sportbehoefte in Noordenveld. Er komt een sportbreed 'Integraal Sport Accommodatie Plan'
(ISAP), dat voortborduurt op de reeds gedane inventarisatie van Sport Drent he en dat in
samenspraak met alle betrokkenen waaronder scholen en de diverse verenigingen wordt
opgesteld. Met dit plan wordt in kaart gebracht wat de behoeften van de verschillende
verenigingen zijn en hoe en wanneer deze worden gerealiseerd. Veilige en duurzame
kunstgrasvelden krijgen in het ISAP een zeer nadrukkelijke plek waar de gemeente
substantieel aan bijdraagt. Realisatie en uitvoering wordt opgepakt in nauwe samenspraak
met betrokkenen (inwoners, scholen, bedrijven, sportverenigingen). Ter voorko ming van
desinvesteringen wordt bij de opstelling van het ISAP rekening gehouden met de lange
termijn en met mogelijke samenwerkingsverbanden. Aan een goed en toekomstbestendig
plan, gebaseerd op samenwerking, zijn we bereid substantieel bij te dragen. Bij de
actualisatie van het ISAP verwachten wij een verschuiving van kapitaalslasten door de jaren
heen. Ten tijde van de begroting 2019 (jaarschijf 2020) gingen we uit van een planning
waarbij er vier jaren op rij een bedrag van € 1.125.000 werd geïnvesteerd . Dit plan is door
ons na een eerdere fasering in de Perspectiefnota nogmaals opnieuw in de tijd weggezet.
Reden hiervoor is dat uit de praktijk blijkt dat realisatie van concrete en urgente projecten
langer duurt dan verwacht. Dat maakt dat op basis van d e huidige fasering we een
investeringsbedrag van € 500.000 in 2020 ramen. De bijbehorende verlaging van
kapitaallasten betekent een voordeel in 2020 van € 25.000. Dit is de oorspronkelijk in de
Perspectiefnota 2020 berekende kapitaallast (met 2,5% rente) m inus de nieuw berekende
kapitaallast van € 35.000, met 2% rente.
Aangepaste uitvoering IHP 2018 (hogere norm en andere planning) (€ 86.000)
De oorspronkelijke investeringsplanning is door omstandigheden aangepast. Deze aan passing leidt er toe dat de kapitaallast voor het jaar 2020 € 86.000 bedraagt. Als gevolg van
een stijging van de bouwkosten dienen we een hogere normkostenvergoeding te verwerken in
de cijfers.
Wagenpark en gemeentelijk vastgoed verduurzamen - investering € 250.000 (€ 36.000)
Bij vervanging van vervoermiddelen vindt verduurzaming van het wagenpark plaats conform
de tractienota. Ten behoeve van duurzame vervoersmiddelen worden laadpalen gerealiseerd
op openbare plekken.
Duurzame wijkvernieuwing - investering € 400.000 (€ 28.000)
De pilot integrale benadering verduurzaming wijken in Roderwolde en Norg -West loopt. We
volgen hiervoor het plan van aanpak dat gemeente en Energiecoöperatie Noordseveld hebben
opgesteld en dat wij ‘van onderop’, in samenspraak met bewonersplatforms in beide buur ten
hebben verfijnd. In beide buurten lopen inventarisaties voor het in beeld brengen van de
verduurzamingsopgave. Wij willen de eerder geplande investering enigszins temporiseren.
Om in 2020 uitvoering te kunnen geven aan deze opgave vragen wij in plaats van de
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verwachte investering van € 800.000 nu een investering van € 400.000 in 2020. In 2021 zal
de andere helft van het bedrag worden geïnvesteerd.
Centrumplan Peize - investering € 150.000 (€ 11.000)
Wij gaan uit van de kracht van de samenleving, laten los, nemen initiatieven en hebben
vertrouwen. Vanuit deze ambitie roepen wij dorpen op om te komen tot een breed gedragen
dorpsplan dan wel zullen ze zelf initiatieven ontwikkelen. Diverse ambities en doelstellingen
zoals verwoord onder de kernwaarden en gebieden uit de Omgevingsvisie kunnen door
maatwerk per dorp uitvoering krijgen. Voor de dorpen Norg, Peize en Nieuw -Roden zullen wij
zelf samen met de inwoners initiatief nemen om centrumplannen te ontwikkelen. Wij gaan de
dorpen uitdagen om (samen) aan de slag te gaan met een dorpsvisie/ -plan of
centrumplannen waarbij een breed draagvlak en een vorm van cofinanciering voorwaarde zijn.
Lokale initiatieven worden mede vorm gegeven en gefaciliteerd door een financiële bijdrage te
verstrekken. Vanuit een meedenkende en stimulerende rol ambtelijke ondersteuning
aanbieden bij (nieuwe vormen van) participatie en ontwikkeling van visie / plan.
Centrumontwikkeling Roden - investering € 3.498.750 (€ 95.000)
Binnen de centrumontwikkeling van Roden vormen de ontwikkelingen in het dorpshart een
belangrijke prioriteit. De centrumontwikkeling gaat echter niet alleen over het centrum. Het
gaat óók over de positie van Roden als bovenregionaal centrum voor wonen, werken,
inkopen, cultuur en recreatie. En dat maakt dat ook de Brinkomgeving, de bedrijventerreinen
en de entrees van het dorp door ons zijn meegenomen in dit Uitvoeringsprogramma. De
centrumontwikkeling is een complex en veelomvattend proces. Het Uitvoeringsprogramma is
zo vormgegeven dat kan worden gestuurd op samenhang, resultaat, tempo en financiën. Het
Uitvoeringsprogramma bestaat uit een zogenaamde drieluik:
1. Inhoudelijke onderwerpen;
2. Gebieden;
3. Ondersteunende processen.
De inhoudelijke onderwerpen bestaan uit thema’s die we in veel gebieden tegenkomen. We
onderscheiden: beeldkwaliteit, parkeren, verkeer, aanbod, vindbaarheid & bereikbaarheid en
duurzaamheid. Deze onderwerpen organiseren we als programmatische thema’s rond de
verschillende gebieden. De gebieden zijn gegroepeerd in het winkelgebied, brinkgebied /
cultuurkwartier, bedrijventerreinen en de entrees. De ondersteunende processen van de
centrumontwikkeling bestaan uit een communicatiecampagne, het voortzetten van
(stakeholders) bijeenkomsten, inkoopprocessen, het aantrekken van additionele financiering
en het faciliteren van functietransformatie.
In het kader van het creëren van ruimte in de structurele begroting wordt de fasering van de
centrumontwikkeling met drie jaren verlengd. Daarbij wordt de uitvoering van de projecten
Brink, Entrees, Evenemententerrein en een restantdeel van de Westeres, totaal € 3,22
miljoen, verschoven naar de periode 2023 tot en met 2025. Voorts is in 2020 een vooraf
financieel niet voorzien project, de inpassing/verplaatsing van totaal 100 parkeerplaatsen,
binnen het taakstellend budget van de centrumontwikkeling ingepast in de periode tot en met
2022.
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Duurzame wijkvernieuwing (€ 100.000)
Noordenveld is klimaatneutraal in 2040. Wij willen via een integrale benadering in 2020 twee
wijken planmatig en gestructureerd verduurzamen. De derde wijk volgt in 2021. Bij deze
verduurzaming kijken we ook naar kansen om de sociale cohesie en de openbare ruimte te
verbeteren. We werken met een aanpak ‘van onderop’ waarbij we samenwerking zoeken met
bewoners van de betrokken gebieden, Energie -coöperatie NoordseVeld, maatschappelijke
organisaties en de adviesraad Duurzaamheid. Deze fasering in tijd maakt dat we voor het jaar
2020 € 100.000 nodig denken te hebben.
Acquisitiefunctie (€ 15.000)
De bestedingen zijn de afgelopen twee jaren achtergebleven bij de prognose. Wij stellen u
voor om dit budget met € 10.000 te verlagen tot € 15.000. Op basis van de onlangs gevoerde
gesprekken, volgt een plan van aanpak waarbij we verwachten met dit verlaagde budget toe
te kunnen.
Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte - investering € 137.500 (€ 13.000)
Wij willen de positie van mensen met een beperking versterken onder meer door de
toegankelijkheid van de openbare gebouwen en openbare ruimte te verbeteren. Noordenveld
is een samenleving waarin ruimte en toegang is voor alle mensen. Wij maken een inventarisatie van de huidige toegankelijkheid van de openbare maatschappelijke voorzieningen.
Wij gaan samen met Toegankelijk Noordenveld een plan maken waarin staat hoe de
gemeente het VN-verdrag in de eigen gemeente gaat uitvoeren. Dit wordt ook wel de lokale
inclusie agenda genoemd. Aan het plan wordt een concreet uitvoeringsprogramma gekoppeld
en uitgewerkt op basis van de verschillende thema’s als opgenomen in het VN - Verdrag
Handicap.
Areaalnota (€ 150.000)
Dit budget verlagen we met € 61.000. De door ons gewenste inspannin gen gaan we deels
bekostigen uit het resterende budget van € 150.000. Dit doen we in combinatie met het MUP budget ‘verhoging kwaliteit kernen Roden, Norg, Peize en begraafplaatsen. We willen daarbij
waken voor een teruggang in kwaliteit. Eerder bereikte k waliteitsimpulsen willen we in stand
en op niveau houden. We blijven hetzelfde doen, maar dan beter en slimmer gepland met
minder geld.
Areaalnota investering € 100.000 (€ 9.000)
Uit de monitoring van de jaarlijkse schouw blijkt er ook een achterstand in de technische staat
van het groen te zijn. Voor een verbeterslag in het groen in alle dorpen is in combinatie met
de inzet van de wijkteams de komende vijf jaar een investeringsbudget van € 100.000
benodigd.
Gemeentelijk vastgoed verduurzamen (€ 90.000)
Gebouwen: Het toepassen van extra duurzaamheidsmaatregelen die vallen in de onderhouds cyclus. Bijvoorbeeld driedubbel glas, warmtepompen, zonnecellen.
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SOBS 't Hoge Holt, huur en verwijderingskosten tijdelijke lokalen (€ 46.000)
Bij ’t Hoge Holt is er sprake van een forse groei van het aantal leerlingen. De ontwikkelingen
in het Speciaal Onderwijs zijn nog te ongewis om een lange termijn prognose te maken.
Omdat er op dit moment geen leerlingenprognose voor de middellange termijn is te geven,
heeft het schoolbestuur gekozen om tijdelijke huisvesting aan te vragen. Bij permanente
uitbreiding dient er gekeken te worden naar het aantal leerlingen over 15 jaar. Aangezien het
om tijdelijke huisvesting gaat, is deze termijn niet van toepassing. Gelet op het feit dat er
sprake is van een tijdelijke huisvesting, zijn de kosten niet te activeren. De te maken kosten,
zoals plaatsing en huur, zijn per jaar te nemen.
Wensen / nieuw beleid

Uitbreiding dorpshuis Roderwolde - investering € 125.000 (€ 9.000)
€ 125.000 beschikbaar stellen voor een uitbreiding van het dorpshuis Roderwolde. Steeds
meer verenigingen en instellingen gebruiken het dorpshuis in Roderwolde. Dit komt onder
andere door een ander gebruik en andere openstelling van de cafés in Roderwolde. Het
dorpshuis-bestuur wil graag het dorpshuis vergroten om alle (nieuwe) groepen goed te
kunnen huisvesten. Samen met het dorpshuisbestuur hebben we het volgende plan gemaakt:
uitbreiding van de kantine, omdat meer groepen (tegelijkertijd) gebruik maken van de
kantine;
-

uitbreiding van de berging voor onder andere de nieuwe toneelvereniging;
verplaatsen van een paar deuren, kozijnen en de bar in de kantine;

plaatsing van zonnepanelen, die het bestuur heeft gekregen van ECN.
We zijn in gesprek met het dorpshuisbestuur over zelfwerkzaamheid.
-

Extra subsidiebijdrage Musea Havezate Mensin ge en Kinderwereld (€ 55.000)
Gevolgen rapport Doorontwikkeling Museum Havezate Mensinge en samenwerking cultureel
erfgoed Brink. In het rapport wordt:
1. een duidelijk museaal profiel omschreven voor de Havezate Mensinge waarin het tonen
van haar collectie centraal staat, geplaatst in de context van de geschiedenis en het
verhaal van haar voormalige bewoners en van de plaats van het Landgoed in de lokale en
regionale geschiedenis (Roden en Noord-Nederland). Leidmotief = spelen en leren;
2. dit profiel is uitgewerkt tot een nieuwe inrichting van de vaste expositie van het museum
op basis van een eigentijdse presentatie;
3. het nieuwe profiel is in de breedte uitgezet en ook uitgewerkt voor museum Kinderwereld
en de overige erfgoedinstellingen op de Brink in Roden;
4. er is een schets gegeven van de organisatie van de samenwerking op de Brink (synergie mogelijkheden benoemd);
5. er wordt in ieder geval gestalte gegeven aan de samenwerking tussen Mensinge en
Kinderwereld door het gebruik maken van een gezamenlijke fondsenwerver / manager.
Subsidie WiN (€ 30.000)
We stellen voor om aan WiN voor 2020 een subsidiebedrag toe te kennen gelijk aan het
subsidiebedrag 2019, waarbij we het voor 2019 te laag toegekende bedrag voor
maatschappelijk werk repareren. Als we op dit bedrag vervolgens de jaarlijk se indexatie voor
loon- en prijsstijgingen toepassen komt het totaal te verlenen subsidiebedrag voor het jaar
2020 uit op € 1.244.444.
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1.2.4 Overige beleidsvoorstellen/investeringen
In onderstaand overzicht zijn de
begrotingsposten nader toegelicht:
-

vervangingsinvesteringen;
eenmalige ruimte;

-

algemene reserve;

-

reserve grondexploitatie;
tarieven.

beleidsvoorstellen

ten

laste

van

de

volg ende

Vervangingsinvesteringen
Vervangingsinvesteringen zijn investeringen die afgeschreven activa vervangen. Na verloop
van tijd komt door afschrijving in de begroting immers weer een bedrag “vrij” waaruit het
betreffende actief opnieuw kan worden vervangen. Er wordt een onderscheid gemaakt naar
investeringen in de bedrijfsvoering (1) en overige investeringen (2).
1. Investeringen in de bedrijfsvoering
Investeringen in de bedrijfsvoering hebben betrekking op de bedrijfsmiddelen; dus op de
kosten die moeten worden gemaakt voor het laten functioneren van de organisatie.
Onderwerp

Investering

Investeringen in de bedrijfsvoering:
Renovatieonderhoud gebouwen
Automatisering:
- Vervanging hardware
- Vervanging PC'S en laptops 2e tranche
- Vervanging vaste telefonie naar mobiele telefonie 2e tranche
- Overige reguliere vervangingsinvesteringen
Tractie:
- Aanhangers
- Grasmaaier Toro, 2 zijdeks
- Kersten borstel en schuif
- Nimos Kipper OK-2.8-A-NL
- Grasrol
Inventaris gemeentehuis
Inventaris De Hullen:
- Uitschuifbare trap zwembad

Kapitaallast

€

139.046

€

9.733

€
€
€
€

101.500
300.000
92.500
78.500

€
€
€
€

22.330
66.000
20.350
17.270

€
€
€
€
€
€

121.000
80.000
7.000
20.000
10.000
171.100

€ 14.520
€ 14.933
€
840
€ 2.400
€ 1.200
€ 20.532

€

10.000

€ 1.200
€ 191.309

Toelichting:
Renovatieonderhoud gebouwen
Het vermelde bedrag is bestemd voor het uitvoeren van verbouwingen en renovatie
onderhoud van de gemeentelijke gebouwen, conform planning in het meerjaren
onderhoudsbeheerplan.
Automatisering
In 2020 wordt verschillende hardware vervangen en wor dt verder gegaan met de tweede
tranche van de vervanging van de vaste telefonie naar mobiele telefonie en de tweede
tranche van de vervanging van de huidige PC’s en laptops. Daarnaast worden er overige
reguliere zaken vervangen.
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Tractie
Ten behoeve van de buitendienst worden verschillende tractiemiddelen vervangen.
Inventaris gemeentehuis
Naast een vervanging van meubilair uit de oude kantine, worden spreekkamers in de
oudbouw opnieuw ingericht. Tevens wordt diverse apparatuur in de keuken en de pantry’s
vervangen, en wordt de keuken gerenoveerd alsmede de bar van de oude kantine. Tot slot
worden zeven koffiemachines vervangen.
Inventaris De Hullen
Bij De Hullen wordt een uitschuifbare trap bij het zwembad vervangen.
2. Overige investeringen
Onderstaand volgt een specificatie van de overige investeringen:
Onderwerp

Investering

Overige investeringen:
- Meeliftinvesteringen riolering/wegen
- Openbare verlichting
- Meelift Duurzaam veilig

€
€
€

446.600
284.200
101.500

Kapitaallast
€ 31.262
€ 19.894
€ 7.105
€ 58.261

Toelichting per investering:
Meeliftinvesteringen riolering/wegen
Jaarlijks worden de wegen visueel geïnspecteerd, waarbij de kwaliteit van de verharding in
beeld wordt gebracht. Dit leidt tot een lijst waarin de ben odigde onderhoudsmaatregelen per
wegvak zijn benoemd. Deze lijst, die aflopend is qua urgentie, vormt de basis voor de keuzes
van de te nemen maatregelen. Voor de uitvoering van het onderhoud is jaarlijks circa € 1,1
miljoen beschikbaar. Van dit bedrag is echter circa € 0,4 miljoen gereserveerd voor de
zogenaamde meeliftprojecten riolering. Omdat de rioolvervanging er voor zorgt dat boven de
sleuf de verharding moet worden vervangen, is het efficiënt en effectief om de rest van de
verharding ook mee te nemen. Het meeliftgeld wordt hiervoor gebruikt.
Openbare verlichting jaarschijf
In het openbaar verlichtingsplan is bepaald dat elk jaar voor dit bedrag de lichtmasten en de
armaturen vervangen moeten worden. Dit is noodzakelijk, omdat het lichtmastenpark dat we
hebben voor een zeer groot gedeelte uit masten bestaat die ouder zijn dan 40 jaar. Deze
masten zijn niet langer meer te handhaven. Ze zijn technisch versleten.
Meelift Duurzaam Veilig
Deze investering wordt gebruikt om in het kader van duurzaam veilig maatregelen ook de
verhardingscomponent mee te betalen. Het investeringsbedrag wordt geraamd op € 100.000
per jaar.
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Eénmalige ruimte
Algemeen
Eénmalige ruimte in onze begroting ontstaat in principe op het moment dat daadwerkelijk tot
een voor dat jaar geraamde investering wordt overgegaan. Uitgangspunt is namelijk dat
kapitaallasten in de begroting voor een volledig jaar worden geraamd. Dat is logisch omdat
ook op termijn de betreffende lasten moeten kunnen worden verrekend. Maar nimmer zullen
alle verplichtingen al op 1 januari van het begrotingsjaar worden aangegaan. Renovatie van
een gebouw of reconstructie van een weg vindt soms eerst in de maand september plaats
omdat vooraf nog een bepaald traject moet worden doorlopen (zoals aanbestedingen).
De eenmalige ruimte is voor 2020 bepaald op 50% van de kapitaallasten van de investeringen
(50% van het budget vervangingsinvesteringen van € 202.000 is € 101.000). Daarnaast
worden, via de vaststelling van deze begroting door uw raad, ve rdere investeringsvoorstellen
goedgekeurd voor het jaar 2020. Na de vaststelling van de begroting berekenen wij de
aanvullende kapitaallasten die in de begrotingsvergadering door u zijn geautoriseerd. De
daarmee samenhangende kapitaallast voor het komende begrotingsjaar, brengen
vervolgens ook voor 50% ten gunste van de eenmalige ruimte.

wij

Wij stellen u voor om ten laste te brengen van de eenmalige ruimte:
Culturele Alliantie (€ 20.000)
In het kader van de Culturele Alliantie wordt een drietal erfgoedprojecten voorbereid:
1. harmonisatie Archeologische beleidsadvieskaarten en digitale ontsluiting via (provinciale)
viewer, tevens mogelijke opmaat naar gezamenlijke actualisatie;
2. onderzoek jonge veldontginningen en ruilverkavelingen (landschapsplannen De Vroome)
zeer bepalend voor huidige landschapsbeeld Drenthe maar nog niet systematisch
onderzocht (input CHW en landschapskwaliteitskaarten);
3. inventarisatie onder- en bovengrondse relicten WO II.
De projecten zullen worden uitgevoerd met zoveel mogelijk Drentse gemeenten gezamenlijk
in cofinanciering met de provincie.
Continueren Ontwikkelingsbureau Veenhuizen (€ 35.000)
De door de overheden in 2011 vastgestelde visie “Werken aan de Toekomst van Veenhuizen”
heeft betrekking op de middellange termijn die in de uitvoering ook in de komende jaren regie
c.q. een duidelijke (bestuurlijke) aansturing vraagt. Het Ontw ikkelingsbureau Veenhuizen
heeft tot op heden een initiërende en coördinerende rol vervuld. Voorgesteld wordt om dit in
2020 te continueren.
Algemene reserve
Wij stellen u voor om te muteren op de algemene reserve:
Verlagen / intrekken eenmalige budgetten (€ 282.000)
Door herziening en voltooiing van plannen is een verlaging mogelijk op de eenmalige
budgetten voor 2019. Op de projecten busstation Norg (€ 150.000), Vitale Vakantieparken
(€ 125.000) en Springboard (€ 7.000) vindt er verlaging of vrijval pla ats, waardoor het beslag
op de algemene reserve in 2019 lager uit zal vallen.
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OBS De Marke, huur en verwijderingskosten tijdelijke lokalen (€ 432.000)
Op 18 en 19 december 2018 heeft het college vanuit veiligheidsoverwegingen besloten om De
Marke per direct te sluiten en over te gaan tot het bouwen van een tijdelijke school achter het
Sportcentrum De Hullen. De tijdelijke school zal naar verwachting twee jaar in gebruik zijn. De
totale kosten voor plaatsing en huur bedragen € 1.343.0 00. Hiervan komt € 432.000 ten laste
van de algemene reserve 2020.
Muziekcoöperatie Peize, voortzetting experiment 2020 (€ 23.000)
In 2019 ondersteunen we de activiteiten van Muziekcoöperatie Peize (MCP) als pilot, deze
pilot wordt in 2019 geëvalueerd. Indien de pilot succesvo l is, dan kunnen de activiteiten
verder worden ondersteund conform het projectplan, dat in 2018 is ingediend. Een evaluatie
over 2019 is echter niet eerder voorhanden dan in het begin van 2020. Dit is voor de
voortgang en het doorgaan van activiteiten van MCP in 2020 te laat. Reeds nu komen er
ondersteuningsverzoeken bij MCP binnen voor het jaar 2020 en hierover kan geen besluit
genomen worden omdat MCP geen zekerheid heeft over haar financiën. Daarnaast is MCP
volop bezig met het verder uitbouwen van haar activiteiten en haar organisatie en ook
hiervoor is het van belang dat zij eerder zekerheid krijgt over haar subsidiering in 2020. Om
dit mogelijk te maken stellen wij voor om een eenmalig bedrag van € 23.000 beschikbaar te
stellen vanuit de algemene reserve voor het jaar 2020.
Bedrijvenregeling Drenthe (€ 150.000)
In 2017 is besloten in gezamenlijkheid met een aantal Drentse gemeenten en de Provincie
Drenthe te participeren in de bedrijvenregeling Drenthe 2018 -2019. De regeling is met name
in Noordenveld erg succesvol en is voor de tweede maal uitgeput. SNN becijfert dat de reeds
door de gemeente beschikbaar gestelde middelen (€ 300.000) 79 arbeidsplaatsen hebben
opgeleverd. Door extra middelen beschikbaar te stellen hebben we de mogelijkheid dit aantal
te verhogen. De provincie Drenthe heeft besloten de regeling met minimaal één jaar te
verlengen. € 150.000 ten laste van de algemene reserve. 10% hiervan wordt aangewend voor
de kosten van de uitvoering van de regeling. Dit houdt concreet in dat er € 270.000
(€ 135.000 gemeente / € 135.000 provincie) extra beschikbaar komt ten behoeve van de
Noordenveldse ondernemers. Gezien het belang van de versterking van de werkgelegenheid
en economische structuur in onze gemeente en de reeds behaalde tussentijdse resulta ten
stellen wij voor een additioneel budget van € 150.000 beschikbaar te stellen voor
cofinanciering van de provinciale regeling.
Reserve sociaal domein
Wij stellen u voor om ten laste te brengen van de reserve sociaal domein:
Integraal preventief gezondheidsbeleid (€ 200.000)
Voor de uitvoering / implementatie van het integraal preventief gezondheidsbeleid zijn extra
middelen nodig om een dekkend aanbod te realiseren voor preventieve interventies. Deze
preventieve interventies
ondersteuning / zorg.

worden

ingezet

ter
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Reserve grondexploitatie
Wij stellen u voor om te muteren op de reserve grondexploitatie:
Verlagen / intrekken eenmalige budgetten (€ 5.000)
Door herziening en voltooiing van plannen is een verlaging mogel ijk op de eenmalige budgetten
voor 2019. Op het project meerjarenplan woningbouw (€ 5.000) vindt er verlaging plaats,
waardoor het beslag op de reserve grondexploitatie in 2019 lager uit zal vallen.
Voorstellen ten laste van tarieven:
Onderwerp

Investering

Afval:
- Aanschaf mobiel inzamelpunt
- Vervanging zijlader

€
€

100.000
480.000

Kapitaallast
€ 15.000
€ 49.600
€ 64.600

Aanschaf mobiel inzamelpunt - investering € 100.000

Aanschaf mobielinzamelpunt naar aanleiding van evaluatie afvalbeleidsplan 2018 .
Vervanging zijlader - investering € 480.000

In het meerjareninvesteringsplan is de vervanging van een zijlader opgenomen. In het kader
van duurzame gemeente 2030 zal deze zijlader op waterstof gaan rijden in plaats van op
fossiele brandstoffen. Hiervoor is een investering van € 480.000 benodigd. Dit is inclusief de
beoogde subsidietoekenning. De zijlader die op waterstof zal gaan rijden kan over een
langere periode worden afgeschreven, namelijk 12 jaar in plaats van acht jaar. Dit kan omdat
de motor en versnellingsbak bij een traditionele fossiele brandstofmotor als eerste technisch
afgeschreven zijn. Beiden komen niet voor in de versie die op waterstof rijdt. Na acht jaar
vindt een revisie plaats.
Onderwerp

Investering

Riolering:
- Vrijverval
- Electrische gemalen
- Afkoppelen afvoerend oppervlak
- Afkoppelen particulier verhard oppervlak

€
€
€
€

710.500
35.000
710.500
152.250

Kapitaallast
€ 31.973
€ 3.033
€ 31.973
€ 6.851
€ 73.830

Vrijverval

Dit betreft de noodzakelijke investeringen voor het vervangen van bestaande vrijverval riolering. Met behulp van het beheersysteem (GBI) wordt voor elk jaar een vervangings programma opgesteld.
Electrische gemalen

Dit betreft de investeringen voor de vervanging van de elektrotechnische onderdelen en
incidenteel bouwkundige onderdelen van rioolgemalen, bergbezinkbassins en bergings voorzieningen.
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Afkoppelen afvoerend oppervlak

Ter invulling van de Kader Richtlijn Water (KRW) heeft de gemeente een afkoppelopgave. In
veel gevallen worden hiervoor regenwaterriolen aangelegd in combinatie met de vervanging
van bestaande riolering. Ook worden er los van het vervangingsprogramma projecten
uitgevoerd om verhard oppervlak af te koppelen.
Afkoppelen particulier verhard oppervlak

De investeringen noodzakelijk voor het afkoppelen van verhardoppervlak van bestaande
bebouwing. De geplande investeringen zijn conform het Gemeentelijk Rioleringsplan 2013 2017 en geactualiseerd tot en met 2019. De kapitaallasten worden ten laste van het tarief
rioolrechten gebracht. In verband met de bodemverzakking aan de Oudgenoegstraat zullen in
2020 onderzoeken worden uitgevoerd.
Structureel budget ten laste van tarief riolering
Jaarlijkse baggeropgave (structureel € 100.000)
Om goed onderhoud te plegen is het noodzakelijk de gemeentelijke waterpartijen structureel
te baggeren. Om dit te mogelijk te maken is het wenselijk om voor deze baggeropgave
jaarlijks een bedrag van € 100.000 op te nem en in de exploitatie. De benodigde
werkzaamheden zullen in gezamenlijkheid met de gemeenten van het cluster Kop van
Drenthe jaarlijks worden uitgevoerd.
1.2.5 Algemene dekkingsmiddelen
De algemene dekkingsmiddelen worden gevormd uit een aantal structurele niet aan producten
of activiteiten gekoppelde inkomsten. Deze dekkingsmiddelen worden van het rijk (algemene
uitkering), van de inwoners en het plaatselijke bedrijfsleven (onroerende zaakbelastingen en
andere heffingen) en uit beleggingen verkregen.

Bedragen x € 1.000
Taakveld
0.5 Treasury
0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet-woningen
0.7 Algemene uitkering en ov. uitk. gemeentefonds
Vervangingsinvesteringen
Totaal

Begroting 2020
Lasten

Baten

Begroting 2021
Lasten

Baten

Begroting 2022
Lasten

Baten

Begroting 2023
Lasten

Baten

1.699

2.154

1.583

2.031

1.470

1.915

1.356

1.803

275

3.694

276

3.694

219

3.694

220

3.694

67

1.826

67

1.826

68

1.826

68

1.826

0

47.446

0

48.893

0

50.101

0

51.481

55.120

2.128

56.444

1.959

57.536

1.846

202
2.243

202

202

202
58.804

Taakveld 0.5 Treasury
Dividend
De gemeente Noordenveld is aandeelhouder in een aantal nutsbedrijven. Uit de winst van
deze bedrijven kan dividend worden uitgekeerd.
Taakveld 0.61 en 0.62 Onroerende zaakbelastingen woningen en niet-woningen
De ramingen voor de OZB zijn gebaseerd op de waarde peildatum 1 januari 2019 en zijn van
toepassing op het tijdvak 2020. De ramingen zijn vermeerderd met de verwachte groei in de
waarden als gevolg van nieuwbouw en verbouw. Voorstel is om de opbrengst structureel met
1,5% (trendmatig) te verhogen en eenmalig in 2020 met 4,5%.
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Taakveld 07 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Algemene uitkering gemeentefonds
Via circulaires informeert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
gemeenten over de doorwerking van het Kabinetsbeleid in de gemeentefonds -uitkeringen. Het
gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. Tot het gemeentefonds
behoren de algemene uitkering, vanaf het begrotingsjaar 2019 twee integratie-uitkeringen
sociaal domein (Voogdij 18+ en Participatie) en overige decentralisatie-uitkeringen. De
ontwikkeling ervan bepaalt in belangrijke mate de financiële ruimte van gemeenten. Het vanaf
2019 in de algemene uitkering integreerde deel van de integratie-uitkering sociaal domein is
budgettair neutraal in de begroting opgenomen conform het besluit van de gemeenteraad.
Gemeenten ontvangen op drie tijdstippen in het jaar de informatie over de gemeentefonds uitkeringen: in mei op basis van de Voorjaarsnota, in septe mber op basis van de
Miljoenennota en in december, ter afronding van het lopende jaar, op basis van de
Najaarsnota. De raming van de algemene uitkering 20 20 en de meerjarenraming 2021 tot en
met 2023 is gebaseerd op de septembercirculaire 2019. De ontwikkeling van de algemene
uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de (netto
gecorrigeerde) rijksuitgaven. Volgens de normeringssystematiek (trap op , trap af) hebben
wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang va n de algemene uitkering. De
jaarlijkse toename of afname van het gemeentefonds, voortvloeiend uit de normerings systematiek, wordt het accres genoemd. Bij elke circulaire vinden mutaties plaats, deels ten
gevolge van een aangepast accres, deels door beleid sintensiveringen. Het accres is
onderhevig aan schommelingen, waardoor ook de uitkomsten van de algemene uitkering per
jaar en in een jaar verschillen.
Integratie-uitkeringen sociaal domein
De vanaf het begrotingsjaar 2019 vastgestelde integratie-uitkeringen sociaal domein (Voogdij
18+ en Participatie) zijn budgettair neutraal in de begroting opgenomen conform het besluit
van de gemeenteraad.
Overige opbrengsten (niet behorend tot de algemene dekkingsmiddelen)
Naast de onder de algemene dekkingsmiddelen opgenomen belastingopbrengsten uit
onroerende zaakbelastingen, forensenbelasting en toeristenbelasting zijn er opbrengsten uit
tarieven die op de programma’s worden verantwoord:
Forensenbelasting (taakveld 3.4 Economische promotie)
Uitgangspunt is om tarieven te hanteren op een gemiddeld Drents niveau. Voorstel is om de
tarieven met 1,5% te verhogen.
Toeristenbelasting (taakveld 3.4 Economische promotie)
Met ingang van 2016 zijn kinderen tot en met 12 jaar vrijgesteld van toeristenbelasting. Met
de uitkomst van de evaluatie van dit jaar is het voorstel om dit experiment structureel te
maken. Hierbij wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van het nog lopende onderzoek
van het Recreatieschap naar alternatieve heffingsmethoden, zoals differentiatie. Daarnaast is
het voorstel om het tarief per persoon per overnachting voor 2020 te verhogen van € 1,05
naar € 1,10. De forfaitaire tarieven zijn hiervan afgeleid. Als bijlage bij het raadsvoorstel van

29

GEAMENDEERDE PROGRAMMABEGROTING 2020

de

programmabegroting

is

de

notitie

‘Evaluatie

pilot

toeristenbelasting

2016-2019’

opgenomen.
Lijkbezorgingrechten (taakveld 7.5 Begraafplaatsen
Op basis van de berekening kostendekkendheid wordt voorgesteld om de diverse tarieven
voor 2020 niet te verhogen, maar te handhaven op het huidige niveau. Zie voor een nad ere
toelichting de paragraaf Lokale heffingen.
Marktgelden (taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen)
De marktgelden die we momenteel nog heffen, zijn de weekmarktgelden van Peize. Hiervoor
zijn plannen voor privatisering. Het voorstel is om de o pbrengst en de tarieven niet te
verhogen. De marktgelden zijn verantwoord onder het programma ‘Economische
Ontwikkeling’.
Overige leges, retributies, huren en dergelijke
De tarieventabel bij de legesverordening kent vele verschillende producten en bijbeho rende
tarieven. Al deze verschillende onderdelen vragen om maatwerk en een eventuele herziening
kan leiden tot verlaging, verhoging, afschaffen of bevriezen van tarieven. De kostendekkend heid speelt hierin een bepalende rol.
Reinigingsheffingen (taakveld 7.3 Afval)
Het uitgangspunt op dit onderdeel is de kostendekkendheid. Wij stellen u voor de tarieven op
hetzelfde niveau te handhaven als in 2019. Deze opbrengsten vallen onder het programma
‘Milieubeheer’. Voor meer informatie wordt verwezen naar de para gaaf Lokale heffingen.
Rioolheffing (taakveld 7.2 Riolering)
Het uitgangspunt op dit onderdeel is de kostendekkendheid. Wij stellen u voor de tarieven op
hetzelfde niveau te handhaven als in 2019. Ook deze opbrengsten vallen onder het
programma ‘Milieubeheer’. Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragaaf Lokale
heffingen.
Vergelijkend overzicht belastingdruk woningen 20 20 en 2019
stijging 2020 ten
heffing

2020

2019

opzichte van 2019
relatief

absoluut

Afvalstoffenheffing meerpersoons

€ 202,35

€ 202,35

0,0%

€

-

Rioolheffing

€ 245,40

€ 245,40

0,0%

€

-

Onroerende zaakbelastingen

€ 269,44

€ 254,19

6,0%

€ 15,25

Totaal

€ 717,19

€ 701,94

2,2%

€ 15,25

Er is rekening gehouden met een structurele trendmatige verhoging van de opbrengst
onroerende zaakbelastingen (OZB) met 1,5% en een eenmalige stijging van 4,5% in 2020.
Daarnaast is uitgegaan van gelijkblijvende tarieven rioolheffing en afvalstoffenheffing. Dit
betekent dat per saldo de belastingdruk voor woningen stijgt met 2,2% (€ 15,25). De
hierboven opgenomen bedragen voor OZB en rioolheffing zijn gebaseerd op de gemiddelde
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woningwaarde. Individueel kunnen verschillen ontstaan afhankelijk van de aanpassing van de
WOZ-waarde.
1.2.6 Geprognosticeerde balans en EMU-saldo
Het is voorgeschreven een meerjarige geprognosticeerde balans op te nemen in de
programmabegroting. Deze balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar
hoeft niet dezelfde mate van detail te kennen. In onderstaande balans is rekening gehouden
met de geplande investeringen uit het Meerjarig Uitvoeringsprogramma.
Geprognosticeerde balans 2020-2023

Activa
(im) Materiële vaste activa
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen
Financiële vaste activa: Leningen
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

T-2
31-12-2018

T-1
31-12-2019

T
31-12-2020

T+1
31-12-2021

T+2
31-12-2022

T+3
31-12-2023

81.500

88.125

98.230

97.930

96.330

100

100

100

100

100

91.530
100

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

150

150

150

150

150

82.800

89.425

99.530

99.230

97.630

92.830

3.735

1.825

575

725

600

425

15

15

15

15

15

15

6.550

6.550

6.550

6.550

6.550

6.550

250

250

250

250

250

1.900

1.900

1.900

1.900

1.900

Totaal Vlottende Activa

12.450

10.540

9.290

9.440

9.315

9.140

Totaal Activa

95.250

99.965

108.820

108.670

106.945

101.970

Totaal Vaste Activa
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en
hulpstoffen
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen &
vooruitbetalingen
Uitzettingen <1 jaar
Liquide middelen
Overlopende activa

Passiva

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

150 +

250
1.900 +

31-12-2023

Eigen vermogen

28.550

30.950

30.950

30.950

30.950

30.950

Voorzieningen

6.200

6.528

5.928

5.836

5.777

5.721

37.500

44.750

52.815

52.840

50.925

48.425 +

72.250

82.228

89.693

89.626

87.652

Vaste schuld

Totaal Vaste Passiva

85.096

Vlottende schuld

12.500

7.237

8.627

8.544

8.793

6.374

Overlopende passiva

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500

10.500 +

Totaal Vlottende Passiva

23.000

17.737

19.127

19.044

19.293

16.874

Totaal Passiva

95.250

99.965

108.820

108.670

106.945

101.970

EMU-saldo
Het EMU saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven
van de gemeente, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het
Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Het Rijk en
medeoverheden hebben de afspraak dat het EMU-tekort van medeoverheden maximaal -0,5%
BBP (Bruto Binnenlands Product) mag bedragen. Deze beperking vloeit voort uit de Europese
saldogrens van -3% BBP die geldt voor de volledige Nederlandse collectieve sector. Op basis
van de overeengekomen macroreferentiewaarde van -0,5% BBP wordt door het ministerie
Financiën elk jaar een berekening gemaakt van de individuele referentiewaarden voor
gemeenten, provincies en waterschappen. Deze referentiewaarde kan worden gebruikt als
benchmark. De individuele referentiewaarde wordt berekend door het toegestane tekort van
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lagere overheden te verdelen op basis van begrotingstotalen. De hierna opgenomen
referentiewaarde is gebaseerd op het begrotingstotaal 2018 (na bestemming).
T-1
EMU-SALDO
EMU-SALDO referentiewaarde
Verschil EMU-saldo & referentiewaarde
Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen en leningen
Uitzettingen
Activa
Vlottende activa
Uitzettingen
Mutaties (1
Liquide middelen
januari tot 31
Overlopende activa
december)
Vaste schuld
Vaste Passiva
Passiva Vlottende passiva
Vlottende schuld
Overlopende passiva
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa
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T

T+1

T+2

T+3

2019
-1.987
3.434
-5.421

2020
-9.455
3.434
-12.889

2021
58
3.434
-3.376

2022
1.666
3.434
-1.768

2023
4.919
3.434
1.485

0
0
0
0
0
7.250
-5.263
0

0
0
0
0
0
8.065
1.390
0

0
0
0
0
0
25
-83
0

0
0
0
0
0
-1.915
249
0

0
0
0
0
0
-2.500
-2.419
0
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1.2.7 Verloop reserves en voorzieningen

Stand 19 juni 2019 (x € 1.000)*

Stand
01-01
2020

Algemene reserve (incl. toek. beslag)

5.484

Bestemmingsreserves
Reserve sociale volkshuisvesting Norg
Grondexploitatie (incl. toek. beslag)
Bijdrage Regiofonds
Aankoop kunstwerken
Reserve sociaal domein
Dekking kapitaallasten
Starters-/zonneleningen
Totaal b estemmingsreserves

1.162
4.404
764
20
2.901
7.333
150
16.734

Voorzieningen
Pensioenverplichtingen oud-wethouders
Wachtgeldverplichtingen oud-wethouders
Wachtgeldverplichtingen non-activiteitreg
Onderhoud gebouwen
Afvalverwijdering
Parkeerfonds
Riolering
Voorziening dubieuze debiteuren
Totaal voorzieningen
Totaal

268
165
84
372
2.679
186
2.612
162
6.528
28.746

Dotatie

Onttrekking
2020

2020

Stand
31-12
2020

Dotatie

Onttrekking
2021

2021

5.484

40
254
0
400
320
0

1.014

41
99
27
108
507

Dotatie

Onttrekking
2022

2022

5.484

254

40
254

0
320
254

782

227
66
57
264
2.172
186
2.794
162
5.928

0

1.796

27.132

254

182
182
4
182

1.162
4.364
510
20
2.501
7.013
150
15.720

Stand
31-12
2021

614

41
44
7

614

1.162
4.578
256
20
2.501
6.693
150
15.360

Dotatie
2023

Onttrekking
2023

5.484

40
254
0
320
0

186
22
50
264
2.172
186
2.794
162
5.836

0

26.680

0

614

41
11
7

* De genoemde standen van de reserves en voorzieningen zijn exclusief de voorstellen nieuw beleid die in deze begroting gedaan worden.
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Stand
31-12
2022

614

1.162
4.538
2
20
2.501
6.373
150
14.746

Stand
31-12
2023
5.484

254
0

294
254

320
254

145
11
43
264
2.172
186
2.794
162
5.777

0

26.007

254

868

1.162
4.244
2
20
2.501
6.053
150
14.132

41
11
4

104
0
39
264
2.172
186
2.794
162
5.721

868

25.337
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1.3 Incidentele baten en lasten
Als gevolg van de voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) dient in de
programmabegroting een overzicht te worden gegeven van de incidentele baten en lasten.
Het provinciaal toetsingscriterium ‘materieel evenwicht’ gaat immers uit van een begrotingssaldo dat het resultaat is van uitsluitend structurele baten en lasten. De incidentele baten en
lasten moeten per programma worden vermeld. Dit geeft de volgende opstelling:
x € 1.000
Programma

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Lasten
Ruimtelijke ordening en Volkshuisvest.

Bijdrage regiofonds (t/m 2023)

Algemene dekkingsmiddelen

Aanpassing waardering woningen (t/m 2021)

Saldo lasten

254

254

58

58

254

254

312

312

254

254

Baten
Zorg en Welzijn

Ontrekking van reserve sociaal domein

400

Algemene dekkingsmiddelen

Onttrekking van reserve Regiofonds

254

254

254

254

Saldo baten

654

254

254

254

Saldo totaal

-342

58

0

0

Er zijn geen incidentele middelen (inclusief reserves) aangewend ter dekking van structurele
lasten. In de bovenstaande opstelling zijn nog niet de nieuwe beleidsvoorstellen opgenomen
die worden gedaan in deze begroting, die voldoen aan he t criterium incidentele lasten.
1.4 Actuele ontwikkelingen
In het overzicht op pagina 170 staan een aantal MUP-plannen (zie rood gearceerde regels)
waar geen middelen aan toe zijn gekend. Om de ambities te realiseren zijn voor een groot
aantal van deze plannen in de toekomst geen (extra) middelen benodigd. Deze plannen
maken onderdeel uit van de reguliere werkzaamheden. Daarnaast zijn er in he t huidige
begrotingsproces keuzes gemaakt op basis van de beschikbare middelen. Denk hierbij aan de
ambitie om het financiële inzicht te vergroten middels de aanschaf en implementatie van een
applicatie ter ondersteuning van de planning & control cyclus. V ooralsnog is besloten om de
aanschaf van een dergelijke applicatie niet door te laten gaan/uit te stellen. Hierover is nog
geen definitief besluit genomen. Uiteraard wordt u in de toekomst zo spoedig mogelijk
betrokken bij dergelijke keuzes.
Grote subsidies Zorg & Welzijn, Sport en Cultuur
De raad stelt de budgetten beschikbaar waar het college subsidies uit verstrekt. Een aantal
budgetten is voor instellingen die met naam en maximaal toe te kennen subsidie op de
begroting staan (subsidiëren op basis van e en begrotingspost, artikel 4:23 lid 3c Algemene
wet bestuursrecht, Awb).
Subsidie op basis van een begrotingspost
De raad stelt naast de budgetten voor de grote instellingen, subsidiebudgetten beschikbaar
waar het college verschillende subsidies uit verstrekt. De subsidies zijn bedoeld voor
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activiteiten die bijdragen aan het realiseren van beleidsdoelstellingen (artikel 4:23 lid 1 Awb).
Het Fonds Leefbaarheid is een voorbeeld van een dergelijk budget.
Instelling

bedragen x € 1.000

Stichting Welzijn in Noordenveld

2019

2020

1.209

1.215

Stichting Peuterspeelzalen in
Noordenveld

Algemeen

130

132

Zwembaden

Molenduinbad

459

465

Zomerbad Peize

52

52

Veenhuizen

36

37

113

115

434

440

68

69

61

62

234

237

68

69

2.864

2.893

Cultuureducatie Noordenveld
Bibliotheek

Algemeen

Bibliotheek

Huur

Museum Kinderwereld
Winsinghhof
Museum Havezate Mensinge
Totaal
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HOOFDSTUK 2
2. Resumé
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Resumé
Wij stellen u voor:
1. De totaalbudgetten 2020, zoals vermeld in de programma’s 1 tot en met 12, te
autoriseren, rekening houdend met de gevolgen van aangenomen amendementen en
moties
2. Ter dekking van de inkomsten en uitgaven van de bovenvermelde programma’s de
dekkingsmiddelen uit hoofdstuk 1 aan te wijzen , rekening houdend met de gevolgen van
aangenomen amendementen en moties.
3. De volgende aanpassingen op al bestaande budgetten ten laste van de begrotingsruimte
te voteren:
x € 1.000
Sociaal wijkbeheer en participatie

-8

Reguliere afdelingsbudgetten (€15.000 per afdeling)

-75

Bestemmingsplannen

-25

Recreatie en toerisme

-25

Bouw en inrichting nieuwe gemeentewerf

-212

Energiescans gemeentelijke gebouwen, per saldo voordeel

-13
-358

4. De volgende budgetten ten laste van de begrotingsruimte te voteren:
Aanpassing waardering woningen

12

Aanvullende bijdrage VRD (VRD begroting 2020)

45

Veilig Thuis Drenthe, additionele taak GGD

90

GGD basisbijdrage, verdeelsleutel en indexering

18

Ontwikkelprogramma RUD

14

Personele inspanning implementatie BRO

35

Intensivering budget vervangingsinvesteringen

48

Duurzame wijkvernieuwing

125

Acquisitiefunctie

15

Areaalnota

150

Gemeentelijk vastgoed verduurzamen

90

SOBS 't Hoge Holt, huur en verwijderingskosten tijdelijke lokalen

46

Aangepaste uitvoering IHP 2018 (hogere norm en andere planning)

-86

Extra subsidiebijdrage Musea Havezate Mensinge en Kinderwereld

55

Subsidie WiN

30

Toegangspoorten Noordenveld

25
712

5. De volgende budgetten ten laste van de tarieven te voteren:
x € 1.000
Uitbaggeren van waterpartijen

100
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6. De volgende investeringsbudgetten beschikbaar te stellen:
a. ten laste van de begrotingsruimte:

x € 1.000

Integraal sportaccommodatieplan

500

35

Wagenpark en gem. vastgoed verduurzamen

250

36

Duurzame wijkvernieuwing

400

28

Centrumplan Peize

150

11

3.949

95

Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte

138

13

Areaalnota

100

9

Uitbreiding dorpshuis Roderwolde

125

9

Intrekken en verlagen investeringsbudgetten

386

-18

Centrumontwikkeling Roden

218
b1. ten laste van het budget vrijval k apitaallasten,
investeringen bedrijfsvoering:

x € 1.000

Automatisering

573

126

Gebouwenbeheer

139

10

Tractie

238

34

Inventaris gemeentehuis

171

21

10

1

Inventaris De Hullen / De Brinkhof

192
b2. ten laste van het budget vrijval k apitaallasten,
overige investeringen:

x € 1.000

Meeliftinvesteringen riolering/wegen

447

31

Openbare verlichting

284

20

Duurzaam veilig

102

7
58

c. ten laste van tarieven:

x € 1.000

Afvalinzamelvoertuigen en bijbehorende aanhangers

480

50

1.608

74

100

15

Riolering
Aanschaf mobiel inzamelpunt

139

7. Ten laste van de eenmalige ruimte:
x € 1.000
Culturele Alliantie

20

Continueren Ontwikkelingsbureau Veenhuizen

35
55

8. Ten laste van de algemene reserve:
x € 1.000
OBS De Marke, huur en verwijderingskosten tijdelijke lokalen
Struct. subsidiëring Muziekcoöperatie Peize + voortz. experiment
Bedrijvenregeling Drenthe

432
23
150
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Verlagen eenmalig budget Vitale Vakantieparken

-125

Verlagen eenmalig bugdet Busstation Norg

-150

Verlagen eenmalig budget Springboard

-7
323

9. Ten laste van de reserve sociaal domein:
x € 1.000
Int. prev. gezondheidsbeleid

200

10. Ten laste van de reserve grondexploitaties
x € 1.000
Verlagen eenmalig budget Meerjarenplan woningbouw

-5

Na vaststelling van de programmabegroting 2020, inclusief exploitatie- en investeringsvoorstellen, zijn de standen van de nog beschikbare middelen en de algemene reserve ,
reserve sociaal domein en reserve grondexploitaties als volgt (afgerond):
x € 1.000
Vrij budgetruimte 2019

303

Eénmalige ruimte

224

Budget vervangingsinvesteringen

0
527

Reserves exclusief bedragen benodigd voor risico's:
Algemene reserve

686

Reserve sociaal domein

51

Reserve grondexploitaties

4.078
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HOOFDSTUK 3
3. Vaststellingsbesluit
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Vaststellingsbesluit

Nr.

De raad van de gemeente Noordenveld
Gezien de ontwerp-programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021 - 2023 van baten en lasten
van de gemeente Noordenveld:
Gelezen de aanbiedingsbrief behorende bij de ontwerp-programmabegroting 2020;
Gelet op artikel 191 van de Gemeentewet;

Besluit:

Deze programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021 - 2023 vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Noordenveld op
4 november 2019

De griffier,

de voorzitter,

42
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HOOFDSTUK 4
4. Programma’s, overhead en personele lasten
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4.1.1 Burger en Bestuur
Omschrijving programma
Het

programma

burger

en

bestuur

is

vooral

gericht

op

het

samen

bereiken

van

maatschappelijke doelstellingen, het bieden van mogelijkheden aan de burger om invloed uit
te oefenen op het beleid en dienstverlening van de gemeente en het zo goed mogelijk leveren
van diensten en producten.
Tot dit programma behoren onder meer de uitgaven voor:
bestuursorganen en -ondersteuning;
-

behandeling van bezwaarschriften;

-

stimuleringsbijdrage aan wijk- en dorpsbelangenverenigingen;

-

sociaal wijkbeheer;

-

onderscheidingen;

-

voorlichting en communicatie;

-

burgerzaken.

1. Wat willen we bereiken?
Meerjaren uitvoeringsprogramma 2018-2022
Dienstverlening
Noordenveld stelt de inwoner op de 1e plaats, omdat dit tijdperk vraagt om een andere manier
van dienstverlening; integraal, flexibel, faciliterend en op basis van het "Ja, tenzij" principe. Wij
streven naar maximale tevredenheid van onze inwoners. Om dat te bereiken willen we vanuit
de veranderende rol van de overheid toewerken naar een toekomstbestendige dienstverlening
op basis van het “Ja, tenzij” principe; innovatief, integraal, digitaal, flexibel, en f aciliterend. We
verleggen de focus van initiëren en dicteren naar verbinden en bedienen. Er wordt de
komende jaren flink geïnvesteerd in de (digitale) dienstverlening richting inwoners om
inwoners behulpzaam te zijn. Inwoners worden zoveel mogelijk gewezen op de bestaande
regelingen. De informatie en communicatie zijn toegankelijk en begrijpelijk. Ook de
openingstijden en contactmomenten met de gemeentelijke organisatie worden hierin
betrokken. Voor dit onderdeel (dienstverlening en communicatie) komt een s peciaal
programma met als motto: "De inwoner staat op de eerste plaats". Alle gemeentelijke
producten en diensten zijn digitaal beschikbaar. Onze communicatie is duidelijk en begrijpelijk
voor iedereen. We meten continu wat onze inwoners willen door in ges prek te gaan.
Klantreizen, slimme meettools en “erop uit” zijn hierbij de sleutelwoorden. We werken toe naar
één herkenbare ingang per kanaal voor onze inwoners en gasten waarbij de houding en
gedrag van onze medewerkers is of wordt gebaseerd op het dienst verleningsconcept.
Participatie
De gemeente Noordenveld wil inwoners meer betrekken bij haar keuzes en oplossingen. De
gemeente hoopt en verwacht dat zij zo betere plannen maakt en inwoners beter kan helpen.
Ook willen we graag dat inwoners meer invloed h ebben op hun leefomgeving, tevreden zijn en
vertrouwen hebben in de gemeente.
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Deze bestuursperiode wordt gewerkt aan het verder vormgeven en uitwerken van het begrip
participatie. Inwonerpeilingen, experimenten met nieuwe vormen van vertegenwoordiging en
andere manieren om inwoners te betrekken bij de besluitvorming, moeten aanvullend zijn op
de uitoefening van het mandaat zoals dat via de verkiezingen door de inwoners is gegeven.
Wij zoeken de energie en de kracht in de samenleving. De thema’s waarop we m ensen
verbinden: dienstverlening (Ja, tenzij,-principe), bestuurlijke aspect (durven loslaten), leren
vanuit bestaande praktijken.
Jeugdraad
Noordenveld wil jongeren betrekken bij hun eigen leefomgeving, de democratie en het
openbaar bestuur. Inspraak, meedenken, meebeslissen en mee ontwikkelen moet zorgen voor
een grotere sociale betrokkenheid van jongeren. En meer kennis van en invloed op de lokale
overheid bij jongeren. Inmiddels vormen 9 jongeren de ‘Jeugdgroep Noordenveld’. De jongeren
zitten in een oriënteringsfase ten aanzien van taken en werkwijze en beraden zich hoe zij zich
kunnen profileren. Aan de (verder) vormgeving van de Jeugdgroep Noordenveld wordt gestalte
gegeven. De jongeren worden (nog) ondersteund vanuit de werkgroep jongeren.
Behoefte aan meer inzicht in de financiële situatie van de gemeente
Realisatie van het coalitieprogramma en het raadsprogramma van Noordenveld is ambitieus
en vraagt om relatief veel middelen. Inzicht is noodzakelijk voor ambtelijke en bestuurlijke
organisatie en bedrijven en inwoners. Dit geeft een bijdrage aan een democratisch proces en
een goede volksvertegenwoordiging. Naast de reguliere planning en control cyclus en de
informatievoorziening conform de jaarrekening, Perspectiefnota en begroting, is er behoefte
aan meer inzicht in de financiële situatie van de gemeente. In samenspraak met de raad wordt
periodiek in kaart gebracht waar de informatiebehoefte precies ligt en op welke manier
tegemoet gekomen kan worden aan deze wens. Wij hebben een ambitieus program ma voor de
komende jaren en willen weten hoe groot de financiële mogelijkheden zijn. Tevens kan dit de
basis zijn voor eventuele fasering. Daarnaast geeft het inzicht en leidt tot een goed financieel
beheer.
Dorpsvisies
Noordenveld wil de leefbaarheid en verbondenheid in de samenleving in dorpen vergroten.
Lokale initiatieven mede vorm geven en faciliteren door een financiële bijdrage te verstrekken.
Voor deze dorpen geldt dat zoveel mogelijk mensen zelf zeggenschap hebben en initiatieven
zoveel mogelijk integraal benaderen. Dit moet echt uit het dorp zelf komen. De betrokkenheid
en participatie bij de initiatieven die gestimuleerd worden kan ook gebruikt worden voor
bijvoorbeeld adoptieplannen in het groen en het vergroten van de sociale cohesie. De
afgelopen jaren is een aantal (dorps)visies ontwikkeld. Deze worden omgezet in
uitvoeringsplannen om concreet aan de slag te gaan. Inwoners van dorpen worden uitgedaagd
om zelf een breed gedragen dorpsvisie te ontwikkelen. Dit soort initiatieven worden door ons
positief ontvangen en welwillend ondersteund. Hiervoor zullen middelen en ambtelijke
ondersteuning beschikbaar worden gesteld. Wij gaan uit van de kracht van de samenleving,
laten los, nemen initiatieven en hebben vertrouwen. Vanuit deze ambitie roepen wij dorpen op
om te komen tot een breed gedragen dorpsplan dan wel zullen ze zelf initiatieven ontwikkelen.
Diverse ambities en doelstellingen zoals verwoord onder de kernwaarden en gebieden uit de
Omgevingsvisie kunnen door maatwerk per dorp uitvoering krijg en.
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Dorpenfonds
In deze bestuursperiode is een budget van € 1.000.000 beschikbaar in het Dorpenfonds.
Inwoners kunnen met dit budget hun idee(en) realiseren, onder de voorwaarde dat: Het idee
de buurt, wijk of dorp verbetert; Het idee inwoners aanmoedigt iets te doen voor hun wijk of
dorp; Het idee inwoners aanmoedigt om samen problemen aan te pakken, Het idee inwoners
meer invloed geeft op de inrichting van hun buurt, wijk of dorp. Naast budget kunnen inwoners
ambtelijke ondersteuning krijgen bij het realiseren van hun id eeën.
Centrumplan Norg, Peize en Nieuw Roden
Voor de dorpen Norg, Peize en Nieuw-Roden zullen wij samen met de inwoners initiatief
nemen om centrumplannen te ontwikkelen. Het maatschappelijk effect zal zijn: toenemende
leefbaarheid, verbondenheid en sociale cohesie van de samenleving in de dorpen. Inwoners,
organisaties, verenigingen en ondernemers merken daadwerkelijk dat uitvoering wordt
gegeven aan de door hen voorgesteld ambities en doelstellingen uit de Omgevingsvisie,
toegespitst op hun eigen leefomgeving.
2. Wat gaan we doen in 2020?
Meerjaren uitvoeringsprogramma 2018-2022
Dienstverlening
Start implementatie nieuwe dienstverlening uit het project Omgevingswet
Publicatie nieuwe serviceformule
Producten en diensten 100% digitaal beschikbaar
Zie het stappenplan “De inwoner staat op de eerste plaats” voor een toelichting op
bovengenoemde punten.
Participatie
Samen met de Raad en inwoners nagaan hoe steeds meer en beter invulling kan worden
gegeven aan participatie. Voorbeelden hiervan zijn partic ipatie binnen het bestemmingsplan verbrede reikwijdte Oosterveld Norg, totstandkoming nieuwbouw ‘De Marke’ uitvoering
Dorpenfonds en totstandkoming dorpsplannen.
-

Verder vormgeven en invulling geven aan (verbeter)punten die voortvloeien uit het
rekenkameronderzoek Participatie Noordenveld.

-

Samen met het Omgevingsplatform Drenthe een participatietoolkit ontwikkelen om
participatie binnen de verschillende gemeenten (onder de Omgevingswet) verder vorm te
kunnen geven.

Behoefte aan meer inzicht in de financiële situatie van de gemeente
We maken een overzicht van de financiële ruimte voor de komende jaren;
-

We organiseren periodiek een interactieve workshop over de financiële situatie van de
gemeente Noordenveld, inclusief een financiële analyse;

-

Overzicht van de personele formatie;

-

Eerste verkenning over aansprekende prestatie-indicatoren;

-

We starten met een Projectadministratie met name voor de grondexploitaties en de grote
projecten.
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Dorpsvisies
- Wij willen alle kleine kernen uitdagen een duidelijke breed ged ragen visie op de toekomst
van het dorp (of clustering van dorpen) te maken.
Dorpenfonds
- We evalueren het toetsingskader voor het Dorpenfonds.
- Inwoners realiseren hun ideeën met het Dorpenfonds en wij ondersteunen hen daarbij.
Centrumplan Norg, Peize en Nieuw Roden
- Er wordt verder gewerkt en uitvoering gegeven aan het uitvoeringsprogramma voor het
Centrum Plan Norg.
- Er wordt gewerkt aan het opstellen van het Centrumplan Peize en bijbehorend
uitvoeringsprogramma.
- Nieuw-Roden is bezig met de voorbereidingen om te komen tot een dorpsvisie.
Overig
Als gevolg van ingrijpende veranderingen door o.a. toenemende digitalisering moet de
dienstverlening van Burgerzaken anders worden vormgegeven (ook wel de “Nieuwe
identiteit” van Burgerzaken genoemd).
-

Voorbereiden van het aansluiten van ons archief op een, in samenwerking met andere
noordelijke gemeenten en provincies op te richten, e-depot. Tot dat moment worden de
huidige, interne voorzieningen voor dataopslag in stand gehouden;

-

Het stimuleren en in stand houden van een sociale infrastructuur via het multidisciplinair
netwerk sociaal wijkbeheer. In dit netwerk zijn samen met ons onder andere de buurt werkers van WiN, de woonconsulenten van de woningbouwcorporaties Woonborg en
Actium, de wijkagenten en jeugdagent van de politie vertegenwoordigd;

-

Met het netwerk sociaal wijkbeheer organiseren van jaarlijkse dorps - en wijkschouwen;

-

Het blijven stimuleren van “omzien naar elkaar” als sociale component in het netwerk
sociaal wijkbeheer samen met de netwerkpartners.

3. Wat mag het kosten?
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Beleidsindicatoren*

Noordenveld
Indicator

Eenheid

Apparaatskosten

€ kosten per inwoner

Bezetting

Nederland
2020**
2018

Regio
2018

2018

2019

581,00

651,76

829,78

540,63

409,67

fte per 1.000 inwoners

7,40

7,83

10,60

6,13

6,79

Externe inhuur

kosten als % van de totale
loonsom inclusief
inhuurkosten externen

1,08

0,90

0,71

8,31

5,60

Formatie
Overhead

fte per 1.000 inwoners
% van totale lasten

7,30
8,00

7,41***
8,54

10,86
9,84

6,37
13,58

6,98
12,31

*Voor het toelichten van de effecten van beleid op de programma’s gebruiken gemeenten beleidsindicatoren.
Gemeenten zijn verplicht dit in ieder geval te doen aan de hand van een vaste set beleidsind icatoren. Deze
verplichte beleidsindicatoren zijn aan de programma’s in deze begroting toegevoegd. De gegevens onder het
programma Burger en Bestuur betreffen cijfers op begrotingsbasis, onder de andere programma’s worden
gerealiseerde data getoond. Gegevens voor Nederland geven het gemiddelde over alle gemeentes weer, gegevens
voor de regio geven het gemiddelde weer van vergelijkbare gemeentes Aa en Hunze, Borger -Odoorn, Coevorden,
De Wolden, Tynaarlo en Westerveld. Gegevens vanaf 2016 zijn opgenomen in de Programmabegroting 2020.
**De verlaging op de personeelsbegroting, inclusief vacatureruimte, à € 234.000 is niet meegenomen in de
begroting van de beleidsindicatoren 2020.
***De aangepaste personeelsbegroting 2019 – inclusief de begrotingen van ISD, Novatec en SPiNN/WiN – komt uit
op 330,69 fte, oftewel, een formatie van 10,56 fte per 1.000 inwoners.
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4.1.2 Integrale Veiligheid
Omschrijving programma
De gemeente heeft een regisseurstaak bij het bevorderen van de veiligheid in de lokale
samenleving. Noordenveld doet dit samen met de ketenpartners: politie, Openbaar Ministerie,
Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg Noord Nederland, maatschappelijk werk,
veiligheidsregio Drenthe en woningcorporaties.
Tot dit programma behoren onder meer de uitgaven voor:
- brandweer en rampenbestrijding;
-

openbare orde en veiligheid;
handhaving en voorlichting wet- en regelgeving, met name omgevingsvergunningen,
A.P.V.- vergunningen en vergunning verleend op basis van Bijzondere Wetten;

-

A.P.V. en Bijzondere wetten (drank- en horeca, kansspelen, winkeltijden et cetera).

1. Wat willen we bereiken?
Intensivering samenwerking evenementen
Noordenveld wil een veilige samenleving met ruimte voor evenementen.
De integrale aanpak met alle betrokkenen tussen veiligheid en evenementen en veiligheid en
het sociaal domein zijn in het integraal veiligheidsbeleid 2019 -2022 gemeente Noordenveld
uitgewerkt. Hierbij is ook het evenementenoverleg beschreven, waarbij gecontinueerd wordt
dat bij elk overleg tenminste een medewerker op enbare orde en veiligheid en een medewerker
bijzondere wetgeving aanschuiven.
Integriteit lokaal bestuur, ambtelijke organisatie en aanpak ondermijning
Het beeld van Noordenveld als een betrouwbare lokale overheid wordt versterkt. Langs de
lijnen van het tegengaan van de georganiseerde criminaliteit, het vergroten van de
maatschappelijke weerbaarheid en het waken over de integriteit van het lokaal bestuur en de
ambtelijke organisatie zal Noordenveld actief werk maken van het tegengaan van
ondermijning. Wij willen een veilige samenleving waarin ondermijning geen kans krijgt en er
grote maatschappelijke weerbaarheid is. Tevens willen wij een integer bestuur en ambtelijke
organisatie. In het Uitvoeringsprogramma Veiligheid zal de aanpak van ondermijning verder
uitgewerkt worden.

2. Wat gaan doen in 2020?
Integriteit lokaal bestuur, ambtelijke organisatie en aanpak ondermijning
-

Uitvoering geven aan het Integraal veiligheidsbeleid 2019 -2022, waarin het Bibob-beleid
en de samenwerkingsverbanden om ondermijne nde criminaliteit tegen te gaan met de
ketenpartners wordt beschreven. In een uitvoeringsprogramma zal de aanpak verder
worden uitgewerkt.

49

GEAMENDEERDE PROGRAMMABEGROTING 2020

Brandweer, rampenbestrijding crisismanagement
-

Opleiden en oefenen van het team bevolkingszorg en het crisisteam con form de regionale
oefenkalender.

Openbare orde en veiligheid
- Intensivering van de aanpak van ondermijning, drugs -/middelengebruik en het verder
-

verbeteren van sociale veiligheid;
Blijvend faciliteren van de WhatsApp groepen;
In samenwerking met het sociaal domein invulling geven aan het ontwikkelen van een
preventieve lijn op het gebied van middelengebruik en het afstemmen van beleid ten
aanzien van verwarde personen en gedwongen zorg.

A.P.V. / Bijzondere wetten en Handhaving
-

Verbeteren van de samenwerking met de politie, VRD, GHOR en de organiserende partijen
om de veiligheid tijdens risicovolle evenementen te waarborgen;

-

Uitvoeren van de werkzaamheden die voortvloeien uit de vastgestelde Verordening
kwaliteitscriteria.

3. Wat mag het kosten?
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Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Gebied

2016

2017

2018

Diefstallen uit woning

aantal per 1.000 inwoners

Noordenveld
Nederland

2,70
3,30

2,40
2,90

2,20
2,50

Regio

2,40

2,40

2,10

Gewelds- en seksuele
misdrijven

aantal per 1.000 inwoners

Noordenveld
Nederland

2,70
5,30

3,40
5,00

2,50
4,80

Regio
Noordenveld

3,20
4,80

2,90
4,00

3,00
3,20

Nederland

6,80

6,00

5,40

Regio
Noordenveld

5,50
6,30

3,90
3,80

3,30
5,60

Nederland

13,70

13,10

11,90

Regio
Noordenveld

8,10
0,50

5,30
0,80

6,80
0,60

Nederland

2,30

2,20

2,20

Regio

0,50

0,50

0,30

Vernielingen en misdrijven

aantal per 1.000 inwoners

tegen de openbare orde
Verwijzingen Halt

Winkeldiefstallen

aantal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners
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4.1.3 Beheer Openbare Ruimte
Omschrijving programma
Tot het programma Openbare Ruimte behoren het beheer en de inrichting van (on)verharde
wegen, water, openbaar groen, speelplaatsen, begraafplaatsen en dergelijke.
Tot dit programma behoren onder meer de uitgaven voor:
- wegen, straatreiniging en openbare verlichting;
-

verkeer en vervoer;
water, watergangen en bruggen;

-

natuurbescherming, openbaar groen en speelvoorzieningen;
lijkbezorging.

1. Wat willen we bereiken?
Meerjaren uitvoeringsprogramma 2018-2022
Bouw en inrichting nieuw brengstation/ nieuwe gemeentewerf
Een duurzame gemeentewerf en brengstation die is ingericht voor werkplekken en stalling van
materieel en materialen die bijdraagt aan een verbeterde huisvesting voor medewerkers. Met
het vernieuwde brengstation willen wij de dienstverlening voor de inwoners zichtbaar
verbeteren en willen wij inwoners stimuleren afval te scheiden en naar dit station te brengen.
De gemeente geeft het goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid.
Beheer openbare ruimte.
Wij willen kansen bieden aan initiatieven die bijdragen aan de fysieke leefomgeving. We gaan
nog meer dan voorheen de bewoners opzoeken en stimuleren om mee te denken aan de
inrichting en onderhoud van de openbare ruimte. We passen, daar waar mogelijk, het
groenbeheer en de groeninrichting aan om de biodiversiteit te verhogen. Bij nieuwe aanleg
wordt rekening gehouden met beheervriendelijke inrichting.
Wagenpark en gemeentelijk vastgoed verduurzamen
Noordenveld streeft er naar om dé duurzaamste gemeente van Drenthe in 2030 te zijn.
Noordenveld wil economisch verantwoord werken aan het verduurzamen van het wagenpark
en het gemeentelijk vastgoed inclusief gemeentehuis. De openba re verlichting is volledig
voorzien van Ledverlichting. Medewerkers van de gemeente Noordenveld maken zoveel
mogelijk gebruik van duurzame vervoersmiddelen voor werkverkeer. Noordenveld geeft op het
gebied van duurzaamheid het goede voorbeeld. In het gebou wbeheerplan is verduurzaming
opgenomen.
Eenduidige en veilige inrichting verkeerssituaties
Wij willen de verkeersveiligheid in Noordenveld vergroten en duidelijkheid verschaffen aan
inwoners en verkeersdeelnemers. Schoolroutes zijn daarbij van groot belan g vanwege de hoge
gebruiksfrequentie; veel verschillende verkeersdeelnemers op deze (veelal) drukke routes; en
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schoolgaande kinderen op de fiets is een (kwetsbare) doelgroep waar speciale aandacht voor
moet zijn. De gemeente Noordenveld wil het gebruik van de fiets, ook bij kinderen, stimuleren
(ambities uit "Noordenveld “Op Fietse"). Dit draagt bij aan het bereiken en in stand houden van
een veilige en gezonde fysieke leefomgeving, de verkeersveiligheid in de gemeente wordt
vergroot en het creëert heldere verkeerssituaties. We gaan wegen en fietspaden uniform en
eenduidig vormgeven en herinrichten conform de landelijke richtlijnen. De nog op te stellen
“Leidraad inrichting openbare ruimte” (LIOR) en het reeds bestaande GVVP zijn hierbij het
uitgangspunt In Noordenveld wordt gewerkt met eenduidige verkeersregels (o.a. voorrang) en
de verkeerssituaties worden uniform ingericht. Hierover wordt helder gecommuniceerd en in
het bijzonder is hierbij aandacht voor de schoolroutes en rotondes. Specifieke aandacht is er
voor het onderhoud van wegen en bermen. Waar de bermen verbeterd en veiliger kunnen
worden, door bijvoorbeeld toepassing van grasbeton, wordt dit gedaan. Met betrekking tot de
communicatie zullen we de inwoners nauw betrekken bij onze plannen. Dat doen we
bijvoorbeeld door het organiseren van bewonersavonden, het verzenden van inwonersbrieven,
op locatie met inwoners de situatie schouwen, snelle opvolging van klachten en actieve en
snelle terugkoppeling van acties en communicatie over de planning. De geb iedsverbinders
vervullen hier een grote rol in.
Toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte
Noordenveld wil een samenleving zijn, waarin iedereen zelfstandig en op voet van gelijkheid
kan meedoen. Dit doen wij door op verschillende beleidsterreine n de positie van mensen met
een beperking te versterken. Wij concentreren ons daar waar het gaat over fysieke
toegankelijkheid specifiek op de bereikbaarheid, bruikbaarheid en uitgankelijkheid van
openbare gebouwen en de openbare ruimte. Dit doen wij niet alleen, dit doen wij samen met
ervaringsdeskundigen.
Veilig en goed verlichte fietsroutes
Noordenveld wil Invulling geven aan de fietsambitie, uitstoot van CO2 reduceren en invulling
geven aan duurzaamheid. Fietsen is gezond; het verbetert de vitaliteit v an mensen. De
gemeente krijgt veilige en goed verlichte fietsroutes die soepel doorlopen (doorfietspaden) en
veiligere fietsenstallingen (fietskluizen). In samenwerking met de provincies wordt gewerkt aan
de fietsroutes Roden — (Peize) — Groningen, Roden — Norg — Assen en Roden — NieuwRoden — Leek. Wij willen een veilige en gezonde fysieke leefomgeving bereiken en in stand
houden. Door het realiseren van goede doorfietsroutes per corridor willen wij het fietsgebruik
stimuleren. Door het realiseren van uniforme en heldere verkeerssituaties willen wij meer
duidelijkheid voor de inwoners creëren.
Overig
- In Noordenveld beschermen, beleven en benutten we de unieke en hooggewaardeerde
cultuurhistorische landschappen en natuurgebieden en hebben speciale aandacht voor het
-

behoud van de kwaliteit van het landschap;
In Noordenveld beheren we het openbaar groen o p minimaal een basiskwaliteit;

-

De inrichting van de openbare ruimte nodigt uit tot bewegen;

-

Er zijn goede, aantrekkelijke en veilige speelmogelijkheden op de juiste plek.
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2. Wat gaan we doen in 2020?

Meerjaren uitvoeringsprogramma 2018-2022
Bouw en inrichting nieuw brengstation/ nieuwe gemeentewerf
-

We zijn gestart met de voorbereiding van de bouw van de nieuwe gemeentewerf en
brengstation. In 2020 gaan we uitvoering geven aan het ontwerp en doorlopen we de
benodigde procedures.

Beheer niveau openbare ruimte
Wijkgericht werken we gaan wijkgericht werken evalueren en verdere optimalisatie in 2020 ;
-

We werken toe naar verdere verhoging van de kwaliteit van d e openbare ruimte. Tijdens
het werken aan de fysieke kwaliteit van de openbare ruimte hebben onze medewerkers
ook een signalerende functie. We gaan onze medewerkers daarin scholen ;

-

De centra en begraafplaatsen beheren we op een hoog kwaliteitsniveau;

-

We streven naar een beheervriendelijke inrichting bij nieuwe aanleg en gebruiken bij
groeninrichting plantensoorten die een bijdrage leveren aan het ve rbeteren van de
biodiversiteit;

-

We gaan met aangepast beheer de biodiversiteit in het openbaar groen verhogen, daar
waar aanleidingen en mogelijkheden zijn;

-

In een omlooptijd van drie jaar worden de gemeentelijke bomen geïnspecteerd en
onderhouden zodat aan de zorgplicht kan worden voldaan;

-

Er wordt een communicatietraject opgestart om invasieve exoten in de gemee nte in beeld
te brengen. Dit wordt in samenspraak gedaan met stakeholders zoals terrein beherende
organisaties en IVN. D.m.v. een gezamenlijke aanpak met inwoners en terrein beherende
organisaties worden de exoten aangepakt, i.v.m. ecologisch (berm)beheer ;

-

Verschralingsbeheer
buitengebied;

wordt

toegepast

bij

waardevolle,

soortenri jke

bermen

in

het

-

Algemeen: In de areaalnota is beschreven wat er zoal aan areaal is, daarnaast is ook
beschreven waar achterstanden zijn. Denk hierbij aan wegen, groen en beschoe iingen c.q.
kunstwerken. De aankomende periode staat in het teken om de achterstanden weg te
werken.

Eenduidige en veilige inrichting verkeerssituaties
Een beeldend en toegankelijk overzicht waarin wordt toegelicht waarom verkeerssituaties
zijn zoals ze zijn, conform de toepassing zoals gegeven in de nog op te stellen Leidraad
inrichting openbare ruimte (LIOR) zal in 2020 worden opgepakt;
-

In de LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte) is aangegeven aan welke eisen en
randvoorwaarden een nieuwe of te vernieuwen openbare ruimte moet voldoen. De
toepassing van de LIOR is verplicht bij alle nieuwbouw- en herinrichtingsprojecten van de
openbare ruimte.

Toegankelijkheid gebouwen en openbare Ruimte (Iedereen doet mee)
Samen met ervaringsdeskundigen en met de Lokale Inclusie Agenda/Uitvoeringsagenda
als leidraad, bepalen wij wat er moet gebeuren en met welke pr ioriteit zaken worden
opgepakt;
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-

Wij gaan de bereikbaarheid en bruikbaarheid van de eigen gebouwen vergroten.
Afhankelijk van het budget beginnen wij in 202 0 met de aanpassing van 3 gemeentelijke
gebouwen;

-

Wij houden rekening met de aanwezigheid van een mindervalidentoilet en daar waar het
kan met de locatie van de toiletten in eigen gebouwen. Het doel is om de toiletten in eigen
gebouwen open te stellen voor iedereen;

-

Wij zorgen bij beheer en onderhoud in de openbare ruimte voor duidelijke herkenning van
werkzaamheden, veiligheid en wij houden rekening met de extra belasting die dit voor
mensen met een beperking met zich mee kan brengen;

-

Bij nieuwe projecten of herinrichting aangaande de openbare ruimte, wordt standaard
rekening gehouden met de bereikbaarheid, bruikbaarheid en materiaalkeuze bij
oplossingen. Denk bij openbare ruimte aan bijvoorbeeld parken, natuurgebieden,
speeltuinen en winkelgebied. Denk bij inrichting aan wandelpaden, verharding, breedte
stoepen en plaats van lantarenpalen;

-

We gaan door met de inventarisatie van de huidige toegankelijkheid van de openbare
maatschappelijke voorzieningen.

Veilig en goed verlichte fietsroutes
Op basis van het afgeronde onderzoek naar de fietscorridor Roden - (Peize) – Groningen
willen we gericht investeren in verbeteringen op deze corridor;
-

We realiseren veiligere fietsenstallingen door midde l van bijvoorbeeld fietskluizen.

Meldpunt problemen openbare ruimte
Begin 2019 is in Mozard een knelpuntenregister ingericht. De informatie uit dit register zal
gebruikt worden om het voortvarend oppakken van verkeersmeldingen te monitoren, te
onderzoeken of meldingen te clusteren zijn en of op die manier grotere knelpunte n in beeld
gebracht kunnen worden én aangepakt kunnen worden.
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
In 2020 realiseren we de laatste deelprojecten (allen in/aan het centrum van Roden) van
het project HOV. Of afronding in 2020 kan plaatsvinden is vooral afhan kelijk van afspraken
die met de ondernemers in het centrum en de nog te selecteren aannemer gemaakt
moeten worden over de fasering en de doorlooptijd van de verschillende fases.
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)
In 2020 wordt de Nijlandseweg en de Noordesch binnen de bebouwde kom van Lieveren
aangepast conform Duurzaam Veilig;
-

Het ‘meeliftbudget’ wordt ingezet om de verblijfsgebieden (30 en 60 km/h -zones) in te
richten volgens de principes van Duurzaam Veilig en om incidentele (kleine) verkeers maatregelen te nemen.

Openbare verlichting
We gaan door met het uitvoering geven aan het vastgesteld beleidsplan Openbare
Verlichting 2011-2020 Gedurende de looptijd worden circa 2.700 lichtmasten vervangen.
Inmiddels zijn er 2.264 lichtmasten vervangen. Met de nog uit te voeren
vervangingsplannen 2019 en 2020 is de prognose dat de beoogde aantallen behaald gaan
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worden;
-

In het beleidsplan is vastgesteld dat er tenminste 10% energie bespaard zal gaan worden
gedurende en door middel van armatuur vervanging. Van het huidige bestand van 7.328
armaturen zijn er circa 2.500 stuks door LED armaturen vervangen (33% van het totale
areaal);

-

Het energieverbruik is gedaald van circa 1.100.000 kWh naar 900.000 kWh (18%
structurele energiebesparing.

Speelruimte
In samenwerking met inwoners en wijk- en dorpsbelangenverenigingen worden speeltuinen
opgeknapt en heringericht waar nodig en waar de behoeft naar is. Hierin zullen natuurlijke
speelaanleidingen een steeds grotere rol gaan spelen.
-

We faciliteren inwoners bij initiatieven en ideeën voor het herinrichten van speeltuinen.

-

Speeltoestellen worden jaarlijks geïnspecteerd op veiligheid.

Begraafplaatsen
De voorbereidende werkzaamheden voor natuurbegraven op de gemeentelijke begraaf plaatsen in Nieuw-Roden en Een worden afgerond;
-

De inventarisatie van de waardevolle grafmonumenten blijft doorgaan .

Bos, Natuur & Landschap
Samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de boermarken e n dergelijke uitvoering
blijven geven aan het Gebiedskompas Norger Esdorpenlandschap;
-

Evalueren pilot Landschapsbeheer Drenthe “Landschap onderhouden we samen”;

-

Het verhogen van de biodiversiteit d.m.v. aangepast beheer. Door middel van een ander
maairegime en gevarieerd maaien van de bermen willen wij er voor zorgen dat er meer
biodiversiteit ontstaat. Ook de wijze van maaien en afvoeren wordt aangepast. Het maaien
en afzuigen van de bermen wordt in de loop van 2020 ingezet .

3. Wat mag het kosten?
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4.1.4 Economische Ontwikkeling
Omschrijving programma
Het programma beoogt het scheppen van de condities voor een goed functionerend
bedrijfsleven en een voldoende en zo mogelijk gedifferentieerde werkgelegenheid. Het
programma hangt nauw samen met het programma Werk en Inkomen.
Tot dit programma behoren onder meer de uitgaven voor:
economische ontwikkeling, waaronder promotie en acquisitie en ondersteuning van het
Parkmanagement;
-

koloniën van weldadigheid, UNESCO werelderfgoed.

1. Wat willen we bereiken?
Meerjaren uitvoeringsprogramma 2018-2022
Doorontwikkeling Health Hub Roden en participeren van kennisinstellingen
Noordenveld wil de werkgelegenheid bevorderen. Tegenover het lokaal vestigen en
participeren van kennisinstellingen staat Noordenveld dan ook zeer positief. De Health Hub
Roden is hiervan een goed voorbeeld. De Health Hu b Roden heeft zich blijvend verbonden
aan Roden en heeft een relatie met de omgeving en helpt bij de verbeterde aansluiting school arbeidsmarkt en wordt doorontwikkeld. Door uitbreiding van de Health Hub Roden willen wij de
bedrijvigheid faciliteren en stimuleren wat moet leiden tot extra werkgelegenheid en regionale
profilering van Roden op het gebied van medische technologie. Kennisinstellingen verbinden
zich aan Roden en daarnaast verbinden lokale bedrijven uit Roden zich met deze
kennisinstellingen. De samenwerking tussen Health Hub Roden en de gemeente Noordenveld
wordt verder versterkt middels de uitvoering van het actieplan. We gaan actief aan de slag met
het faciliteren van kennisinstellingen met als beoogd resultaat dat zij zich vestigen binnen de
gemeente. Wij willen Noordenveld duidelijker profileren als een aantrekkelijke gemeente voor
bewoners, bedrijven bezoekers en studenten. Inmiddels is de Health Hub Roden volledig actief
op de nieuwe locatie. Op deze locatie zullen er 3 masteropleidingen (de els) in Roden worden
gesitueerd waardoor het aantal studenten (waarschijnlijk) zal toenemen.
Acquisitie marketing en promotie (EZ)
De gemeente Noordenveld wordt sterker 'vermarkt' waarbij vooral wordt gefocust op
Noordenveld als schakel tussen Groningen, Assen en Drachten en specifiek op de relatie (in
brede zin) met de stad Groningen. Noordenveld krijgt een duidelijker profiel als een
aantrekkelijke gemeente voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Dit heeft als doel het
behouden en uitbreiden van werkgelegenheid en het versterken van het vestigingsklimaat en
het bevorderen van duurzame samenwerking met kennisinstellingen. Daarnaast zal de
verblijfsduur en de bestedingen van bezoekers in de gemeente moeten toenemen.
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Overig
Economische ontwikkeling
Noordenveld richt zich qua economische ontwikkeling met name op het behoud en de
versterking van werkgelegenheid en het stimuleren van ondernemerschap. Een sterkere
profilering van Noordenveld is van belang om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken en de
successen van Noordenveld beter te laten zien.
2. Wat gaan we doen in 2020?
Meerjaren uitvoeringsprogramma 2018-2022
Doorontwikkeling Health Hub en participeren van kennisinstellingen
Uitvoeren van het in het najaar van 2019 opgestelde actieplan via de volgend e vier lijnen:
1. Fysiek meer ruimte beschikbaar stellen om te zorgen dat bedrijven zich ook
daadwerkelijk vestigen;
2. De verbinding tussen IMDS en de dislocatie van de Heal th Hub effectief in
standhouden;
3. PR en Marketing Health Hub;
4. Spin-off van aanwezigheid van (Hanzehogeschool) studenten in Roden.
-

Health Hub 2.0. In de loop van 2020 is de Health Hub doorontwikkeld van een project naar
een zelfstandig functionerend instituut, in samenwerking met de stakeholders.

Acquisitie marketing en promotie (EZ)
Zichtbaarheid van de gemeente

vergroten

door

bijeenkomsten

en

activiteiten te

organiseren en evenementen gericht op onderne merschap van derden faciliteren;
-

Uitvoeren van het in het najaar van 2019 opgestelde acquisitieplan, waarbij een duidelijk
profiel van de gemeente wordt opgesteld, de relatie met de 10 grootste ondernemende
werkgevers wordt verdiept en de verbinding met de omliggende steden Groningen, Assen
en Drachten wordt vergroot.

Integrale gebiedsontwikkeling Veenhuizen
-

De visie Werken aan de Toekomst van Veenhuizen wordt uitgevoerd;

-

Continueren van het Ontwikkelingsbureau Veenhuizen samen met provincie en Rijks vastgoedbedrijf;

-

Het borgen van de toekomst van de PI’s / Justitie-functies en daarmee van werkgelegenheid in Veenhuizen;

-

Samen met de provincie Drenthe inspelen op het vervreemden van het Rijksvastgoed in
Veenhuizen; Het daadwerkelijke proces is door het Rijksvastgoedbedrijf op 27 juni 2019
gestart met het openstellen van de belangstellendenregistratie. Met een verwachte
doorlooptijd van het proces van ruim een jaar zal (belangrijke delen van) het gebied in
2020 een nieuwe eigenaar kunnen gaan krijgen;

-

Blijvend werk maken van herbestemming van panden.

Landinrichting Veenhuizen (WILG)
-

In 2019 is de gemeentelijke bijdrage in de Landinrichting Vee nhuizen beschikbaar gesteld.
Tussen de deelnemende overheden is inmiddels overeenstemming over het optimaliseren
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van eigendom, beheer en onderhoud (i.c. de ruil van gronden). De procedure tot
vaststelling van het landinrichtingsplan zal door de provincie w orden opgestart. In 2020 zal
met de aanleg van een fietspad over de kade langs de zesde wijk langs de ds. Germsweg
worden gestart.
Nominatie Koloniën van Weldadigheid – UNESCO Werelderfgoedlijst
In de zomer 2020 zal het her in te dienen nominatiedossier w orden behandeld door het
Werelderfgoedcomité van UNESCO. Dan zal na een traject van jaren duidelijkheid komen
of de Kolonie Veenhuizen zich een plek zal verwerven op de Werelderfgoedlijst.
Investeren in het Nationale Gevangenismuseum
-

In 2019 is een subsidie van € 200.000 beschikbaar gesteld aan Het Nationale Gevangenis museum om de huidige vaste expositie uit te breiden met het vertellen van het verhaal van
de Koloniën van Weldadigheid. Verwachting is dat deze verandering en verbouwing
uitgevoerd zal worden in 2020.

3. Wat mag het kosten?

Beleidsindicatoren
4.1.4 Economische Ontwikkeling
Indicator
Functiemenging

Eenheid
%

Vestigingen (van bedrijven) aantal per 1.000 inwoners in
de leeftijd van 15 t/m 74 jaar
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Gebied
Noordenveld
Nederland
Regio
Noordenveld

2016
42,10
52,20
44,70
145,00

2017
42,10
52,40
45,00
138,40

2018
42,00
52,80
45,20
145,70

Nederland
Regio

136,70
151,80

139,90
153,80

145,90
158,60
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4.1.5 Onderwijs
Omschrijving programma
De gemeente zorgt voor het algemene onderwijsklimaat en fungeert als het bestuur van het
openbaar basis- en speciaal basisonderwijs. Het gemeentebestuur heeft de uitvoering
gemandateerd aan de algemene directie van Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld .
Lokale taken zijn:
huisvesting van scholen;
-

uitvoering van de Leerplichtwet;

-

voeren van lokaal onderwijsbeleid;

-

leerlingenvervoer;

-

natuur- en milieueducatie;

-

lichamelijke opvoeding;

-

realisatie van een sluitende aanpak voor de ontwikkeling van kinderen en jong volwassenen van 0 tot en met 23 jaar.

1. Wat willen we bereiken?
Meerjaren uitvoeringsprogramma 2018-2022
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Noordenveld wil de mogelijkheid bieden tot kwalitatief goed onderwijs. Eén aanbod voor
onderwijs, opvang en vrijetijd. In het door de gemeenteraad vastgestelde Integraal Huis vestingsplan 2018 hebben wij meerjarig investeringen opgenomen voor scholenbouw in
Veenhuizen, Roden en Nietap (met als uitgangspunt energieneutraal (ENG) te herhuisvesten).
De realisatie van de gymzalen wordt in samenhang met het ISAP opgepakt. Na jaarlijkse
heroriëntatie, locatiekeuze en doorlopen (ruimtelijke) procedure s geven wij uitvoering aan het
vastgestelde IHP door vier energie neutrale basisschole n en een gymzaal te realiseren.
Overig
De manier waarop bij OPO Noordenveld het intern toezicht wordt uitgevoerd wordt
afgestemd op de Code Goed Bestuur;
-

Optimale

afstemming

tussen

Passend

Onderwijs

en

Jeugdhulp

om

jongeren

in

Noordenveld optimale ontwikkelkansen te bieden. Hier ligt een sterke verbinding met het
programma Zorg en Welzijn;
-

Een daling van het aantal vroegtijdige schoolverlaters;

-

Een goede brede taalontwikkeling bij kinderen die nog niet naar de basisschool gaan ;

-

Alle kinderopvangorganisaties in Noordenveld werken met het taalstimuleringsprogramma
‘Piramide’;

-

Het aanbod en de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie in peuterspeelgroepen
en kinderopvanginstellingen is geborgd. VVE wordt aangeboden bij 3 kinderopvanglocaties
en is beschikbaar voor alle peuters die geïndiceerd zijn d oor het CJG als doelgroeppeuter;

-

Jongeren behalen een startkwalificatie, werken of volgen een traject naar opleiding of we rk
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(Route Arbeid).

2. Wat gaan we doen in 2020?
Meerjaren uitvoeringsprogramma 2018-2022
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Bouw school Veenhuizen: SWS KC Speel en Leer (start 2019);
-

Bouw school Nietap (De Flint) + kinderdagverblijf

-

Start bouw scholen Roden (De Marke, De Parel en gymzalen);

-

Actualisering van het Integraal Huisvestingsplan en meerjarig uitvoeringsprogramma.

Overig
Passend Onderwijs en Jeugdhulp regionaal afstemmen via de daarvoor opgestelde
ontwikkelagenda;
-

In samenwerking met het Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdige schoolverlaters
Noord- en Midden Drenthe voortijdig schoolverlaten terugdringen;

-

Zorgdragen voor voldoende VVE - plaatsen voor doelgroepkinderen op de peuterspeelgroepen;

-

De definitie ‘doelgroepkind’ uitbreiden, zodat meer kinderen gebruik kunnen maken van
VVE-plaatsen;

-

Vroegtijdig signaleren en behandelen van problemen op het gebied van de spraak - en
taalontwikkeling bij jonge kinderen van 0 – 6 jaar. Dit doen we door het aanbieden van
preventieve logopedie;

-

Via de Route Arbeid hebben we gericht aandacht voor de kansen van jongeren uit het
Praktijkonderwijs
dagbesteding.

en

het

Voortgezet

Speciaal

3. Wat mag het kosten?
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Beleidsindicatoren

Indicator
Absoluut verzuim

Relatief verzuim

Voortijdige schoolverlaters
totaal (VO + MBO)

Eenheid
aantal per 1.000 leerlingen

Gebied
Noordenveld
Nederland

2016
1,05
1,81

2017
1,10
1,82

2018
-

aantal per 1.000 leerlingen

Regio
Noordenveld
Nederland

0,29
21,27
26,55

0,10
15,77
26,55

24,57
23,28

% deelnemers aan het VO
en MBO onderwijs

Regio
Noordenveld
Nederland
Regio

18,73
0,90
1,70
1,10

23,01
1,70
1,80
1,10

18,88
1,10
1,90
1,30
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4.1.6 Sport
Omschrijving programma
Sport en bewegen draagt bij aan een gezonde leefstijl, sociale binding, leefbaarheid en
zelfredzaamheid van mensen. Daarom zorgen we samen met (lokale) organisaties voor een
gezonde leefomgeving die mensen uitnodigt en uitdaagt tot gezond gedrag: Samen met
bijvoorbeeld sportverenigingen, sportcoaches en scholen zorgen we voor een aantrekkelijk
accommodatie- en activiteitenaanbod dat mensen verleidt in beweging te komen en te blijven.
Om alle inwoners te kunnen laten profiteren van de kracht van sport en bewegen willen we dat
sport en bewegen voor iedere inwoner toegankelijk is.
Tot dit programma behoren onder meer de uitgaven voor:
sport algemeen;
-

sportontwikkeling en sportstimulering;

-

zwembaden.

1. Wat willen we bereiken?
Meerjaren uitvoeringsprogramma 2018-2022
Toekomstbestendige sportverenigingen en sportaccommodaties
Wij willen toekomstbestendige sportverenigingen en sportaccommodaties die
-

voldoen aan de (toekomstige) vraag;

-

duurzaam zijn;

-

toegankelijk en bereikbaar zijn voor iedereen.

Daarom hebben de besturen van sportverenigingen, zwembaden en maneges toekomst plannen gemaakt: Wat hebben zij nodig om de komende 10 tot 15 jaren ‘vooruit’ te kunnen?
We hebben hun gevraagd de volgende onderwerpen ui t te werken in de toekomstplannen:
-

Accommodatiewensen. De wensen verwerken we in een Integraal Sportaccommodatieplan;

-

Toekomstige rol: Hoe zien de sportverenigingen, zwembaden en maneges hun toekom stige rol en de toekomst van ‘hun’ sport?;

-

Samenwerking: Met welke andere (sport)verenigingen en organisaties willen zij samen werken en hoe?;

-

Duurzaamheid: Welke duurzaamheidsinvesteringen willen de besturen van de buitensport verenigingen, maneges en zwembaden doen? En wat zijn de (verwachte) besparingen van
de investeringen?

Overig
-

Dé fietsgemeente van Noord-Nederland zijn in 2020;

-

Sport- en cultuursportcoaches die zich samen met maatschappelijke organisaties inzetten
voor vraaggerichte activiteiten en projecten.
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2. Wat we gaan doen in 2020?
Samen met de besturen van sportverenigingen, maneges en zwembaden geven we uitvoering

-

aan het door de Raad vastgestelde ISAP (eind 2019).
-

We geven uitvoering aan de onderwerpen die benoemd zijn in het coalitieakkoord, te weten:
clubgebouw Voetbalvereniging Peize, verbouw boerderij VV Nieuw-Roden.

-

Op grond van de uitkomsten van het Mulier-onderzoek is de trainingscapaciteit bij VV GOMOS
te gering. We gaan in gesprek met VV GOMOS om te kijken hoe dat opgelost kan worden.

-

Lokale sport- en beweegakkoorden sluiten met sportverenigingen, andere sportaanbieders,
scholen en andere (maatschappelijke) organisaties. In de akkoorden maken we afspraken
over bijvoorbeeld samenwerking, uitvoering van activiteiten en duurzaamheid. Een sport formateur voert de gesprekken en schrijft de akkoorden;
Samen met scholen, bedrijven, organisatoren van fietsevenementen, de provincie en

-

andere (lokale) organisaties de notitie ‘Noordenveld op Fietse’ uitvoeren. In 2020
subsidiëren we ‘onze’ prachtige (internationale) wielerevenementen en helpen we de
organisatoren met versterking van de evenementen. Sportcoaches stimuleren fietsgebruik
onder scholieren. En we gaan bedrijven verleiden tot (structurele) maatregelen om het
fietsgebruik te stimuleren;
Sport- en cultuurcoaches voeren de visie ‘Inzet Sp ort- en Cultuurcoaches Noordenveld’ uit.
We stellen als proef extra coaches aan die de (sport)verenigingen in Norg en omstreken

-

ondersteunen.
2.

3. Wat mag het kosten?
?

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Niet-sporters

%
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Gebied

2016

Noordenveld

48,80

Nederland

48,70

Regio

53,70
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4.1.7 Cultuur
Omschrijving programma
Cultuur bindt de inwoners van een gemeenschap. Daarom is stimulering van cultuur een
belangrijke taak van de gemeentelijke overheid. Dit programma is gericht op lokale
voorzieningen zoals amateurkunsten, podiumkunsten, beeldende kunst, musea, de in stelling
voor kunstzinnige vorming, de openbare bibliotheek, het gemeentearchief en cultureel erfgoed.
Tot dit programma behoren onder meer de uitgaven voor:
Bibliotheekwerk;
-

Cultuureducatie;

-

Amateurkunst;

-

Musea en monumenten.

1. Wat willen we bereiken?
Meerjaren uitvoeringsprogramma 2018-2022
Cultuureducatie
Noordenveld vindt het belangrijk om jeugd in de brede zin in aanraking te laten komen met
cultuur en hierin een doorlopende leerlijn te realiseren. Kunst en cultuur bevordert creatief
denken onder kinderen (21st century skills). Basisschoolleerlingen doen 21e-eeuwse vaardigheden op, waarbij creatief en onafhankelijk denken en handelen gestimuleerd wordt . Wij willen
alle leerlingen in het basisonderwijs in Noordenveld jaarlijks in aanraking laten komen met alle
disciplines van kunst en cultuur via een doordacht programma cultuureducatie. Het ingezette
beleid voor cultuureducatie tot 2020 wordt uitgebreid naar de volledige bestuursperiode 2018 2022, met een jaarlijkse evaluatie en eventueel bijstur ing.
Overig
-

Door het ondersteunen van de Muziekcoöperatie Peize willen we het organiseren van
culturele activiteiten in Peize stimuleren ten behoeve van leefbaarheid en sociale cohesie
in Peize;

-

Met de aanpak van laaggeletterdheid willen we bereiken dat inwoners die moeite hebben
met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zich beter kunnen redden in de
samenleving;

-

Aan de hand van een doorontwikkelingstraject willen we bereiken dat Museum Havezate
Mensinge als museum toekomstbestendig en onderscheidend is. Door samenwerking van
de erfgoedinstellingen op de Brink willen we bereiken dat er met de beschikbare middelen
een op elkaar afgestemd aanbod is dat meer bezoekers trekt en bijdraagt aan de
aantrekkingskracht van het centrum van Roden;

-

Door ondersteuning van het bibliotheekwerk ondersteunen we de vijf kernfuncties van het
bibliotheekwerk zoals dit is vastgelegd in onze bibliotheeknota 2017 –2020;

-

Het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid in 2020 in onze gemeente.
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2. Wat gaan we doen in 2020?
Meerjaren uitvoeringsprogramma 2018-2022
Cultuureducatie
-

Het convenant voortzetten en een jaarverslag maken van het primair onderwijs van
cultuureducatie Noordenveld. Om dit convenant voort te kunnen zetten maken we een
beeldende evaluatie, over de hele periode (2015-2020), met hierin ook een aantal cijfers
en feiten;

-

Onderzoeken of en hoe onze organisatie van cultuureducatie in het primair Onderwijs
aansluiting kan krijgen in het Voortgezet Onderwijs in Noordenveld.

Overig
In 2019 is er een tussenevaluatie van de werkwijze en subsidiëring van Muziekcoöperatie
Peize. Aan de hand van die evaluatie is bepaald of en hoe subsidiëring vanaf 2020 verder
gaat;
-

We voeren ons plan van aanpak laaggeletterdheid met betrokken kernpartijen uit. Dit doen
we, mede aan de hand van het landelijke programma ‘Tel mee met Taal’ en de
programma’s digisterker en klik en tik van de bibliotheek ;

-

We ondersteunen Museum Havezate Mensinge en Museum Kinderwereld en de overige
erfgoedinstellingen op de Brink om uitvoering te geve n aan de doorontwikkeling van
Mensinge en de samenwerking van de erfgoedinstellingen op de Brink;

-

In 2020 loopt het beleidsplan bibliotheek Noordenveld 2017 -2020 af. De nota wordt
geëvalueerd in 2020 en het beleid wordt aan de hand van deze e valuatie geactualiseerd in
2021;

-

In 2020 wordt 75 jaar vrijheid herdacht en gevierd. 2020 Wordt hét ‘Jaar van de Vrijheid’.
Ook op cultureel vlak zullen vanuit de samenleving diverse activiteiten worden geïnitieerd.
Hiervoor zal een aparte subsidieregeling gelden.

3. Wat mag het kosten?
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4.1.8 Recreatie en Toerisme
Omschrijving programma
Recreatie en toerisme zijn belangrijke sociale en economische pijlers van de gemeente
Noordenveld. Dit begrotingsprogramma richt zich op de groei van de werkgelegenheid, h et
stimuleren van het ondernemersklimaat, de bevordering van het woonklimaat voor onze
inwoners en het versterken van het beeld/imago van de gemeente als verblijfsregio.
Tot dit programma behoren onder meer de uitgaven voor:
Uitvoeringsagenda 2020;
-

Vitale Vakantieparken Noordenveld;

-

Subsidiëring lokale Tourist Info’s;

-

Subsidiëring Recreatieschap Drenthe;

-

Subsidiëring van stichting Kop van Drenthe;

-

Diverse recreatieve voorzieningen.

1. Wat willen we bereiken?
Meerjaren uitvoeringsprogramma 2018-2022
Toerisme op de kaart en culturele en toeristische koppelingen versterken
De toeristische sector is een belangrijke economische pijler in Noordenveld. Deze moet
versterkt worden en meer gekoppeld worden aan de culturele kwaliteiten van de gemeente.
Hierbij kan gedacht worden aan recreanten die verblijven in Norg en Veenhuizen bezoeken.
Wij willen het toerisme, als economische pijler, versterken door deze sterker en meer zichtbaar
te verbinden met cultuur, sport en evenementen. We verkennen samen met de gehele
toeristische sector hoe toerisme Noordenveld meer op de kaart kan zetten en wat hierbij de
gewenste ondersteuning van de gemeente is. Noordenveld heeft op cultureel en recreatief
gebied veel te bieden.
Uitvoering van het programma Vitale vakantieparken
Noordenveld wil meer balans in vraag en aanbod van de recreatieve sector waardoor meer
ondernemerschap en werkgelegenheid ontstaat en de bestedingen door toeristen toenemen.
De toerisme- en recreatiesector is een belangrijke en imago-bepalende sector en zorgt voor
werkgelegenheid

in

Noordenveld.

Noordenveld

kent

veel

diversiteit

in

recreatie -

en

vakantieparken. Wij willen graag vitale vakantieparken in de gemeente Noordenveld. Hierbij is
het noodzakelijk dat we, geaccepteerde en gedragen vormen van verblij f en wonen op de
parken gaan realiseren (transformatie). Daarnaast streven we naar een hoogwaardig
toeristisch en recreatief aanbod van (vitale) vakantieparken in Noordenveld. Hierin willen we
excelleren. In de provincie Drenthe is een programma Vitale Vak antieparken opgesteld.
Uitvoering van het programma Vitale Vakantieparken vindt plaats conform het afgesloten
bestuursconvenant. De expeditie Norgerduinen valt eveneens onder het programma Vitale
Vakantieparken. Samen met de betrokkenen gaan we zowel op Dr ents niveau als op
parkniveau uitvoering geven aan het transformeren dan wel excelleren van de parken.
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Mountainbike-routes
Wij willen dé fietsgemeente van Noord-Nederland worden. Wij willen de missende schakel in
het MTB-netwerk tussen Groningen, Annen/Zuidlaren, Assen en het Drents Friese Wold
realiseren. Noordenveld wil een MTB-netwerk aanbieden, om de fietsambities uit ‘op fietse’
waar te maken, maar ook om toeristisch aantrekkelijk te zijn en bestedingen in de toeristische
sector te laten stijgen. We bevorderen het gebruik van de buitenruimte om te sporten,
bewegen en recreëren. Hierbij worden de verschillende gebruikersgroepen in het bos zo veel
mogelijk gescheiden. Mountainbiken op ongewilde locaties en aantasting van flora en fauna
wordt tegengegaan. Er ligt een opdracht vanuit de vorige raad om vijf routes te ontwikkelen in
samenwerking met de stichting MoRoNeNo. Bij de communicatie moet onze ambitie goed voor
het voetlicht worden gebracht, waaronder communicatie (samen met de terreineigenaren) op
de beoogde routelocaties op het moment dat een route in procedure wordt gebracht.
2. Wat gaan we doen in 2020?
Meerjaren uitvoeringsprogramma 2018-2022
Toerisme op de kaart en culturele en toeristische koppelingen versterken
- Met de doelstellingen uit de Uitvoeringsagenda Recreatie en Toerisme 2019-2022 in het
achterhoofd stellen we samen met de sector een concrete Uitvoeringsagenda 2020 op en
voeren deze uit. Hierbij wordt in ieder geval invulling gegeven aan;
1. De realisatie van een wandelknooppuntensysteem en het ‘beleefbaar maken’ van het
landschap en/of cultuurhistorische elementen in gezamenlijkheid met Staatsbosbeheer
en Natuurmonumenten.
2. Het in toenemende mate creëren van zogenoemde (kansbanen) /werkervaringsplaatsen in de gehele toerisme- en recreatiesector.
3. De uitvoering van de Recreatievisie voor het Fochteloërveen samen met Natuur monumenten, Staatsbosbeheer en onze buurgemeenten.
Uitvoering van het programma Vitale vakantieparken
Aan de slag met diverse uiteenlopende projecten op verschillend e recreatieparken zoals
opgenomen in de uitvoeringsparagraaf van het Programma Vitale Vakantieparken
Noordenveld en ook op Drents niveau met de betrokken partners onder de vlag van Vitale
Vakantieparken Drenthe samenwerken aan verschillende vraagstukken di e spelen op vitale
en niet-vitale vakantieparken.
Mountainbike-routes
Er is duidelijkheid over de MTB-route in het Mensingebos;
-

In samenwerking met stichting MoRoNeNo wordt er minimaal één MTB -route gerealiseerd,
hierbij is draagvlak een wezenlijke voorwaarde en zullen diverse stakeholders worden
betrokken.

3. Wat mag het kosten?
De lasten en baten met betrekking tot het programma Recreatie en Toerisme zijn verdeeld
over het programma Beheer Openbare Ruimte als onderdeel van taakveld Openbaar groen en
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(openlucht) recreatie en over het programma Economische Ontwikkeling als onderdeel van
Economische promotie.
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4.1.9 Werk en Inkomen
Omschrijving programma

Dit programma is gericht op uitvoering van de Participatiewet. Deze wet geeft gemeenten de
verantwoordelijkheid iedereen met arbeidsvermogen ondersteuning te bieden. Het doel is
zoveel mogelijk mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te helpen.
Daarnaast moet de gemeente waar nodig inkomensondersteuning bieden. Sinds de opheffing
van de gemeenschappelijke regelingen Novatec en ISD Noordenkwartier is Noordenveld
zelfstandig verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en heeft deze integraal
ondergebracht in de Toegang. De uitvoering van de oude regeling Wsw en de nieuw e Beschut
Werk-plaatsen worden via een dienstverleningsovereenkomst ingekocht bij de gemeente
Westerkwartier. Naast de Participatiewet voert Noordenveld een de ‘Meedoenregeling’, gericht
op de maatschappelijke participatie van inwoners met een laag inkomen en hun kinderen.
Tot dit programma behoren onder meer de uitgaven voor:
Uitvoering Participatiewet;
-

DVO Westerkwartier;

-

Meedoenregeling.

1. Wat willen we bereiken?
Meerjaren uitvoeringsprogramma 2018-2022
Kansbanen (werkervaringsplaatsen) creëren in de toeristische sector
Noordenveld wil de werkgelegenheid bevorderen en mensen die een uitkering ontvangen een
nieuwe kans bieden. Kortom, iedereen heeft (betaald of onbetaald) werk binnen zijn of haar
mogelijkheden. Dit vanuit het principe: iedereen doet mee, mensen hebben meer regie over de
invulling van hun eigen leven. In samenspraak met de ondernemers in de toerisme - en
recreatiesector en team Toegang wordt geprobeerd om zogenoemde kansbanen te creëren in
deze sector. De recreatiesector is daar geschikt voor, waarbij het moet worden gezien als
gezamenlijke opgave (gemeente en sector) om mensen mee te laten doen. De pilot die twee
jaar geleden door gemeente Noordenveld, ISD Noordenkwartier en RON (Recreatie
Ondernemers

Noordenveld)

startte

wordt

uitgebr eid

naar

de

gehele

toerisme-

en

recreatiesector. Ondernemers worden gefaciliteerd en gestimuleerd bij het organiseren van
werk(ervaringsplaatsen) voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Overige
-

Inwoners, waaronder degenen met een arbeidsbeperking , zijn weer actief en (waar
mogelijk) doorgestroomd naar betaalde arbeid;

-

Inwoners die niet of in onvoldoende mate in hun levensonderhoud kunnen voorzien
ontvangen een uitkering op grond van de Participatiewet, BBZ, IOAW en IOAZ.
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2. Wat gaan we doen in 2020?
Meerjaren uitvoeringsprogramma 2018-2022
Kansbanen (werkervaringsplaatsen) creëren in de toeristische sector
Uitgangspunt is dat het aantal werkervaringsplaatsen naast de Recreatie Ondernemers
Noordenveld richting het seizoen 2020 wordt uitgebrei d naast de rest van de sector,
waaronder hotels, groepsaccommodaties en restaurants. Om dit doel te bereiken worden
deze ondernemers actief bezocht en zijn er ideeën om de sector te laten participeren bij
netwerk bijeenkomsten voor werkzoekenden in de vorm van speeddates;
-

Daarnaast worden inspanningen geleverd om te voorkomen (preventief) dat jongeren in
een uitkeringssituatie geraken.

Overig
-

We garanderen de dienstverlening aan onze inwoners met een Wsw dienstverband via de
dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Westerkwartier. Voor onze inwoners met
een Wsw indicatie verandert er zo niets;

-

We dragen in samenwerking met het Westerkwartier zorg voor het realiseren van de
taakstellen Beschut Werk binnen de Participatiewet;

-

We leggen de focus op de preventie van de instroom en het optimaliseren van de
uitstroom;

-

We geven in regionaal verband invulling aan de werkgeversdienstverlening;

-

We stimuleren het gebruik van bedrijfskredieten voor startende zelfstandigen en
gevestigde zelfstandigen die in tijdelijke financiële problemen verkeren;

-

We signaleren en stimuleren ondernemerschap bij uitkeringsgerechtigden, in het kader van
re-integratie;

-

We geven uitvoering aan de Meedoenregeling voor inwoners (met kinderen) met een laag
inkomen.

3. Wat mag het kosten?
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Beleidsindicatoren

Indicator
Banen

Netto arbeidsparticipatie

Personen met een
bijstandsuitkering

Eenheid
aantal per 1.000 inwoners
75-84 jaar

Gebied
Noordenveld
Nederland

2016
464,90
647,60

2017
448,00
652,90

2018
452,20
663,00

% van de werkzame b eroepsb evolking ten opzichte van
de b eroepsb evolking
aantal per 1.000 inwoners 18
jaar en ouder

Regio
Noordenveld
Nederland
Regio
Noordenveld
Nederland
Regio

480,90
63,40
65,80
64,20
28,80
41,30
26,90

484,60
65,00
66,60
65,40
30,10
41,90
27,50

489,30
66,00
67,80
66,20
29,00
40,10
26,10
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4.1.10 Zorg en Welzijn
Omschrijving programma

Als gevolg van de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en
de nieuwe Jeugdwet heeft de gemeente Noordenveld er sinds 1 januari 2015 veel taken bij op
het gebied van zorg en ondersteuning voor inwoners. Dit programma is erop gericht dat iedere
inwoner in onze lokale samenleving naar vermogen mee kan doen aan deze samenleving. De
gemeente gaat daarbij uit van de kracht van de inwoner en de ze lforganisatie van de
samenleving om op eigen wijze vorm te geven aan het dagelijks leven. Na de invoering van de
nieuwe taken is het nu tijd om verder invulling te gaan geven aan het transformatieproces
(veranderproces) binnen het sociaal domein. Vrijwillige inzet is essentieel bij het willen en
kunnen

transformeren.

Vrijwillige

inzet

(georganiseerd

vrijwilligerswerk

en

bewoners -

initiatieven) is belangrijk voor vrijwilligers zelf, voor verenigingen, voor de buurt, voor mensen
die door vrijwilligers geholpen worden en voor de gemeenschap. Dat verdient een
ondersteuning die zo goed mogelijk aansluit bij de vrijwilliger en bij de behoeften van de lokale
gemeenschap.
Tot dit programma behoren onder meer de uitgaven voor:
uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015);
-

uitvoering Jeugdwet;

-

maatschappelijke begeleiding en advies;

-

sociaal cultureel werk;

-

kinderopvang en peuterspeelgroepen;

-

jeugd- en jongerenwerk;

-

openbare gezondheidszorg (OGZ);

-

jeugdgezondheidszorg (JGZ);

-

vluchtelingen;

-

multifunctionele accommodaties.

1. Wat willen we bereiken?
Meerjaren uitvoeringsprogramma 2019-2022
Integraal preventief gezondheidsbeleid, integraal uitvoeringsprogramma sociaal domein en
middelengebruik (drugs, alcohol et cetera)
Noordenveld wil de gezondheid van mensen bevorderen en chronisch zieken voorkomen. Het
bevorderen van de preventie in de gezondheidszorg, gezondheidsbescherming versterken en
op peil houden. Tevens stabiliseren of terugbrengen van de gezondheidsverschillen van
kwetsbare inwoners. Een levendige, vitale gemeente met gezonde inwoners die meedoen,
meetellen en bijdragen. Inwoners zijn in staat om de dingen te doen die hun leven en dat van
anderen zin geven. Ze hebben regie over hun eigen leven. Het gebruik van schadelijke
middelen wordt tegengaan, omdat dit ook slecht is voor de gezondheid en omdat
middelengebruik (drugshandel, alcohol, et cetera) veiligheidsproblemen oplevert. Het gebruik
van drugs in Noordenveld is een probleem. Op korte termijn komt er een concreet plan voor
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een verbeterde, meer effectieve aanpak. Het gebruik van genotsmiddelen door jongeren onder
de 18 wordt tegengaan en daarboven ontmoedigd. Het ligt in de rede om met respect voor de
specificering richting drugs (waarvoor wel een repressieve criminele aanpak is, maar nog niet
zozeer een preventieve) in het coalitieakkoord, het breder aan te vliegen onder de noemer
“middelengebruik”. Wij streven naar een gezonde leefomgeving die uitnodigt tot gezond
gedrag. Gezondheidsvoorzieningen zijn voor iedereen (jong en oud) beschikba ar. Minder
armoede en het tegengaan van eenzaamheid en sociaal isolement. Optimale dienstverlening
voor onze inwoners die een zorgvraag hebben. Het uitvoeringsprogramma sociaal domein gaat
uit van een integrale aanpak over de verschillende onderdelen van h et sociale domein, op
basis van '1 huishouden, 1 plan'. Eén gezin, één plan, één regisseur. Onze inwoners staan
centraal “Iedereen doet mee, voor en met elkaar”. We willen transformeren, innoveren en er
zorg voor dragen dat de uitvoering van het sociaal do mein ook financieel houdbaar blijft.
Vrijwillige inzet en mantelzorg
Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligers en mantelzorgers zich in Noordenveld optimaal
ondersteund, gehoord en gezien voelen. Dit is altijd maatwerk. Samen met Welzijn in
Noordenveld proberen we goed aan te sluiten op de behoefte aan ondersteuning. Hier hoort bij
dat organisaties, vrijwilligers, mantelzorgers ons met hun ondersteuningsvraag weten te
vinden. De gemeente heeft een faciliterende rol. Het welzijnswerk richt zich op kwetsba re
inwoners en op preventie, het voorkomen van overbelasting en uitval.
GO! Noordenveld
Iedereen in Noordenveld doet mee en telt mee. We zijn een inclusieve samenleving. De
integratie van nieuwe inwoners van Nederland en de gemeente Noordenveld verder
optimaliseren én het draagvlak in de samenleving voor deze nieuwe inwoners vergroten.
Blijven is meedoen. Het GO-project voor nieuwkomers in Noordenveld is een vast onderdeel
van de uitvoering geworden. Het voortzetten van activiteiten die gericht zijn op he t in contact
brengen van nieuwe inwoners met onze gemeenschap en inwoners. Het Programma GO!
Noordenveld kenmerkt zich door een brede intake met en uitgebreid kennismakingsprogramma
voor de nieuwkomer.

2. Wat gaan we doen in 2020?
Meerjaren uitvoeringsprogramma 2019-2022
Integraal preventief gezondheidsbeleid, integraal uitvoeringsprogramma sociaal domein en
middelengebruik (drugs, alcohol, et cetera)
Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda gezondheid waarbij we aandacht besteden aan de
actuele gezondheidsthema’s (roken, overmatig middelengebruik, overgewicht, bewegen,
depressie, eenzaamheid) en de preventieve aanpak. Gezondheidswinst is vooral te behalen
door een integrale aanpak in de omgeving waar mensen wonen, werken, leren en leven. Dit
doen we ook door een integrale, samenhangende werkwijze te realiseren in onze dienst verlening.
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Vrijwillige inzet en mantelzorg
Continueren van het laagdrempelig bieden van ondersteuning op maat;
-

Samenwerken met WiN in ontwikkelgroepen Vrijwillige Inzet en Mantelzorg;

-

Voorstel maken voor (andere) invulling waardering mantelzorg;

-

Evaluatie project Mindfulness voor Mantelzorgers ;

-

Voortzetten van het mantelzorgcompliment.

GO! Noordenveld
De GO-werkwijze voor nieuwkomers wordt voortgezet;
-

Organiseren dat de ‘Verbrede intake’ de standaard wordt voor groepen met een afstand tot
de arbeidsmarkt’;

-

Een programma gericht op ontmoeting, kennismaking met de lokale samenleving en
toeleiding naar (vrijwilligers)werk, stage en/of werkleer/opleiding;

-

Activering en begeleiding naar werk.

Overig
Handhaving en toezicht kinderopvang
Handhavingsbeleid kinderopvang actualiseren conform nieuwe wet - en regelgeving.
Maatschappelijke ondersteuning
Verdere optimalisatie van de vindbaarheid en de kwaliteit van cliëntondersteuning;
-

Werken volgens het regisseursmodel. Hierdoor kunnen we beter sturen op resultaten,
verbetert onze dienstverlening en de zelfredzaamheid van onze inwoners. Daarnaast is de
verwachting dat het regisseursmodel één van de middelen is waarmee we de kosten
binnen het sociaal domein beheersbaar houden;

-

Onderzoeken van de inhoudelijke en financiële voorwaarden van de decentralisatie
Beschermd Wonen, zodat daarmee een visie ontwikkeld kan worden op inhoud en
continuïteit van zorg;

-

Beter samenwerken met woningcorporaties en zorgaanbieders. Op deze manier zorgen we
ervoor dat minder mensen Beschermd Wonen;

-

Uitvoering geven aan het lokale plan van aan pak personen met verward gedrag;

-

Implementeren en monitoren nieuwe contracten Wmo;

-

Ontwikkelen van algemene e/o collectieve voorzieningen in wijken en dorpen om de
sociale samenhang te bevorderen en de behoefte aan geïndiceerde zorg te beperken. WiN
heeft hiertoe een opdracht gekregen;

-

In samenwerking met het veiligheidsdomein uitvoering geven aan de Wet verplichte
geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en in het kader daarvan verbeteren van de
samenwerking met de GGZ.

Jeugd
Implementeren nieuwe contracten jeugdhulp;
-

Uitvoering geven aan het transformatieakkoord jeugdhulp ;

-

Naast de in het programma Burger en Bestuur genoemde jeugdg roep Noordenveld,
verdere oriëntatie op effectieve vormen van jeugdparticipatie ;

-

Verbeterde samenwerking met de huisartsen voortzetten ;

75

GEAMENDEERDE PROGRAMMABEGROTING 2020

-

Stroomlijnen van doorverwijzingen van huisartsen van je ugdigen naar de gemeente;

-

Opstellen omgekeerde verordening. Een omgekeerde verordening heeft één hoofdstuk per
probleem waar een inwoner mee te maken kan krijgen. Een omgekeerde verordening gaat
over het effect voor een inwoner;

-

We zetten in 2020 de eerste stappen om te komen tot een Jeugdagenda.

Iedereen doet mee
Uitvoering geven aan de Lokale Inclusie Agenda en uitvoeringsagenda;
-

Werken aan fysieke toegankelijkheid eigen gebouwen;

-

Werken aan toegankelijkheid openbare ruimte (parken, centra, wandelpaden et cetera);

-

We verbeteren de digitale toegankelijkheid van gemeen telijke websites en social media;

-

Zorgdragen voor (nog) meer bewustwording en inbedding van het verdrag in de eigen
organisatie en samenleving;

-

De genoemde activiteiten voeren we uit in samenwerking met Toegankelijk Noordenveld.

Dementie
Uitvoering geven aan het convenant Dementievriendelijk Drenthe, door te werken aan
bewustwording in kennissessies en actuele onderwerpen te bespreken.
Eenzaamheid
Het organiseren van activiteiten om inwoners te betrekken. Dit doen wij vanuit een
wijkgerichte aanpak. Hierbij besteden wij aandacht aan preventie, meedoen voor iedereen
en de beschikbaarheid van algemene e/o collectieve voorzieningen.
3. Wat mag het kosten?
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Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Jongeren met jeugd-

% jongeren tot 18 jaar

bescherming
Jongeren met jeugdhulp

Jongeren met jeugd-

% jongeren tot 18 jaar

% jongeren van 12 tot 23 jaar

reclassering
WMO-cliënten met een

aantal per 1.000 inwoners

maatwerkarrangement
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Gebied

2016

2017

2018

Noordenveld

0,80

0,70

0,70

Nederland

1,20

1,20

1,20

Regio

0,80

0,80

1,00

Noordenveld

10,30

8,40

10,00

Nederland

10,80

11,20

11,70

Regio

9,80

9,40

11,70

Noordenveld

0,40

0,40

0,20

Nederland

0,50

0,40

0,40

Regio

0,30

0,30

0,30

Noordenveld

-

55,00

58,00

Nederland

62,00

62,00

65,00

Regio

60,00

52,00

58,00

GEAMENDEERDE PROGRAMMABEGROTING 2020

4.1.11 Milieubeheer
Omschrijving programma
Het programma Milieubeheer is gericht op een goed en leefbaar milieu. De basis voor de
milieutaken is gelegen in de Wet milieubeheer, het Bestuursprogramma en de Omgevingsvisie
Noordenveld 2030.
Tot dit programma behoren onder meer de uitgaven voor:
afvalverwijdering en –verwerking;
-

riolering en waterzuivering;

-

milieubeheer algemeen;

-

duurzame ontwikkeling;

-

energiebesparing;

-

vergunningen en meldingen;

-

externe veiligheid;

-

milieucommunicatie;

-

geluid;

-

bodem.

1. Wat willen we bereiken?
Meerjaren programma 2018-2022
Wij willen de dienstverlening voor de inwoners verbeteren, de afvalstromen beter scheiden en
de huisvesting voor de medewerkers duurzaam verbeteren.
Noordenveld wil een brengstation realiseren dat is ingericht voor het scheiden van alle
afvalstromen/grondstoffen in combinatie met een nieuwe gemeentewerf. Met het vernieuwde
brengstation willen wij de dienstverlening voor de inwoners zichtbaar verbeteren en willen wij
inwoners stimuleren afval te scheiden en naar dit station te bre ngen. De gemeente geeft het
goede voorbeeld op het gebied van duurzaamheid.
Afval is grondstof
Op het gebied van afval geldt "afval is grondstof": maximaal hergebruik van grondstoffen en
het voorkomen van restafval. Wij willen daarom aandacht voor het ver beteren van het
gescheiden inzamelen van afval en het verruimen van de mogelijkheden om vaker en dichterbij
afval te kunnen brengen. Wij willen de VANG doelstelling behalen; maximaal 100 kg afval per
inwoner per jaar en 75% afvalscheiding in 2020.
Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsopgave
Noordenveld heeft als ambitie in 2030 dé duurzaamste gemeente van Drenthe te zijn
daarnaast wil Noordenveld in 2040 klimaatneutraal zijn. De ambities van Noordenveld op het
gebied van duurzaamheid zijn hoog, we willen onze verantwoordelijkheid nemen en werken
aan een mooie en duurzame toekomst, ook voor toekomstige generaties. De transitie van
fossiele brandstoffen naar volledig duurzame, hernieuwbare energiebronnen maakt hier deel
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van uit. Iedereen draagt bij aan een duurzame en klimaat neutrale omgeving. De gemeente
geeft op het gebied van duurzaamheid het goede voorbeeld. Om de duurzaamheidsopgave en
de energietransitie in Noordenveld goed en gestructureerd op te pakken wordt een specifiek
meerjarig uitvoeringsprogramma opgesteld in samenspraak met de adviesraad Duurzaamheid.
Duurzame wijkvernieuwing
In het kader van energietransitie wil Noordenveld werken aan duurzame, toekomstbestendige
wijken, waar het goed en prettig wonen en leven is voor jong en oud. De invloed van inwoners
bij het verduurzamen van hun eigen leefomgeving is uitgangspunt. Wij willen via een integrale
benadering wijken planmatig en gestructureerd verduurzamen. We zijn in Roderwolde en Norg west gestart met de pilot energieke buurten en breiden deze ged urende deze bestuursperiode
uit naar vijf wijken. Dit wordt integraal benaderd, waarbij ook gekeken wordt naar kansen om
de sociale cohesie en de openbare ruimte (onder andere straten, groen en verwijdering
asbest) te verbeteren. We werken met een aanpak ‘ van onderop’ waarbij we samenwerking
zoeken met bewoners van beide gebieden, Energiecoöperatie NoordseVeld, maatschappelijke
organisaties en de adviesraad Duurzaamheid.
Passende instrumenten voor financiering duurzaamheidsmaatregelen voor inwoners
Wij zijn van mening dat iedereen kan bijdragen aan een duurzaam Noordenveld. Inwoners die
een bijdrage willen leveren aan het verduurzamen van gebouwen maar dit niet zelf kunnen
financieren, worden hierin gefaciliteerd. We gaan mensen wijzen op bestaande subsidie s en
leningen voor duurzaamheidsingrepen. Daar waar we hiaten in financiële instrumenten
constateren, zoeken we een manier om hier een aanvullende financiële regeling voor te
treffen, bijvoorbeeld door het instellen van een duurzaamheidsfonds.
2. Wat gaan we doen in 2020?
Meerjaren uitvoeringsprogramma 2018-2022
Invoering van het Bouwprotocol Noordenveld
De gebeurtenissen in de wijk Middenveld hebben geleerd dat geotechnische risico’s bij de
uitvoering van bouwprojecten, die uitwerking kunnen hebben o p de omgeving, zeer
zorgvuldig in beeld moeten worden gebracht. Dit maakt het mogelijk om een weloverwogen
beslissing te kunnen nemen in de te kiezen uitvoeringsmethodiek. Om dit te bewerkstelligen

is

het

Bouwprotocol

Noordenveld

opgesteld.

In

dit

bouwprotocol

wordt

omschreven hoe omgevingsbeïnvloeding en mogelijke schaderisico’s aan belendende
objecten door een systematische geo-risicomanagement aanpak kunnen worden
geminimaliseerd.
Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsopgave
Voor thema's die een meerjarig karakter hebben, zoals investeringen in eigen gebouwen,
eigen wagenpark en de duurzame wijkvernieuwing zijn in de begroting voor 2020 kosten
opgenomen. Voor de jaren daarna maken we in 2020 investeringsplannen.
Duurzame wijkvernieuwing
We geven verder uitvoering aan de pilot integrale benadering verduurzaming wijken in
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Roderwolde en Norg-West;
-

We werken hierbij vol een plan van aanpak ‘van onderop’ op in overleg met Energie
Coöperatie en belanghebbenden;

-

We breiden de integrale benadering uit naar nieuwe wijken. We maken onze keuze voor
nieuwe wijken en de vervolgaanpak op basis van een evaluatie van de proje cten in
Roderwolde en Norg-West;

-

We zetten ons in voor het verkrijgen van subsidies voor onze duurzame wijkvernieuwing.

Riolering en Waterzuivering
In het kader van de ‘Samenwerking in de Waterketen’ (cluster Kop van Drenthe) doen wij
mee met vier deelprojecten: afstemmen gemalen- en telemetriebeheer, assetmanagement,
optimalisatie afvalwatersysteem (OAS) Eelde en het grondwater -meetnet. Deze projecten
krijgen alle vier in 2020 een vervolg;
-

Aanvulling in de samenwerking is het baggeren van diverse waterpartijen;

-

Realiseren waterberging in Terheijl als onderdeel van landgoedontwikkeling particulier
initiatiefnemer;

-

Projecten voor vervanging (en afkoppelen): centrumplan Roden onder andere HOV en
Heerestraat, Markiezenhof Roden, Vijverburcht Norg de omgeving van Zuster Kleveringa straat en de Westerd in Peize;

-

Planvorming voor verbetering afwateringsstructuur Norg in samenwerking met W aterschap
Noorderzijlvest. De klimaatadaptatie zal hierbij richtinggevend zijn;

-

Planvorming voor met name de watercomponent van de klimaatadaptatie realiseren;

-

Planvorming voor afkoppelen omgeving Batinge te Norg ;

-

Meten en monitoren rioolstelsels Roden en Norg. In beeld brenge n of potentiële berging
wordt benut en optimaliseren van inzet rioolgemalen.

Afval
Uitvoering geven aan het intensiveringsprogramma ‘Afval Anders’ naar aanleiding van de
‘Nota evaluatie en toekomst afvalbeleid van de gemeente Noordenveld’ door invulling te
geven aan de volgende werklijnen:
1. stimuleren van verdere afvalscheiding;
2. zorgen voor een laagdrempelige afvalscheiding ;
3. gemeente denkt met de inwoners mee.
-

Plaatsing van milieuparken met ondergrondse containers voor de inzameling van de
‘snelle’ afvalstromen zoals papier, glas, textiel en PMD;

-

Aanschaf en inzet van een mobiel afvalbrengstation in buurten, dorpen en wijken voor de
kleinschalige inzameling van ‘langzame’ stromen zoals hout, steen, puin, kca, kleine
elektrische apparaten, metalen, harde kunststoffen en piepschuim. Inwoners kunnen hier
op gezette tijden terecht met afval dat niet in de grijze restafvalcontainer thuishoort;

-

Inzet op meer communicatie en voorlichting om de afvalscheiding te bevorderen. Doel
hiervan is om het gewenste gedrag bij inwoners te bereiken (afval scheiden naar grondstof
en verminderen van restafval), normbesef te ontwikkelen (afval scheiden is de norm) en
het begrip helder te definiëren (afval bestaat niet, want afval = grondstof);

-

Voortzetting van het project “Schoon Belonen”, waarin scholen en sportverenigingen apart
aandacht krijgen om enerzijds PMD-verpakkingsmateriaal aan te bieden en anderzijds de
middelen om het zwerfafval tegen te gaan.

80

GEAMENDEERDE PROGRAMMABEGROTING 2020

Duurzaamheid/Milieu
Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma duurzaamh eid dat we in samenspraak met
de adviesraad duurzaamheid en de samenleving hebben opgesteld;
-

In gezamenlijkheid met andere Drentse overheden uitvoering en invulling geven aan de
Drentse Regionale Energiestrategie. In 2020 levert Drenthe een concept -RES aan bij het
rijk. Deze concept-RES bevat het bod voor de hoeveelheid op te wekken energie in de
regio. Dit bod komt tot stand in samenspraak met inwoners e n maatschappelijke
organisaties;

-

In samenspraak met stakeholders en inwoners werken aan een Transitievis ie Warmte
Noordenveld (TVW): een visie (planning) waarin staat op welk moment en in welk tempo
wijken

in

de

komende

decennia

overgaan

van

aardgas

naar

een

alternatieve

warmtevoorziening. Vaststelling van de TVW moet uiterlijk in 2021 plaatsvinden;
-

De doorontwikkeling van het Drents Energieloket nauwlettend volgen, waarbi j er met name
aandacht is voor lokale campagnes en de betrokkenheid van lokale partijen;

-

Ondanks het uitstellen van het nationale asbestdaken -verbod blijven stimuleren van het op
juiste wijze verwijderen van asbest en asbestdaken en waar mogelijk stimuleren van
duurzame initiatieven, zoals zon voor asbest;

-

De Regionale Uitvoeringsdienst is en blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de
milieutaken (waaronder milieuvergunningverlening, toezicht en handhaving) van het
Jaarprogramma milieutaken RUD 2020;

-

In regionaal verband (waterschap en gemeenten) uitvoeren klimaatstresstest conform
afspraken uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Alle gemeenten in Nederland moeten de
komende twee jaar een stresstest doen om knelpunten op het gebied van onder meer
wateroverlast en hittestress in kaart te brengen. Dit is vastgelegd in het zogenoemde
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie wat ervoor moet zorgen dat Nederland zo goed mogelijk
wordt voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering;

-

Verder opstellen van een nieuwe Nota Bodembeheer en bodemkwaliteitskaart ten behoeve
hergebruik van grond binnen de regio. En daarnaast samen met de provincie en de RUD
Drenthe werken aan een ‘warme overdracht bodemtaken ’. Met de omgevingswet komen
immers meer bodemtaken op gemeentelijk niveau te liggen.
3. Wat mag het kosten?
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Beleidsindicatoren

Indicator
Hernieuwbare elektriciteit

Omvang huishoudelijk
restafval

Eenheid
%

kilogram per inwoner

Gebied
Noordenveld

2016
7,40

2017
8,40

Nederland
Regio
Noordenveld
Nederland

15,30
14,30
217,00
189,00

16,90
14,90
146,00
174,00

Regio

170,00

158,00
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4.1.12 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
Omschrijving programma
Ruimtelijke Ordening
Het vastleggen van ruimtelijke ontwikkelingen voor de korte en lange(re) termijn in ruimtelijk
relevante plannen, met inachtneming van de planologische kaders van de hogere overheden.
Het beoordelen van ruimtelijke ontwikkelingen buiten onze gemeente op hun relevan tie voor
Noordenveld en deze plannen eventueel inhoudelijk beïnvloeden met gemeentelijke visie.
Volkshuisvesting
Het kwalitatief en kwantitatief bouwen voor de behoefte. De gemeente anticipeert op de
groeiprognose maar ook op de verwachte woningbehoefte in de toekomst. Het uitvoeren van
het woonbeleid en de prestatieafspraken die wij elk jaar met de corporaties en
huurdersorganisaties

maken.

Het

regelmatig

toetsen

van

het

beleidskader

aan

de

maatschappelijke ontwikkelingen en waar dat nodig is het actuali seren daarvan
Gebiedsontwikkeling
Verbetering van de kwaliteit van de (on-)bebouwde omgeving voor verschillende aspecten
zoals volkshuisvesting, infrastructuur, voorzieningen, bedrijvigheid en recreatie.
Tot dit programma behoren onder meer de uitgaven voor:
- ruimtelijke ordening;
-

volkshuisvesting;

-

stads- en dorpsvernieuwing;
bouw- en woning toezicht / omgevingsvergunningen;

-

bouwexploitatie;
vergunningen-, toezicht- en handhavingsbeleid gemeente Noordenveld;

-

handhaving uitvoeringsprogramma.

1. Wat willen we bereiken?
Meerjaren uitvoeringsprogramma 2018-2022
Meerjarenplan woningbouw
Er wordt in Noordenveld kwalitatief en kwantitatief gebouwd voor de behoefte. De gemeente
anticipeert op de groeiprognose maar ook op de verwachte woningbehoefte in de toek omst. In
2020 wordt het meerjarenplan woningbouw voor de komende tien jaren afgerond. Met een
verdiepingsslag op het woningmarktonderzoek dat voor de Regio Groningen -Assen wordt
uitgevoerd verkrijgen we actueel inzicht in onze woningmarkt. Aanvullend wordt er een
ruimtelijk plan en woningbouwprogramma opgesteld, waarin potentiële behoeftevariaties
(vraag) en aanbod op elkaar worden afgestemd, waarbij inbreiding voor uitbreiding gaat met
respect voor de ‘groene longen’ in de verschillende kernen. ‘Bouwen naar behoefte' blijft
daarbij het sturende principe.
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Ruimtelijke kwaliteit als het perspectief en eigentijdse Noordenveldse Welstand
Ruimtelijke kwaliteit is het perspectief van waaruit gekeken wordt naar ontwikkelingen. Hier
hoort ook een eigentijdse Noordenveldse welstand bij. Het huidige welstandsbeleid wordt
daarom geëvalueerd. Het voorsorteren op de implementatie van de Omgevingswet biedt goede
mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen op dit punt te ondersteunen, afwegingsruimte voor
het lokale bestuur te vergroten, procedures te versnellen, innovaties mogelijk te maken en
blokkades weg te nemen. Noordenveld streeft een veilige, gezonde fysieke leefomgeving en
een goede omgevingskwaliteit na. Om dat te realiseren willen wij een nieuwe Welstandsnota
die aansluit bij de omgevingswet, waarbij het ‘Ja tenzij,’-principe wordt gehanteerd. Er is
behoefte om de Welstandsnota te evalueren en te komen tot een eigentijdse Noordenveldse
welstandsnota die enerzijds aansluit bij de ambities van Raad en College, en anderzi jds beter
aansluit bij de rol van de gemeente in onze veranderende maatschappij. Participatie is een
voorwaarde, de nota moet met de stakeholders (inwoners, professionals en bestuur) tot stand
worden gebracht.
Strategische sturing vastgoed, projecten en gronden Noordenveld
Noordenveld wil toe naar een organisatie waarin slagkracht, sturing en strategie op de
realisatie van politieke ambities en doelstellingen mogelijk wordt gemaakt. Regie en sturing op
grondexploitatie en strategisch projecten zijn uitgang spunt naast het professionaliseren van
het gemeentelijk vastgoed. De gemeente wil hiervoor een projectmanagementbureau opzetten,
waarin projecten, grond en vastgoed een plek krijgt. Noordenveld wil een integrale advisering
over vastgoed/gronden opdat politiek en financieel verantwoord sturen op vastgoed mogelijk
wordt. Wij gaan verder onderzoeken op welke manier Noordenveld het beste invulling kan
geven aan strategische sturing op vastgoed, projecten en gronden. Dit betekent dat we zowel
duidelijkheid willen over de invulling van de taken, rollen en verantwoordelijkheden, en ook dat
wij nader invulling gaan geven aan de kaders op het gebied van vastgoed, grond en projecten.
Toegangspoorten Noordenveld
Noordenveld wil op die locaties waar inwoners, bezoekers en toeristen de gemeente
Noordenveld binnenkomen of de mooie parels van Noordenveld herkennen de uitstraling
verbeteren door deze poorten een eigen identiteit te geven met een heldere vormgeving met
meer allure en een groene/landschappelijke invulling. Di t doen we door in samenspraak met
inwoners voor de locaties die als toegangspoorten fungeren een plan op te stellen en
uitvoeren als onderdeel van de agenda Buitengebied of de diverse op te stellen dorpsplannen.
Vluchtheuvel en Peizermade zijn genoemd als locaties die aangepakt moeten worden.
Centrumontwikkeling Roden
Noordenveld wil de positie van Roden als het centrum in de regio -driehoek Groningen-AssenDrachten behouden en versterken. Roden is een aantrekkelijke locatie om te wonen,
ondernemen of te verblijven. De uitvoering van de Centrumontwikkeling Roden is in 2018
opgestart en komt op tempo. Wij zijn ambitieus, willen samenwerken en dragen in financiële
zin substantieel bij. Mogelijkheden om krachten te bundelen worden benut. Binnen de
Centrumontwikkeling van Roden vormen de ontwikkelingen in het dorpshart een belangrijke
prioriteit. De Centrumontwikkeling gaat echter niet alleen over het centrum. Het gaat óók over
de positie van Roden als regionaal centrum voor wonen, werken, inkopen, cultuur en rec reatie.
Dat maakt dat ook de Brinkomgeving, de bedrijventerreinen en de entrees van het dorp zijn
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meegenomen in dit Uitvoeringsprogramma.
Agenda Buitengebied
Noordenveld wil samen met betrokken inwoners, organisaties en instellingen een agenda voor
het buitengebied opstellen die bijdraagt aan de ruimtelijke en sociaalmaatschappelijke
verbondenheid met het buitengebied. Uitgangspunten zijn beschermen, beleven en benutten.
Aandachtspunten zijn behoud van de natuur, landbouw, fysieke en digitale bereikbaarhe id en
voorzieningen. Wij streven naar een leefbaar buitengebied. De buitengebieden kennen hun
eigen karakteristieke waarden, dynamiek en problematiek. Met inbreng van de bewoners wordt
een 'Agenda Buitengebied' opgesteld met als doel onder andere behoud van de natuur, ruimte
voor de landbouw en behoud en de versterking van de voorzieningen. Wij willen een brede
inventarisatie van wat er speelt, gevolgd door het opstellen van een agenda buitengebied en
die tot uitvoer brengen. Snel internet in het buitengebi ed wordt op zoveel mogelijk locaties
beschikbaar. Wij gaan samen met betrokkenen streven naar een visie op het buitengebied
waarin een relatie wordt gelegd met de dorpsvisies en de toegangspoorten Noordenveld. Die
visie wordt vertaald in een uitvoeringsplan waar vervolgens uitvoering aan gegeven zal
worden.
Overig
Glasvezel
Er is behoefte aan snel internet in de hele gemeente Noordenveld. Snel internet is nodig om
bedrijfsmatige activiteiten op een innovatieve en toekomstbestendige manier voort te zetten en
te ontwikkelen. Snel internet is daarnaast een voorwaarde om levensloopbestendig wonen in
de gemeente te realiseren. De Coöperatie Glasvezel Noord (CGN) wil in het deel van de
gemeente Noordenveld waar inwoners nog geen toegang hebben tot snel internet een
glasvezelnetwerk aanleggen. Zij vraagt de gemeente Noordenveld bij te dragen in dit project,
met een lening en met subsidie.
Ruimtelijke Ordening
Noordenveld blijft beleid conform wettelijke regels voeren ten aanzien van de ruimtelijke
ordening.
Volkshuisvesting
Noordenveld heeft een toekomstgerichte woonsector die zich kenmerkt door een evenwichtige
balans tussen vraag en aanbod. Dat vraagt om een veelzijdig product dat enerzijds goed
aansluit op de verschillende leefstijlen, woonfases en financiële mogelijkheden van onze
inwoners en anderzijds voldoende flexibel is om adequaat te kunnen anticiperen op
veranderingen aan de vraagkant. Voortgaande vergrijzing en verduurzaming zijn daarbij
belangrijke ankerpunten. Starters, statushouders en senioren hebb en onze speciale aandacht.
Voldoende plancapaciteit is hierbij een essentiële factor.
Gebiedsontwikkeling
Verdere verbetering van de kwaliteit van de (on -)bebouwde omgeving en buitengebied voor
verschillende aspecten zoals volkshuisvesting, infrastructuur , voorzieningen, bedrijvigheid,
landschap en recreatie. De unieke centrale ligging van Noordenveld in Noord -Nederland biedt
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kansen voor de netwerksamenleving. Tevens heeft Noordenveld een goede balans tussen
bevolkingsopbouw en het voorzieningenniveau.
Vergunningen, toezicht en handhaving
Noordenveld voert de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uit
in overeenstemming met het VTH beleid, de kwaliteitscriteria en de kernwaarden van de
omgevingsvisie. De implementatie van de Omgevingswet zal leiden tot een andere wijze van
dienstverlening met betrekking tot de uitvoering van de VTH taken.
Implementatie van de Omgevingswet
In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één
wet alle wetten voor de leefomgeving. Om de kansen die de Omgevingswet biedt te kunnen
benutten en de gemeentelijke ambities waar te kunnen maken zijn we tijdig begonnen met de
implementatie van de aanstaande wet. Omdat de Omgevingswet veelomvattend is, is het
noodzakelijk om dit te doen door middel van een gestructureerde aanpak. Dit om het overzicht
te behouden en aansluiting te hebben en te houden op andere projecten, programma's en
ontwikkelingen.
2. Wat gaan we doen in 2020?
Meerjaren uitvoeringsprogramma 2018-2022
Meerjarenplan woningbouw
- Het Meerjarenplan woningbouw voor de komende tien jaar; dat is gebaseerd op een verdiepend woningmarktonderzoek op hoofdkernniveau plus aanvullende kenmerken (analyse
-

van de regio, inbreidingsvraagstuk, behoefte, locatie, pla nvorming) wordt afgerond;
Op basis daarvan starten met planvorming (ruimtelijk en woningbouwprogramma).

Ruimtelijke kwaliteit als het perspectief en eigentijdse Noordenveldse Welstand
- Nieuwe Welstandsnota opstellen, die invulling geeft aan het begrip “eig entijds” en die
-

aansluit bij de te implementeren Omgevingswet;
Ontwikkeling van een Kwaliteitsgids Noordenveld, waarin aan de hand van “gidsprincipes”,
initiatieven waar mogelijk ruimte en richting krijgen als die initiatieven de ruimtelijke en
cultuurhistorische karakteristieken versterken.

Strategische sturing vastgoed, projecten en gronden Noordenveld
- De basis wordt verder op orde gebracht;
-

-

Er is een keuze gemaakt tot het opzetten van een projectmanagementbureau. We gaan
verder invulling geven aan de rollen die in dit projectmanagementbureau een plek moeten
krijgen en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden ;
We gaan nader invulling geven aan de kaders op het gebied van vastgoed, grond en
projecten, zoals vastgoedbeleid, een herziene kadernota gro ndprijzen, een routekaart
verduurzaming vastgoed en snippergroenbeleid.

Toegangspoorten Noordenveld
- Dit wordt meegenomen in de agenda Buitengebied en de op te stellen Centrumplannen en
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de eventuele Dorpsvisies.
Centrumontwikkeling Roden
-

Voor hetgeen wij gaan opleveren in 2020 verwijzen wij naar het Uitvoeringsprogramma. In
afwijking van het uitvoeringsprogramma:
o worden de planontwikkeling en uitvoering Wilhelminastraat en de stegen geïntegreerd
o

opgepakt samen met de Heerestraat;
wordt het HOV in 2020 in uitvoering gebracht;

o
o

is de uitvoering van de Westeres reeds (deels) opgepakt in 2019;
wordt de uitvoering van de Westerbaan nog niet opgepakt;

o

worden voor de ontwikkeling van de VTB de planologische procedures en uitvoering s-

o

plannen opgestart;
is het in 2019 geopende transformatiefonds ook in 2020 opengesteld ;

o

wordt een financieel niet voorziene maatregel/project van 100 parkeerplaatsen ten
laste van de in het uitvoeringsprogramma vastgestelde begroting gebracht .

Agenda Buitengebied
-

Wij zullen op basis van de brede inventarisatie een duidelijke visie ontwikkelen voor het
buitengebied die wij vertalen in een uitvoeringsagenda.

Ruimtelijke ordening
- Het opstellen van diverse ruimtelijke plannen,

waaronder de uitwerking van de

Centrumvisie Roden, Peize Zuid, Oosterveld alsook
actualisering van het bestemmingsplan Buitengebied;
-

bedrijventerrein Haarveld en

Het opstellen van een landschapsontwikkelingsperspectief op basis waarvan randvoor waarden voor grondgebonden zonnepanelen worden geformuleerd.

Volkshuisvesting
- In het kader van de herontwikkeling Boskamplocatie Roden wordt als vervolg op de
gerealiseerde huurwoningen van Woonborg in 2019 in het eerste kwartaal van 2020
gestart met de bouw van 22 koopwoningen die naar verwacht ing eind 2020 worden
opgeleverd;
-

Binnen de kaders van de samenwerkingsovereenkomst ‘Expeditie Energieneutraal Wonen
Drenthe’ werken we aan een pilot voor integrale wijkverbetering, met als speerpunt de
particuliere woningvoorraad;

-

Actium is gestart met de voorbereiding voor de bouw van 16 sociale huurwoningen in het
Oosterveld waarvan de oplevering verwacht wordt in 2020;

-

Samen met Woonborg wordt onderzoek gedaan naar een passende invulling qua
woningbouw op de locatie Hoek Wilhelminas traat/Kanaalstraat Roden;

-

Het uitvoering geven aan de blijverslening en de verzilverlening; een leenstelsel met name
bedoeld om het senioren mogelijk te maken om de woning l evensloopgeschikt aan te
passen;

-

Samen met Provincie Drenthe meedoen in de pilot Tiny Houses . Opdrachtgevers zijn de
ministeries LNV en EZK, uitvoerende instantie is het Instituut Maatschappelijke Innovatie.
Het algemene doel is kennisontwikkeling rond het thema Tiny Houses in samenhang met
natuurontwikkeling. Meer concreet richt de pilot zich o nder meer op de concrete
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marktvraag,

ruimtelijke

mogelijkheden

en

belemmeringen

(waaronder

regelgeving).

Synergie wordt gezocht met Vitale Vakantieparken.
Gebiedsontwikkeling
- Herontwikkeling TNT-locatie Wijnbergstraat Roden: er zijn 17 woni ngen op de locatie
-

gepland. De planologische procedure is opgestart;
Herontwikkeling Boskamplocatie Roden, deel gemeente: er zal in de eerste helft van 2020

-

gestart worden met de bouw van de woningen;
Centrumlocatie Nieuw-Roden: Met de eigenaar en ontwikkelaar vindt overleg plaats over

-

een invulling van deze locatie;
Herinvulling voormalige schoolgebouwen: CBS de Regenboog te Een wordt middels een
verkoopprocedure verkocht. Schoolgebouw Langelo wordt via een makelaar verkocht;

-

Realisatie project Oosterveld Norg: Het uitvoering geven aan fase 1a en fase 1b. Het plan
is bouwrijp. De woningen van Heijmans, Actium, De Realisatie, het CPO traject en de vrije

-

kavels zijn in verkoop of verhuur;
Roderveld IV: de laatste vier bouwkavels worden verkocht en er kan gestart worden met de

-

bouw van deze woningen. Bovendien wordt d e wijk geheel woonrijp gemaakt;
Ontwikkeling van Peize Zuid: De laatste onderzoeken (waaronder het waterhuiskundig
plan) worden uitgevoerd ter voorbereiding voor het opstarten van de bestemmings planprocedure in 2020. De resultaten van de onderzoeken bepal en uiteindelijk de planning
van de procedure. Verder bepaalt de eigendomssituatie op welke manier het bestemmings plan moet worden vormgegeven en/of er gelijktijdig een exploitatieplan in procedure moet
worden gebracht;

-

De locatie van de voormalige Ronerborg aan de H. Scheepstrastraat te Roden: De 14
grondgebonden levensloopbestendige woningen en het gezondheidscentrum voor eerste lijns zorgpartijen zijn opgeleverd en het gebied wordt woonrijp gemaakt;

-

Uitvoering geven aan een nieuw bestemmingsplan voor de woningbouwlocatie Zuidpoort
Terheijl inclusief landgoedontwikkeling en waterberging;

-

Verdere planuitwerking van Heijmans Ontwikkeling en Woonborg voor de realisatie van 36
+ 12 woningen rond de Thedemaborg te Nietap;

-

Een gebiedsplan opstellen voor het gebied ‘Roden- Zuid’;
Beukenhoflocatie wordt meegenomen in het gebiedsplan Roden Zuid;

-

Oude Velddijk 26 Peize: onderzoeken naar de mogelijkheden van woningbouw op deze

-

locatie in samenhang met de herontwikkeling van wijk De Vennen;
Herontwikkeling De Hoprank Peize: het huidige zorggebouw wordt door Interzorg

-

vervangen door nieuwbouw;
Herontwikkeling zorgcentrum De Hullen; het huidige zorggebouw wordt vervangen door

-

nieuwbouw;
Het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de Vluchtheuvel te Norg is vastgesteld .
Tegen de vaststelling is beroep ingesteld bij de Raad van State. Naar verwachting doet de
Raad van State begin 2020 uitspraak.

Implementatie Omgevingswet
- Verder uitvoering geven aan

het

procesplan

“Op

weg

naar

de

Omgevingswet:

Navigatiedocument voor de implementatie van de Omgevingswet in Noordenveld.
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Vergunningverlening, toezicht en Handhaving
-

Verder ontwikkelen van werkprocessen en werkwijzen waarbij wordt aangesloten bij de
ambities van de Omgevingswet en de inwoner op de eerste plaats.

3. Wat mag het kosten?

Beleidsindicatoren

Indicator

Eenheid

Demografische druk

% van inwoners <20 en
>64 jaar ten opzichte van
inwoners 20 t/m 64 jaar

Gemiddelde WOZ-waarde € 1.000

Woonlasten een-

€

persoonshuishouden
Woonlasten meer-

€

persoonshuishouden
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Gebied

2017

2018

2019

Noordenveld

92,20

92,20

90,80

Nederland

69,00

69,60

69,80

Regio

83,00

84,00

84,20

Noordenveld

215,00

225,00

-

Nederland

216,00

230,00

-

Regio

222,00

229,00

-

Noordenveld

677,00

660,00

681,00

Nederland

644,00

649,00

669,00

Regio

663,00

673,00

680,00

Noordenveld

718,00

701,00

722,00

Nederland

723,00

721,00

739,00

Regio

722,00

726,00

733,00
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4.2 Overhead
Inleiding
Voorgeschreven is dat in het programmaplan een apart overzicht moet worden opgenomen
van de kosten van de overhead. In de programma’s zijn de kosten opgenomen d ie betrekking
hebben op het primaire proces. De overhead wordt centraal begroot en verantwoord op het
overzicht overhead via taakveld 0.4 Overhead, ondersteuning organisatie. In het BBV zijn
geen verdere eisen opgenomen met betrekking tot de presentatie. H et minimum betreft een
opgaaf van de baten en lasten van het geheel aan overhead.
Definitie
Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van
het primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, is een definitie
van het begrip overhead geïntroduceerd. Deze luidt: alle kosten die samenhangen met de
sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Hiermee kan een
eenduidig inzicht worden gegeven in de kosten die direct zijn toe te r ekenen aan bepaalde
taakvelden.
Tarieven
Het centraal begroten van de kosten van overhead betekent dat het niet langer mogelijk is om
uit de taakvelden (voorheen de producten) alle tarieven te bepalen. Om deze reden is het van
groot belang dat op een andere wijze uit de begroting blijkt hoe de tarieven worden berekend.
In de paragraaf lokale heffingen moet een berekening worden opgenomen hoeveel overhead
aan een tarief is toegerekend. De berekening van de tarieven geschiedt dan extracomptabel.
De overhead moet daarbij op een consistente wijze worden toegerekend. Deze methode
wordt niet door de wetgever voorgeschreven, maar wordt door de raad vastgesteld en
opgenomen in de financiële verordening. De toerekening van de overhead aan tarieven is in
2020 gebaseerd op de directe uren toegerekend aan het taakveld. Het overheaduurtarief voor
de binnendienst bedraagt € 35 en voor de buitendienst € 4.
Overzicht
Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de begrote totale baten en lasten
van overhead voor 2019 en 2020. De totaal begrote overhead bedraagt € 10.0 79.425 voor
2020, de per saldo onverdeelde overhead is begroot op € 9.38 0.615. Voor 2019 zijn de
primitief begrote totale overheadlasten € 8.025.335, na wijziging bedragen de begrote lasten
€ 8.374.873. Er is gekozen voor een indeling volgens de economische categorieën uit de IV3
(Informatie voor derden). Beschrijvingen van de economische categorieën zijn te vinden in het
IV3 Informatievoorschrift voor Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen. Deze
definities zijn in het overzicht gespecificeerd voor de baten en lasten van onze gemeente.
Daaronder staat een verschillenanalyse, waarbij de verschillen tussen de primitieve
begrotingen van 2019 en 2020 groter dan € 100.000 worden toegelicht.
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UITGAVEN /
INKOMSTEN

CATEGORIE

OMSCHRIJVING

1.1

Salarissen en sociale lasten

U

€ 5.873.868

€ 6.074.497

€ 7.216.997

2.1

Belastingen

U

€ 31.944

€ 31.944

€ 33.183

3.5.1

Ingeleend personeel

U

€ 6.500

€ 6.500

€ 6.700

3.6

Huren

I

-€ 338.878

-€ 338.878

-€ 39.983

3.8

Overige goederen en diensten

U

€ 1.784.978

€ 1.812.978

€ 2.116.637

4.3.1

Inkomensoverdrachten - Rijk

U

€ 13.195

€ 13.195

€ 13.393

4.3.2

Inkomensoverdrachten - gemeenten

U

€0

€ 5.000

€ 5.075

4.3.8

Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen

U

€ 2.576

€ 2.576

€ 2.615

7.2

Mutatie voorzieningen

I

-€ 6.800

-€ 6.800

-€ 26.900

7.3

Afschrijvingen

U

€ 494.522

€ 596.097

€ 610.131

7.4

Toegerekende reële en bespaarde rente

U

€ 163.430

€ 177.764

€ 141.577

€ 8.025.335

€ 8.374.873

€ 10.079.425

Totaal overhead

PRIMITIEF 2019

BEGROOT 2019

PRIMITIEF 2020

7.5

Doorberekende overhead grondexploitaties

I

-€ 114.480

-€ 114.480

-€ 265.580

7.5

Doorberekende overhead kapitaalwerken

I

-€ 205.128

-€ 205.128

-€ 210.000

7.5

Doorberekende overhead projecten

I

€0

€0

-€ 223.230

Totaal doorberekende overhead

-€ 319.608

-€ 319.608

-€ 698.810

Per saldo onverdeelde overhead

€ 7.705.727

€ 8.055.265

€ 9.380.615
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TOELICHTING
Categoriebeschrijv ingen zijn te v inden in het IV3 Informatiev oorschrift v oor Gemeenten en
Gemeenschappelijke Regelingen. Voor een nadere en specifiek v oor onze gemeente geldende definiëring
v an bov enstaande categorieën lichten wij hieronder de componenten v an de div erse categorieën toe:
1.1 Salarissen en sociale lasten

U

Bet reft de personele last en die volgens voorschrift en van de BBV t oegerekend worden t ot de
overhead. Bet reft op begrot ingsbasis voor 2020 voor onze gemeent e (delen van) de volgende
personele cat egorieën: Administ rat ieve Onderst euning Bedrijfsvoering en Publiekszaken;
Algemene Zaken; Aut omat isering; Communicat ie; Concerncont rol; Direct ie; Financiën en Facilit air;
Juridische Zaken; Managers; Secret aris Ondernemingsraad; Teamleiders Bedrijfsvoering, Beheer,
Ont wikkeling en St rat egie en Publiekszaken; en overige personele last en Best uursonderst euning en
Flankerend Beleid.
3.2 Belastingen

U

Bet reft op begrot ingsbasis voor 2020 de gemeent elijke belast ingen op de gemeent elijke
huisvest ing.
3.5.1 Ingeleend personeel

U

Bet reft op begrot ingsbasis voor 2020 het ingeleend personeel Ondernemingsraad.
3.6 Huren

I

Bet reft op begrot ingsbasis voor 2020 huuropbrengst en vanuit het Consult at iebureau, MEE Drent he
en WiN en een correct ie in relat ie t ot de gederfde huurinkomst en van Noordermaat ; voor 2019 zijn
ook de gederfde huurinkomst en vanuit de ISD meegenomen.
3.8 Ov erige goederen en diensten

U

Bet reft op begrot ingsbasis voor 2020 diverse kost en voor (delen van): Account ant scont role;
Advert ent ies; Arbeidsomst andighedenwet ; Bedrijfshulpverlening; Bezwaar- en Beroepschrift en;
Cont ribut ies; Elekt ronische Dienst verlening; Flexibele Beloning; Fonds Gezamenlijke Gemeent elijke
Uit voering; Funct iewaardering; Jubilea; Kerst markt ; Klacht enbehandeling; Leveringen Derden
Algemene Zaken, Communicat ie en Personeel en Organisat ie; Opleiding; Organisat ieont wikkeling;
Part icipat ie; Promot ie; Reis- en Verblijfkost en; Relat iegeschenken; Sociaal Wijkbeheer; en
Verzekeringen. Ook overige goederen en dienst en gerelat eerd aan Administ rat ie en Algemeen
Beheer, Aut omat isering en gemeent elijke huisvest ing zijn inbegrepen.
4.3.1 Inkomensov erdrachten - Rijk

U

Bet reft op begrot ingsbasis voor 2020 een bijdrage aan het Arbeidsmarkt - en Ont wikkelingsfonds.
4.3.2 Inkomensov erdrachten - gemeenten

U

Bet reft op begrot ingsbasis voor 2020 een subsidie aan de Personeelsvereniging.
4.3.8 Inkomensov erdrachten - ov erige instellingen en personen

U

Bet reft op begrot ingsbasis voor 2020 een bijdrage aan BAN PersoneelsDienst en.
7.2 Mutatie v oorzieningen

I

Bet reft op begrot ingsbasis voor 2020 een ont t rekking aan de voorziening non-act ivit eit enregeling.
7.3 Afschrijv ingen

U

Bet reft op begrot ingsbasis voor 2020 afschrijvingen op geact iveerde kapit aallast en, voornamelijk
in relat ie t ot administ rat ie en algemeen beheer, aut omat isering en gemeent elijke huisvest ing.
7.4 Toegerekende rente en reële rente

U

Bet reft op begrot ingsbasis voor 2020 t oerekening van rent e, voornamelijk in relat ie t ot
administ rat ie en algemeen Beheer, aut omat isering en gemeent elijke huisvest ing.
7.5 Doorberekende ov erhead grondexploitaties

I

Bet reft op begrot ingsbasis voor 2020 de t oerekening van overhead aan grondexploit at ies.
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7.5 Doorberekende ov erhead kapitaalwerken

I

Bet reft op begrot ingsbasis voor 2020 de t oerekening van overhead aan kapit aalwerken.
7.5 Doorberekende ov erhead projecten

I

Bet reft op begrot ingsbasis voor 2020 de t oerekening van overhead aan project en.

VERSCHILLENANALYSE
Hieronder worden de v erschillen tussen de primitiev e begrotingen v an 2019 en 2020 per categorie v erklaard.
Hierbij zijn alleen de categoriële v erschillen groter dan € 100.000 opgenomen.

1.1 Salarissen en sociale lasten

U

2019

2020

VERSCHIL

€ 5.873.868

€ 7.216.997

€ 1.343.129

Dit verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de wijziging in het t oerekenen van t eamleiders
(voorheen coördinat oren) t ot de overhead. Vanaf 2020 worden de salarislast en van de t eamleiders
Beheer, Ont wikkeling en St rat egie en Publiekszaken als overheadlast en beschouwd, zoals ook is
voorgeschreven door de BBV. Andere mut at ies grot er dan € 100.000 zijn gerelat eerd aan
salarisst ijgingen of wijzigingen in de t oerekening van personele last en t ot de overhead op de
volgende afdelingen: Administ rat ieve Onderst euning Publiekszaken, Aut omat isering, Beheer
Binnendienst , Financiën en Facilit air en Personeel en Organisat ie. Daart egenover st aat de opheffing
van het Gemeent elijk Cont act Cent rum, die een daling in de personele last en oplevert .
3.6 Huren

I

2019

2020

VERSCHIL

-€ 338.878

-€ 39.983

€ 298.895

Verschil wordt hoofdzakelijk verklaard door het wegvallen van huurinkomst en van de ISD en
NoorderMaat .
3.8 Ov erige goederen en diensten

U

2019

2020

VERSCHIL

€ 1.784.978

€ 2.116.637

€ 331.659

Verschil bet reft hoofdzakelijk het wegvallen van de ISD-bijdrage t en behoeve van de bedrijfsvoering
en een t oename in de cont rolekost en van de jaarrekening.
7.3 Afschrijv ingen

U

2019

2020

VERSCHIL

€ 494.522

€ 610.131

€ 115.609

Begrot e verschil wordt verklaard door een st ijging in de kapit aallast en op administ rat ie en
algemeen beheer, aut omat isering en gemeent elijke huisvest ing. Deze st ijging is hoofdzakelijk
gerelat eerd aan invest eringen op gebied van aut omat isering, die gedaan zijn in 2019 en pas in 2020
volledige kapit aallast en t oegerekend krijgen.
7.5 Doorberekende ov erhead grondexploitaties

I

2019

2020

VERSCHIL

-€ 114.480

-€ 265.580

-€ 151.100

Dit verschil wordt hoofdzakelijk verklaard door de verwacht e ambt elijke inzet op Uit breiding Peize
Zuid voor 2020.
7.5 Doorberekende ov erhead projecten

I

2019

2020

VERSCHIL

€0

-€ 223.230

-€ 223.230

De event ueel door t e berkenen overhead op project en, à € 176.184, is in 2019 uit eindelijk niet
opgenomen op begrot ingsbasis vanwege onzekerheid omt rent subsidiabilit eit van project en.
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4.3 Personele Lasten
Inleiding
Op basis van een aanvullend onderzoek naar de systematiek met betrekking tot de opbouw
van de personele lasten is afgesproken om in de begroting een overzicht van de personele
lasten te presenteren. Dit overzicht moet de transparantie bevorderen en naast de verwachte
salarislasten ook de verwachte dekking van de salarislasten presenteren.
Overzicht
Hieronder is een overzicht opgenomen van de begrote totale personele lasten voor 2019 en
2020. Dit betreft personele lasten van huidig personeel en personeel derden. De totale
primitief begrote salarislasten bedragen € 21.074.075 voor 2020, waarvan € 17.761.908 ten
laste gaat van de algemene dekkingsmiddelen. Er is gekozen voor een indeling in afdelingen
en overige categorieën waarmee personele lasten zijn gemoeid. Onder het overzicht volgt e en
verschillenanalyse voor de primitieve verschillen groter dan € 100.000.
AFDELING

PRIMITIEF 2019

BEGROOT 2019

PRIMITIEF 2020

Raadsleden

€ 322.300

€ 350.200

€ 352.500

Griffie

€ 134.400

€ 159.400

€ 163.400

College

€ 513.400

€ 513.400

€ 541.300

Management Team (1)

€ 841.800

€ 841.800

€ 880.900

Bedrijfsv oering

€ 4.199.600

€ 4.546.000

€ 4.769.800

Beheer

€ 3.218.400

€ 4.808.693

€ 5.378.000

Beleid en Realisatie (2)

€ 1.976.600

€ 2.253.000

€ 1.622.100

Ontwikkeling en Strategie

€ 1.043.300

€ 1.043.300

€ 1.914.600

Publiekszaken (3)

€ 2.506.400

€ 4.704.775

€ 4.879.300

€ 764.400

€ 871.100

€ 904.600

€ 8.800

€ 8.800

€ 9.000

Sport en Accommodaties
Ambtenaren Burgerlijke Stand
Inhuur Personeel en Verv angingsbudget

€ 232.600

€ 345.108

€ 213.500

Verlaging personeelsbegroting [1]

€0

€0

-€ 234.000

Verlaging personeelsbegroting [2]

€0

€0

-€ 320.925

TOTALE SALARISLASTEN (4)

€ 15.762.000

€ 20.445.576

€ 21.074.075

DEKKING

PRIMITIEF 2019

BEGROOT 2019

PRIMITIEF 2020

Inv esteringen

-€ 579.432

-€ 579.432

-€ 522.000

Grondexploitaties

-€ 271.655

-€ 271.655

-€ 683.638

€0

€0

-€ 298.298

Projecten
Reserv e Sociaal Domein

-€ 16.282

-€ 16.282

-€ 47.366

-€ 1.179.169

-€ 1.179.169

-€ 1.147.550

-€ 666.055

-€ 666.055

-€ 613.315

€ 13.049.407

€ 17.732.983

€ 17.761.908

Tariev en Afv al en Riool
Ov erige Tariev en

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

(1) Betreft directie, afdelingsmanagers en concerncontrol.
(2) Inclusief conciërges OPON en av ondv erzorging.
(3) Inclusief WIW-medewerkers (Re-integratie).
(4) De primitief begrote salarislasten 2019 zijn exclusief personeel ISD, Nov atec en SPiNN/WiN.
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VERSCHILLENANALYSE
Hieronder worden de v erschillen tussen de primitiev e begrotingen v an 2019 en 2020 per afdeling v erklaard.
Hierbij zijn alleen de v erschillen groter dan € 100.000 opgenomen.

Bedrijfsv oering

2019

2020

VERSCHIL

€ 4.199.600

€ 4.769.800

€ 570.200

Naast reguliere salarisont wikkelingen wordt dit verschil verklaard door een format ie-wijziging van +7,1 ft e.
Deze wijziging bet reft +3,4 ft e aan personeel gerelat eerd aan de ISD, waarvan +1,0 ft e t ijdelijk personeel.
+2,3 ft e bet reft t ijdelijke aanst ellingen voor project en en AO/IC, +1,4 ft e bet reft overige wijzigingen.*
Beheer

2019

2020

VERSCHIL

€ 3.218.400

€ 5.378.000

€ 2.159.600

Naast reguliere salarisont wikkelingen wordt dit verschil verklaard door een format ie-wijziging van +55,0 ft e.
Deze uit breiding bet reft +47,0 ft e aan personeel dat is overgekomen van Novat ec, +2,5 ft e overgekomen
van de afdeling Beleid en Realisat ie en +1,8 ft e overgekomen van de afdeling Publiekszaken. De overige
+3,7 ft e best aan uit +3,0 ft e Part icipat ie-medewerkers en +0,7 ft e t ijdelijk personeel.
Beleid en Realisatie

2019

2020

VERSCHIL

€ 1.976.600

€ 1.622.100

-€ 354.500

Naast reguliere ont wikkelingen bet reft dit verschil een format ie-wijziging van -2,9 ft e. Dit verschil bet reft
+4,3 ft e aan overgekomen conciërges van Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld (OPON), -7,1 ft e aan
personeel dat is overgegaan naar de afdeling Ont wikkeling en St rat egie en -0,1 ft e overige wijzigingen.*

Ontwikkeling en Strategie

2019

2020

VERSCHIL

€ 1.043.300

€ 1.914.600

€ 871.300

Naast reguliere salarisont wikkelingen wordt dit verschil verklaard door een format ie-wijziging van +11,6 ft e.
Hiervan is +7,1 ft e overgekomen van de afdeling Beleid en Realisat ie, +2,0 ft e van de afdeling
Bedrijfsvoering en +0,6 ft e van de afdeling Publiekszaken. Verdere wijzigingen bet reffen +1,0 ft e
programmamanager duurzaamheid en +0,9 ft e afkomst ig uit de personeelsbegrot ing ISD.

Publiekszaken

2019

2020

VERSCHIL

€ 2.506.400

€ 4.879.300

€ 2.372.900

Naast reguliere ont wikkelingen bet reft dit verschil een format ie-wijziging van +37,7 ft e. Hiervan is +26,1 ft e
afkomst ig van ISD, +7,2 ft e van SPiNN/WiN en +1,0 ft e van Novat ec. Er zijn +3,4 ft e aan overige wijzigingen.*
Sport en Accommodaties

2019

2020

VERSCHIL

€ 764.400

€ 904.600

€ 140.200

Naast reguliere salarisont wikkelingen wordt dit verschil verklaard door een format ie-wijziging van +3,1 ft e,
waarvan +2,9 ft e afkomst ig van Novat ec en +0,2 ft e overige wijzigingen.*
Verlaging personeelsbegroting

2019

2020

VERSCHIL

€0

-€ 234.000

-€ 234.000

Voor 2020 wordt de personeelsbegrot ing, inclusief vacat ureruimt e, met € 234.000 verlaagd.
Verlaging personeelsbegroting

2019

2020

VERSCHIL

€0

-€ 320.925

-€ 320.925

Op basis van een aangenomen amendement op 4 november 2020 wordt de personeelsbegrot ing, inclusief
vacat ureruimt e, met nog eens € 320.925 (1,5% van de personeelsbegrot ing) verlaagd.
Grondexploitaties

2019

2020

VERSCHIL

-€ 271.655

-€ 683.638

-€ 411.983

Het verschil wordt verklaard door een geraamde st ijging in de ambt elijke inzet op grondexploit at ies als
Uit breiding Peize Zuid, Oost erveld Grondbank, Heront wikkeling Boskamp en Bibliot heek Roden,
Indust riet errein Haarveld, Veldkampen Een en Roderveld IV. Daart egenover st aat een lager verwacht e
dekking vanuit Oost erveld Fase 1A en Lange St reeken II.
Projecten

2019

2020

VERSCHIL

€0

-€ 298.298

-€ 298.298

In 2019 is er geen dekking van salarislast en door project
95 en opgenomen in de primit ieve begrot ing. Dit
heeft t e maken met t wijfels omt rent subsidiabilit eit en uit voerbaarheid van de project en.
* Acht er de overige wijzigingen liggen diverse besluit en; er is niet per definit ie sprake van een format ieuit zet t ing of -krimp.

Voor 2020 wordt de personeelsbegrot ing, inclusief vacat ureruimt e, met € 234.000 verlaagd.
Verlaging personeelsbegroting

2019

2020

VERSCHIL

€0

-€ 320.925

-€ 320.925
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Op basis van een aangenomen amendement op 4 november 2020 wordt de personeelsbegrot ing, inclusief
vacat ureruimt e, met nog eens € 320.925 (1,5% van de personeelsbegrot ing) verlaagd.
Grondexploitaties

2019

2020

VERSCHIL

-€ 271.655

-€ 683.638

-€ 411.983

Het verschil wordt verklaard door een geraamde st ijging in de ambt elijke inzet op grondexploit at ies als
Uit breiding Peize Zuid, Oost erveld Grondbank, Heront wikkeling Boskamp en Bibliot heek Roden,
Indust riet errein Haarveld, Veldkampen Een en Roderveld IV. Daart egenover st aat een lager verwacht e
dekking vanuit Oost erveld Fase 1A en Lange St reeken II.
Projecten

2019

2020

VERSCHIL

€0

-€ 298.298

-€ 298.298

In 2019 is er geen dekking van salarislast en door project en opgenomen in de primit ieve begrot ing. Dit
heeft t e maken met t wijfels omt rent subsidiabilit eit en uit voerbaarheid van de project en.
* Acht er de overige wijzigingen liggen diverse besluit en; er is niet per definit ie sprake van een format ieuit zet t ing of -krimp.
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HOOFDSTUK 5
5. Paragrafen
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5.1 Lokale heffingen
Inleiding
Lokale heffingen voorzien in een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente. D e
belangrijkste lokale heffingen die Noordenveld heft zijn de onroerende zaakbelasting (OZB),
de toeristenbelasting en de forensenbelasting. Dit zijn zogenoemde algemene dekkings middelen. Daarnaast zijn de afvalstoffenheffing, de reinigingsrechten en de r ioolheffing de
heffingen waarmee Noordenveld een specifieke taak financiert.
In de paragraaf lokale heffingen is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) een overzicht van baten en lasten opgenomen voor de
heffingen waarbij sprake is van het verhalen van kosten. De paragraaf biedt inzicht in de
diverse lokale heffingen. Hierbij gaat het om inkomsten op grond van publiekrechtelijke
regelgeving zoals belastingen, bestemmingsheffingen en retributies. Verder zal de pa ragraaf
ook de bekende onderdelen bevatten, zoals de lastendruk in Noordenveld, de ontwikkelingen
op belastinggebied, het heffingenbeleid dat Noordenveld voert en de vergelijking van de
diverse tarieven met andere Drentse gemeenten.
Ontwikkelingen
Het aandeel van de lokale heffingen in de inkomsten van de gemeente Noordenveld bedraagt
14,7%. Deze lokale heffingen worden opgebracht door de burgers, bedrijven en instellingen.
Door de overheveling van diverse taken in het sociaal domein naar de gemeente is di t
percentage behoorlijk gedaald. Wij verwachten in deze kabinetsperiode geen nieuwe
initiatieven om het gemeentelijk belastinggebied te verruimen.
Ontwikkeling WOZ-waarde
De woningmarkt zit alweer een aantal jaren in de lift. De woningprijzen zijn gesteg en en
woningen worden nog steeds snel verkocht. Voor 2019 is de gemiddelde WOZ -waarde ten
opzichte van 2018 met 6,5% gestegen. Voor 2020 verwachten we een stijging van de
gemiddelde WOZ-waarde van woningen van ongeveer 6,5%. Dit is gebaseerd op de waarde
peildatum 1 januari 2019.
Gemeentelijk tarievenbeleid
Uitgangspunten voor de lokale heffingen zijn:
-

schommelingen in retributies en belastingen dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen
door het handhaven van een, in relatie tot de inflatie, trendmatige v erhoging;

-

tarieven en heffingen dienen waar mogelijk kostendekkend te zijn.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Gemeenten kunnen kwijtschelding verlenen van gemeentelijke heffingen. Zij zijn daarbij
gebonden aan de landelijke uitvoeringsregeling. Ten aanzien van de kosten van bestaan
kunnen gemeenten afwijken van deze regeling. Het rijk hanteert 90% van de bijstandsnorm
als bestaansminimum; Noordenveld hanteert 100% van de bijstandsnorm als bestaansminimum. In Noordenveld is kwijtschelding mogelijk van de OZB, de afvalstoffenheffing en de
rioolheffing.
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Kwijtscheldingsbedragen t/m 2018:
kwijtschelding

2013

2014

2015

2016

2017

2018

verleende kwijtschelding

89.000

93.000

88.000

93.000

91.000

69.000

Het bedrag van de kwijtschelding zal in 2020 hoger uitvallen, omdat de tarieven van de
afvalstoffenheffing na de eenmalige korting weer op het oude niveau zijn gebracht.
Overzicht geraamde inkomsten diverse heffingen
De gemeente Noordenveld haalt voor ruim € 14 miljoen aan inkomsten uit lokale heffingen.
Onderstaande tabel geeft weer welke opbrengsten uit lokale heffingen zijn geraamd als
dekkingsmiddelen in de begroting 2020.
Overzicht belastingen en heffingen (x € 1.000)
Onroerende zaakbelastingen

5.494

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten

2.795

Rioolheffing

4.003

Bouwleges

429

Overige leges

465

Lijkbezorgingrechten

207

Toeristenbelasting

228

Forensenbelasting

202

Marktgelden

28

BIZ-heffing

218

Totaal belastinginkomsten

14.069

Onroerende zaakbelastingen
Wij stellen u voor de totale opbrengst 2020 als basis voor de te berekenen tarieven ,
overeenkomstig het voorstel in de Perspectiefnota 2020, met 1,5% te verhogen. Daarnaast
stellen wij voor om, eenmalig in 2020, de opbrengst met 4,5% te verhogen. Onderstaande
tabel geeft de ontwikkeling van de tarieven OZB tot en met 2019 weer. De aanslag OZB
bedraagt een percentage van de WOZ-waarde.
In deze paragraaf zijn de nieuwe tarieven (percentages) voor 2020 nog niet opgenomen,
aangezien de uitkomst van de herwaardering op grond van de Wet WOZ nog niet bekend is.
Nadere voorstellen volgen op korte termijn.
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ozb

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

eigenaren woningen

0,10204

0,11393

0,12039

0,12270

0,12050

0,11585

0,11004

eigenaren niet-woningen

0,13474

0,14265

0,13431

0,13235

0,12050

0,11585

0,11004

gebruikers niet-woningen

0,11248

0,11958

0,12400

0,12812

0,13120

0,12994

0,13038

totaal niet woningen

0,24722

0,26223

0,25831

0,26047

0,25170

0,24579

0,24042

Onroerende zaakbelastingen
woningen en niet-woningen 2013-2019

tarief €/
percentage
0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

woningen eigenaren

niet-won eigenaren

niet-woningen totaal

jaar

Met ingang van 2017 zijn de tarieven voor eigenaren van woningen en niet -woningen gelijk.
Het gemiddelde OZB-bedrag 2019 voor woningen in Drenthe is € 288 tegenover € 254 voor
de gemeente Noordenveld.
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Onroerende zaakbelastingen Drenthe 2019
per huishouden bij gemiddelde woningwaarde
bedrag in €
400

386

375
345

350
325
281

271

275
250

309

302

300
243

254

289

290

255

231

225
200
175

gemeente

Reinigingsheffingen
De reinigingsheffingen is de verzamelnaam voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten.
afvalstoffenheffing

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

eenpersoonshuishouden

179

161

161

161

161

161*

161

meerpersoonshuishouden

225

202

202

202

202

202*

202

* De tarieven in 2018 zijn exclusief de eenmalige korting van € 19,35.
bedrag in €
235

Verloop tarieven
afvalstoffenheffing 2013-2019

225
215
205
195
185
175
165
155
145
135

eenpersoonshuishoudingen

meerpersoonshuishoudingen

101

jaar

GEAMENDEERDE PROGRAMMABEGROTING 2020

Afvalstoffenheffing Drenthe 2019
(meerpersoonstarief)
284

290

290

270
248

250
230

223

230
210

201

190

202

203

207

207

181
171

170
150

gemeente

Het gemiddelde tarief in Drenthe is € 221. Tynaarlo en Borger -Odoorn hanteren het variabele
Diftar-systeem. Omdat hierdoor geen vast bedrag per meerpersoonshuishouden bekend is, is
voor deze gemeenten het gemiddelde aanslagbedrag van een meerpersoonshuishouden
weergegeven.
Berekening kostendekkendheid van de reinigingsheffing (x € 1.000)
Lasten
Huisvuil

7.3 Afval

1.941

Grof vuil

7.3 Afval

41

Wegwerpglas

7.3 Afval

28

Brengstation

7.3 Afval

440

Oud papier

7.3 Afval

-71

Overige kosten

7.3 Afval

42

Service taken

7.3 Afval

125

Plastic

7.3 Afval

83
2.629

Perceptiekosten

0.64 Belastingen overige

Btw

nvt

442

24

Overhead

0.4 Overhead

118

Zwerfvuil

2.1 Verkeer en vervoer

112
3.325

Baten
Afvalstoffenheffing

7.3 Afval

2.727

Reinigingsrechten

7.3 Afval

68

Egalisatie

7.3 Afval

530

Dekkingspercentage

84%
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De onderdekking wordt voor een deel veroorzaakt door de geraamde kapitaallasten
(€ 178.000) van de investering in het nieuwe brengstation (€ 4.000.000). Het res terende
tekort over 2020 wordt ten laste van de voorziening afvalverwijdering gebracht. Inclusief
nieuw beleid 2020 is het dekkingspercentage 83%. Door de toekomstige realisatie van het
brengstation, zullen de kosten van afvalverwerking stijgen. Daarom kiezen wij ervoor om de
huidige tarieven en voorziening aan te houden.
Rioolheffing
De rioolheffing wordt geheven van de eigenaar. Een heffing van de gebruiker is er alleen als
het waterverbruik 600 m³ of meer per jaar bedraagt. In de praktijk worden hiermee in principe
alleen grootverbruikers belast.
rioolheffing
rioolheffing eigenaar

bedrag in €

2013
243

2014

2015

243

243

2016
245

2017
245

2018

2019

245

245

Rioolheffing 2013-2019

250

246

242

238

234

230

jaar
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Rioolheffing Drenthe 2019

bedrag in €
300

250

228

234

239

245

213

206

200
163

150

166

167

171

174

147

100

50

gemeente

Het gemiddelde tarief rioolheffing in Drenthe bedraagt € 196. In Emmen, Ho ogeveen en
Coevorden worden eigenaar en gebruiker belast. Beide heffingen zijn voor dit overzicht bij
elkaar opgeteld. De Wolden onderscheidt één - en meerpersoonshuishoudens. Hier is
uitgegaan van het tarief voor een meerpersoonshuishouden.
Berekening kostendekkendheid van de rioolheffing (x € 1.000)
Lasten
Kapitaallasten

7.2 Riolering

1.831

Vrijverval

7.2 Riolering

328

Drukriolering

7.2 Riolering

94

Gemalen

7.2 Riolering

161

Randvoorzieningen

7.2 Riolering

22

Iba's

7.2 Riolering

1

Kolken

7.2 Riolering

71

Service taken

7.2 Riolering

237

Overige taken en beleidsadvisering

7.2 Riolering

335

Schouwsloten

7.2 Riolering

137

Straatvegen

2.1 Verkeer en vervoer

116

Perceptiekosten

0.64 Belastingen overige

Btw

nvt

Overhead

0.4 Overhead

3.333
25
455
152
3.965
Baten
Rioolheffing

7.2 Riolering

4.003

Egalisatie

7.2 Riolering

-38

Dekkingspercentage

101%
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Inclusief het beleidsvoorstel ‘Uitbaggeren van waterpartijen’ is het dekkingspercentage 100%.
Leges
In de tarieventabel, behorende bij de verordening leges, is een veelheid aan producten en
bijbehorende tarieven opgenomen, waaronder diverse tarieven die worden bepaal d door
bijzondere en/of hogere regelgeving (bijvoorbeeld reisdocumenten). De leges zijn in de
tarieventabel van de legesverordening opgedeeld in drie titels. In het kader van de nieuwe
BBV-voorschriften zijn de volgende beleidsuitgangspunten gehanteerd:
- tussen de titels is er geen kruissubsidiering;
-

voor de titels 1 en 3 maken we gebruik van de Activity-Based Costing (ABC) methode;
de uitwerking van titel 2 is gebaseerd op de begroting (begrote kosten en uren);

-

de overheadkosten, zoals vastgelegd in de begr oting onder taakveld 0.4 overhead,
worden via tijdschrijven verdeeld.

Hierna volgt een overzicht van baten en lasten per titel en de daaronder vallende
hoofdstukken zoals opgenomen in de tarieventabel.
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Titel 1

Algemene dienstverlening
Kostendekkendheid Titel 1

Lasten

Overhead

Totaal

Baten

% KD

Hoofdstuk 1

Burgerlijke Stand

€ 29.271 €

222 € 29.492 € 25.609

87%

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

€ 76.973 € 26.250 € 103.223 € 86.075

83%

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

€ 160.323 € 77.438 € 237.760 € 180.175

76%

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de GBP € 17.940 €

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

€

- €

- €

- €

-

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

€

2.755 €

1.325 €

4.080 €

1.952

48%

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

€ 24.549 €

5.408 € 29.957 € 19.517

65%

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

€

- €

- €

- €

-

-

Hoofdstuk 14

Standplaatsen

€

- €

- €

- €

-

-

Hoofdstuk 15

Winkeltijdenwet

€

- €

- €

- €

-

-

Hoofdstuk 16

Kansspelen

€

- €

- €

- €

-

-

Hoofdstuk 17

Telecommunicatie

€

5.520 €

4.200 €

9.720 €

8.235

85%

Hoofdstuk 18

Verkeer en vervoer

€

2.683 €

2.042 €

4.725 €

3.575

76%

Hoofdstuk 19

Diversen

€

3.887 €

2.660 €

6.547 €

1.811

28%

TOTAAL

€ 323.900 € 123.043 € 446.943 € 337.297
Kostendekkendheid Titel 1

75%

3.500 € 21.440 € 10.350

48%
-

De kostendekkendheid van de algemene dienstverlening daalt van 77% in 2019 naar 75% in
2020.
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Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning
Kostendekkendheid Titel 2

Lasten

Overhead

Totaal

Baten

% KD

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

€

- €

-

Hoofdstuk 2

Beoordeling conceptaanvraag of
schetsplan/invoeren (analoge) aanvraag in
de OLO

€ 33.258 € 25.305 € 58.563 €

11.000

19%

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

€ 333.973 € 205.721 € 539.694 € 386.091

72%

Hoofdstuk 4

Vermindering

€

- €

- €

- €

-

Hoofdstuk 5

Teruggaaf of verrekening

€

- €

- €

- €

-

Hoofdstuk 6

Intrekking omgevingsvergunning

€

- €

- €

- €

-

Hoofdstuk 7

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg
van wijziging project

€

- €

- €

- €

-

Hoofdstuk 8

Bestemmingsplan, wijzigingsplan,
uitwerkingsplan

€ 78.732 € 51.030 € 129.762 €

25.000

19%

Hoofdstuk 9

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
(zonder aanleggen, bouwen of slopen)

7.500

30%

- €

€ 15.390 €

- €

9.975 € 25.365 €

Hoofdstuk 10 Sloopmelding

€

- €

- €

- €

-

Hoofdstuk 11 Wet geluidhinder

€

- €

- €

- €

-

€

- €

- €

- €

-

Hoofdstuk 12

Overige en niet in deze titel benoemde
beschikkingen en/of verklaringen
TOTAAL

€ 461.353 € 292.031 € 753.384 € 429.591
Kostendekkendheid totaal titel 2

57%

De kostendekkendheid van dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning stijgt van 56% in 2019 naar 57% in 2020. Wij stellen u voor de totale opbrengst
2020 als basis voor de te berekenen tarieven met 10% te verhogen . De kostendekkendheid
stijgt hierdoor naar 63%.
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Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Kostendekkendheid Titel 3

Lasten

Hoofdstuk 1 Horeca

Overhead

Totaal

%
KD

Baten

€

3.375

€

1.458

€

4.833

€

€

-

€

-

€

-

€

-

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

€

-

€

-

€

-

€

-

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

€

-

€

-

€

-

€

-

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

€

-

€

-

€

-

€

-

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

€

-

€

-

€

-

€

-

In deze titel niet benoemde
Hoofdstuk 7 vergunning, ontheffing of andere
beschikking

€

972

€

420

€

1.392

€

339 24%

4.347 € 1.878 € 6.225 €
Kostendekkendheid totaal Titel 3

2.371 38%

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of
markten

TOTAAL

€

2.032 42%

De kostendekkendheid van dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn is in 2020
gelijk aan 2019 namelijk 38%.
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Lijkbezorgingsrechten
In 2014 is de kostendekkendheid van het begraafplaatsenbe leid onderzocht. Dit heeft geleid
tot een aantal aanpassingen in de tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgings rechten. Uitgangspunt is om te komen tot 100% kostendekkendheid. Het dekkingspercentage
bedraagt 56%. Bij de berekening van de leges worden de kosten van groenonderhoud van de
begraafplaatsen conform besluit niet meegerekend. Als we het groenonderhoud buiten
beschouwing laten is de kostendekkendheid 124%.
Berekening kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten
(x € 1.000) incl. groenonderhoud
Lasten
Begraafplaats Roden

7.5 Begraafplaatsen

129

Begraafplaats Nw Roden

7.5 Begraafplaatsen

22

Begraafplaats Roderwolde

7.5 Begraafplaatsen

9

Begraafplaats Peize

7.5 Begraafplaatsen

97

Begraafplaats Norg

7.5 Begraafplaatsen

52

Begraafplaats Een

7.5 Begraafplaatsen

12

Begraafplaats V'huizen

7.5 Begraafplaatsen

12

Service taken

7.5 Begraafplaatsen

3

Grafuitgifte

7.5 Begraafplaatsen

10
346

Btw

nvt

Overhead

0.4 Overhead

25
371

Baten
Begraafrechten

7.5 Begraafplaatsen

Dekkingspercentage

207
56%

Forensenbelasting
De forensenbelasting wordt geheven van niet-inwoners met een recreatie- of tweede woning
in onze gemeente, onder meer als compensatie voor het missen van een uitkering per
inwoner uit het gemeentefonds. Uitgangspunt is om tarieven te hanteren op een gemiddeld
Drents niveau. In 2018 zitten we met ons gemiddelde tarief in vergelijking met de andere
Drentse gemeenten op 84% van het ongewogen gemiddelde tarief. Daarmee wordt deze
doelstelling ruimschoots gehaald.
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Tarieven forensenbelasting 2019 Drentse gemeenten

bedrag in €
800
700
600
500
400
300
200
100
0

gemeente

tarief bij gemiddelde waarde van € 77.000

ongewogen gemiddeld tarief

Toeristenbelasting
In de vergadering van 20 juni 2018 heeft de Raad besloten om de pilot toeristenbe lasting met
jaren 2018 en 2019 te continueren en vervolgens opnieuw te evalueren. Afspraak is dat
kinderen tot en met 12 jaar gedurende deze pilot vrijgesteld zijn van toeristenbelasting.
Verder heeft de Recreatie Ondernemers Noordenveld (RON) een resultaa tverplichting om
structureel op jaarbasis minimaal 2 fte met afstand tot de arbeidsmarkt af te nemen.
Het voorstel van het college is dat kinderen structureel vrijgesteld blijven van toeristen belasting en we blijven samenwerken met de sector ten aanzien van werkervaringsplaatsen.
Daarnaast verhogen we het tarief toeristenbelasting vanaf 2020 van € 1,05 naar € 1,10. Zowel
de RON als de Koninklijke Horeca Nederland (KHN), afdeling Noordenveld zijn hiermee
akkoord. We houden in principe meer jaren vast aan dit tarief. Hierbij maken we een
voorbehoud ten aanzien van het nog lopende onderzoek van het Recreatieschap naar
alternatieve heffingsmethoden, zoals differentiatie. Mocht tussentijdse tariefverhoging of
andere heffingsmethoden eerder aan de orde komen da n gaan wij altijd het gesprek aan met
de RON en de KHN. We kunnen met cijfers onderbouwen dat de pilot vruchten afwerpt. De
volledige evaluatie treft u in de bijlage bij deze programmabegroting aan.
Marktgelden
De marktgelden die we momenteel nog heffen, zijn de weekmarktgelden van Peize.
BIZ-bijdrage
Deze heffing is in 2012 voor het eerst geheven voor de bedrijveninvesteringszone (BIZ)
‘Centrum Roden’. De Stichting Ondernemersfonds Noordenveld zet in op het collectief
verbeteren van het ondernemersklimaat in Noordenveld en het waarborgen van de continuïteit
hiervan. Het Ondernemersfonds is een instrument van, voor en door ondernemers dat met
deze belastingheffing wordt gefaciliteerd door de gemeente.
110

GEAMENDEERDE PROGRAMMABEGROTING 2020

Met ingang van 2015 is permanente wetgeving van kracht geworden. In de in februari 2015
gehouden draagvlakmeting hebben ondernemers in de BI -zones ‘Centrum Roden’,
‘Bedrijventerreinen Roden’ en ‘Bedrijventerrein Peize’ zich uitgesproken voor een BIZ. Voor
de ondernemers van de bedrijventerreinen is de Stichti ng BIZ Industrieterreinen Noordenveld
opgericht. De BIZ-bijdrage is ingesteld voor de periode 2015 tot en met 2019. De opbrengst
wordt onder inhouding van een klein bedrag aan perceptiekosten uitbetaald aan beide
stichtingen.
Dit jaar zal de uitkomst van een nieuwe draagvlakmeting bepalend zijn over het vervolg van
deze heffing vanaf 2020.
Belangrijkste heffingen
Van de meest belangrijke heffingen is hieronder op basis van de jaarrekening 2018 het
procentuele aandeel in het totaal weergegeven.
1%

Overzicht heffingen

1% 1%

3%
5%
4%

39%

onroerende zaakbelastingen
reinigingsheffingen

28%

rioolheffing
bouwleges
overige leges
forensen- en toeristenbelasting
lijkbezorgingsrechten
BIZ-bijdrage

18%

overig

Lastendruk
De in deze begroting opgenomen stijging van de lokale lasten is een gevolg van de in 2019
genomen besluiten over de tarieven voor 2020. Noordenveld wil de stijging van de totale
lastendruk zoveel mogelijk binnen het inflatiepercentage houden en streeft ernaar om ook in
de toekomst de stijgingen te beperken.
In de hierna opgenomen grafiek een overzicht van de ontwikkeling van de lastendruk in onze
gemeente. Hierin zijn betrokken de OZB, afvalstoffenheffing en de rioolheffing voor een
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meerpersoonshuishouden met eigen woning en de gemiddelde woningwaarde in het gegeven
jaar.

bedrag in €

Ontwikkeling lastendruk gemeente Noordenveld
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670
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019
jaar

bedrag in €

Gemeentelijke woonlasten 2019 per gezin in Drenthe

850
800
750
700
650
600
550
500

gemeente
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5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
Volgens artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de begrotings paragraaf weerstandsvermogen tenminste:
- een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
-

een inventarisatie van de risico's;
het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.

Inzicht in robuustheid gemeentelijke financiën
De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan in hoeverr e de gemeentelijke financiële positie
bestand is tegen tegenvallers. Met een zeker weerstandsvermogen kan worden voorkomen
dat elke financiële tegenvaller meteen dwingt tot bezuinigen. Het weerstandsvermogen kan
betrekking hebben op het begrotingsjaar zelf (statisch weerstandsvermogen) maar ook op
meerdere begrotingsjaren (dynamisch weerstandsvermogen). Om de robuustheid van de
financiële middelen te kunnen beoordelen is inzicht nodig in de omvang en impact van
mogelijke risico’s en de aanwezige weerstandsc apaciteit.
Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit financiële mogelijkheden waarmee eventuele tegenvallers
bekostigd kunnen worden. Met incidentele weerstandscapaciteit, zoals de algemene reserve
en de stille reserves, kan een gemeente c alamiteiten en eenmalige tegenvallers opvangen
zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het afgesproken niveau. Met de
structurele weerstandscapaciteit, zoals de onbenutte belastingcapaciteit van de OZB, kan de
gemeente permanente tegenvallers in de exploitatie opvangen, zonder dat dit ten koste gaat
van de uitvoering van bestaande taken.
Risico’s
Het weerstandsvermogen van een gemeente dient om die categorie risico’s af te dekken die
niet in de begroting is voorzien. Het gaat hier om b edrijfsrisico’s met betrekking tot de
grondexploitatie, open einde-regelingen en de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Reguliere risico’s behoren dus niet tot deze categorie. Hiervoor kunnen immers verzekeringen
worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd. In het vervolg van deze paragraaf zal
nader worden ingegaan op de beschikbare incidentele en structurele weerstandscapaciteit.
Vervolgens kunnen conclusies worden getrokken over hoe het gewenste weerstands vermogen zich verhoudt tot de weerstandscapaciteit.
Incidentele weerstandscapaciteit: reserves
Reserves

zijn

vermogensbestanddelen

van

het

eigen

vermogen.

Noordenveld

kent

verschillende reserves, zoals:
- de algemene reserve;
-

egalisatiereserves,
ofwel
bestemmingsreserves
die
dienen
om
ongewe nste
schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht;

-

overige bestemmingsreserves
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De bestemmingsreserves zijn door de gemeenteraad ingesteld voor het concretiseren van
bepaalde doelstellingen. Bij aanwending voor andere doeleinden zou het oorspronkelijk
voorgenomen besluit niet meer gerealiseerd kunnen worden. Op grond van vorenstaande
worden de bestemmingsreserves niet tot de weerstandscapaciteit gerekend. Een uitzondering
hierop vormt de reserve grondexploitatie en de reserve sociaal domein. Deze reserves zijn
ingesteld als buffer voor het opvangen van eventuele negatieve resultaten op de exploitatie
van bouwgronden respectievelijk het sociaal domein.
Noordenveld beschikt per ultimo juni 2019 over de navolgende reserv es en voorzieningen.
x € 1.000

Begroting 2019

Begroting 2020

6.842

5.484

18.137

16.734

7.000

6.528

31.979

28.746

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Voorzieningen
Totaal

Voor de reserves en voorzieningen geldt dus dat sprake is van (toekomstige) claims op grond
van besluitvorming van de gemeenteraad. In bovenstaande bedragen is hiermee reeds
rekening gehouden.
Stand algemene reserve
In de stand van de algemene reserve zijn de raadsbesluiten tot en met medio juni 2019
verwerkt.
Stand bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves bestaan onder andere uit:
- reserve dekking kapitaallasten (€ 7,3 miljoen);
-

reserve sociaal domein (€ 2,9 miljoen);

-

reserve grondexploitatie (€ 4,4 miljoen);
reserve sociale huisvesting Norg (€ 1,2 miljoen).

Omvang reserves
Hieronder worden de gemiddelde reserves per inwoner van Noordenveld over 2019 en 2020
vermeld.
Soort reserve

€

2019

2020

Algemene reserve

219

175

Bestemmingsreserve

581

535

Totaal

800

710

Structurele weerstandscapaciteit: onbenutte belastingcapac iteit
De algemene reserve en bestemmingsreserves behoren tot de incidentele weerstands capaciteit. Tot de structurele weerstandscapaciteit van een gemeente behoort de onbenutte
belastingcapaciteit van de OZB, te definiëren als het verschil tussen de door d e raad
vastgestelde tarieven en de ‘maximum’-tarieven. Voor de OZB geldt echter geen wettelijk
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vastgesteld maximum meer, de ruimte binnen de onroerende zaakbelasting is in theorie dus
onbeperkt. De omvang van deze belastingbuffer wordt dus bepaald door wat
gemeentebestuur als aanvaardbaar maximumtarief beschouwt.

het

Omvang weerstandscapaciteit
Samengevat kan worden geconcludeerd, dat de gemeente tenminste beschikt over een
weerstandscapaciteit van € 12,8 miljoen. Zijnde de algemene reserve (€ 5,5 miljoen) , de
reserve grondexploitatie (€ 4,4 miljoen) en de reserve sociaal domein (€ 2,9 miljoen).
Risico’s
De omvang van het benodigde weerstandsvermogen wordt bepaald door de omvang van de
weerstandscapaciteit in relatie tot de ‘resterende risico’s’. Met ‘rest erende risico’s’ worden
bedoeld de risico’s die onvoldoende onder controle kunnen worden gehouden door stuur - en
beheersmaatregelen en waarvoor (nog) geen specifieke voorzieningen zijn of kunnen worden
getroffen. In de bijlage van deze paragraaf zijn alle geïnventariseerde risico’s opgenomen en
nader toegelicht. De risico’s worden jaarlijks opnieuw geïnventariseerd. De risico’s in de
bijlage van deze paragraaf zijn dus actueel.
Weerstandsvermogen
Om conclusies te trekken over de toereikendheid van het weer standsvermogen is in
samenspraak met de controlerend accountant en de gemeenteraad een systematiek
ontwikkeld, die uitgaat van de kans dat zich een risico voordoet en de financiële schade die
daaruit kan voortvloeien. De risico’s worden in vijf risicoklass en ingedeeld, gebaseerd op het
aantal keren dat een risico zich zou kunnen voordoen. Elke klasse bevat een bepaald
percentage dat wordt vermenigvuldigd met het financiële gevolg. Deze financiële gevolgen
zijn op hun beurt ingedeeld in vijf klassen, oplopen d van € 25.000 tot meer dan € 750.000.
Kans
Klasse
1

Referentiebeelden
< of 1 keer per 10 jaar

Kwantitatief
10%

2

1 keer per 5 - 10 jaar

30%

3
4

1 keer per 2 - 5 jaar
1 keer per 1 - 2 jaar

50%
70%

5

1 keer per jaar of vaker

90%

Gevolg
Klasse
1

€ 25.000 - € 50.000

2
3

€ 50.000 - € 100.000
€ 100.000 - € 250.000

4
5

€ 250.000 - € 750.000
> € 750.000

In de bijlage is een integraal overzicht opgenomen van alle risico’s ingedeeld naar kans maal
gevolg.
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Minimaal en maximaal benodigd weerstandsvermogen
Op basis van de hierboven beschreven kans/gevolg-systematiek bedraagt het minimaal
benodigde weerstandsvermogen € 2,8 miljoen. Het maximale beslag op het weerstands vermogen bedraagt momenteel € 6,7 miljoen.
x € 1.000

Algemene
reserve

Reserve
grondexploitatie

Reserve
sociaal domein

Totaal

Maximale risico

4.070

331

2.250

6.651

Beschikbaar

5.484

4.404

2.901

12.789

Overdekking

1.414

4.073

651

6.138

In totaal is er binnen de reserves dus nog € 6,1 miljoen ruimte.
Financiële kengetallen
In de begroting en jaarrekening wordt een voorgeschreven tabel met financiële kengetallen
opgenomen in de begroting en de jaarstukken. Deze cijfers geven een globaal inzicht in de
verwachte financiële ontwikkelingen in de gemeente. Ook wordt een toelichting gegeven op
de onderlinge verhouding tussen deze kengetallen en wat dat betekent voor de financiële
positie van de gemeente. Het gebruik en het vaststellen van de berekeningswijze van de
kengetallen heeft geen functie als normeringsinstrument in het kader van het financieel
toezicht door de provincies. De voorgeschreven kengetallen worden al langere tijd gebruikt bij
onder anderen financiële stresstesten. Een gemeente kan bij de vaststelling van de eige n
normen gebruik maken van de signaleringswaarden zoals die worden toegepast bij
stresstesten.

Kengetallen bij de begroting 2020

Rekening

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

Meerjarenperspectief
2021

2022

2023

1. Netto schuldquote
a. zonder correctie doorgeleende gelden

60%

59%

78%

78%

74%

70%

b. met correctie doorgeleende gelden

59%

58%

77%

77%

73%

70%

2. Solvabiliteitsratio

30%

28%

31%

28%

28%

29%

3. Grondexploitatie

4%

1%

2%

1%

1%

1%

4. Structurele exploitatieruimte

-5%

1%

1%

1%

1%

2%

5. Belastingcapaciteit

94%

99%

94%

93%

91%

89%

Toelichting
Netto schuldquote
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte
van de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de
aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig.
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Solvabiliteit
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als
percentage van het balanstotaal. Hoe hoger het percentage, hoe gunstiger dit is voor de
financiële weerbaarheid van de gemeente.
Grondexploitatie
De boekwaarde van de voorraden grond moet worden terugverdiend bij de verkoop.
Kenmerkend voor grondexploitaties is dat de looptijd meerdere jaren is. Naarmate de
inkomsten verder in de toekomst liggen, brengt dit meer rentekosten en risico’s met zich mee.
Voor de berekening van dit kengetal worden de boekwaarden van de bouwgronden in
exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting.
Structurele exploitatieruimte
Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte de gemeente heeft om de eigen
lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten
daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is, betekent het dat het structurele deel van de
begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven drage n.
Woonlasten ten opzichte van het landelijke gemiddelde
Dit cijfer geeft inzicht in hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt ten opzichte van
het landelijk gemiddelde. Als dit percentage laag ligt, betekent het dat de gemeente meer
inkomsten uit belastingen zou kunnen verwerven. De belastingcapaciteit van gemeenten
wordt berekend door de totale woonlasten van meerpersoonshuishoudens te vergelijken met
het landelijk gemiddelde.
.
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1 Garantstellingen en waarborgfondsen

3

4

5

€ 100.000-€ 250.000

€ 250.000-€ 750.000

> € 750.000

1 keer per jaar of >

2

30%

50%

70%

90%

x

x

2 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

x

x

x

x

4 Informatie- en communicatiesystemen

x

5 Gegevensbescherming

x

6 Grondexploitaties (inclusief Regiovisie)

x

x

7 Open einderegeling inkomensdeel Wet werk en bijstand

x

8 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
10 Milieuverontreinigingen

x

12 Sociaal domein
14 Wegenbeheer en groenbeheersplan

x
x

x

225.000

75.000

225.000

25.000

50.000
331.000
525.000

125.000

375.000

0

750.000

50.000

125.000

35.000

70.000

x

x

90.000

175.000

x
x

13 Toereikendheid voorzieningen (met name onderhoud kapitaalgoederen)

75.000

331.000

x
x

25.000

x

x

11 Regionale ontwikkelingen RUD

Maximaal

375.000 1.125.000

x

x

Minimaal

x
x

x

9 Financiële gelijkstelling primair onderwijs

15 Centrumontwikkeling Roden

1

10%

3 Droogteschade en bodemdaling

Kans x gevolg

5

1 keer per 1-2 jaar

4

1 keer per 2-5 jaar

3

1 keer per 5-10 jaar

2

< 1keer per 10 jaar

1

Gevolg

€ 50.000-€ 100.000

Kans

€ 25.000-€ 50.000

Risico's

1.350.000 2.250.000
125.000

375.000

x

50.000

125.000

x

10.000

25.000

2.841.000 6.651.000
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Toelichting op de risico’s
In deze toelichting zijn de nu bekende risico’s benoemd en volgens een klassen-systematiek
gewogen en gewaardeerd.
Garantstellingen en waarborgfondsen
De gemeente heeft zich borg gesteld voor een aantal instanties voor het verstrekken van een
geldlening. De gemeente loopt hierbij een risico als de verplichtingen door de geldnemer niet
worden nagekomen.
Kwantificering
Kans

klasse 1 (minder of 1 keer per 10 jaar: 10%)

Gevolg

klasse 4 (€ 250.000 - € 750.000)

Kans x gevolg

minimaal € 25.000 (10% x € 250.000) tot maximaal € 75.000
(10% x € 750.000)

De in het verleden afgegeven gemeentegaranties ten behoeve van door woningbouw corporaties aangetrokken geldleningen zijn overged ragen aan het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW). Hiervoor geldt een ander risicoprofiel. Corporaties die in de problemen
komen dienen eerst het Centraal Fonds Volkshuisvesting voor financiële steun te benaderen.
De borgstellingreserve van het WSW vorm t de tweede zekerheid. De derde (tertiaire)
achtervangpositie betreft een door het rijk en gemeenten (elk 50%) af te geven renteloze
lening aan het WSW. Het risicoprofiel kan wijzigen indien door corporaties een toenemend
beroep wordt gedaan op het WSW.
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Het gemeentefonds verandert met de rijksbegroting mee (normering - of trap op-trap af
systematiek). Deze systematiek brengt het risico met zich mee dat bij dalende uitgaven door
het rijk (als gevolg van bezuinigingen door het rijk) het gemeentefonds daalt. Ondanks hogere
accressen vanaf het jaar 2018 blijkt dat de werkelijke rijksuitgaven achterblijven. Dit kan
betekenen dat in een opvolgend jaar een verrekening kan plaatsvinden door het rijk op de al
ontvangen uitkering uit een afgelopen jaar. Dit gebeurt jaarlijks bij de meicirculaire. Per 2021
zal er een nieuw model voor de verdeling van de middelen uit het gemeentefonds worden
gehanteerd door het rijk. In 2020 wordt bekend hoe het model er uit komt te zien.
Kwantificering
Kans
Gevolg

klasse 5 (1 keer per jaar: 90%)
klasse 3 (€ 100.000 - € 250.000)

Kans x gevolg

minimaal € 90.000 (90% x € 100.000) tot maximaal € 225.000
(90% x € 250.000)

Droogteschade en bodemdaling
Alom wordt aangenomen dat het klimaat verandert. Hevige buien en lange perioden van
droogte zullen ook onze gemeente in de nabije toekomst vaker parten spelen. Het is daarom
denkbaar dat hevige wind, zware buien, maar vooral droogte en de daarmee verbonden
bodemdaling tot schades aan gemeentelijke vastgoed gaan leiden. Te denken valt aan
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waterschade in gemeentelijke vastgoed, maar ook verzakking van wegen en paden, of schade
aan gemeentelijke riolering. Bovenop onze reguliere beheeropgave kunnen we dus te maken
krijgen met extra werkzaamheden of schadeposten.
Kwantificering
Kans
Gevolg

klasse 2 (1 keer per 5-10 jaar: 30%)
klasse 4 (€ 250.000 - € 750.000)

Kans x gevolg

minimaal € 75.000 (30% x € 250.000) tot maximaal € 225.000
(30% x € 750.000)

Informatie- en communicatiesystemen
Bij een grote ICT-storing door bijvoorbeeld een elektriciteitsproble em, systeemcrash of DDoSaanval zal de gemeente de continuïteit van de maatschappelijke dienstverlening moeten
kunnen garanderen. Grootschalige uitval of verstoring leidt tot :
-

verminderde dienstverlening voor burgers en bedrijven, de meest elementaire dien stverlening, zoals de aangifte van een geboorte , kan dan niet kan plaatsvinden;

-

de vraag om snelle en adequate maatregelen. Het bestuur moet crisisbesluiten kunnen
nemen.

Om een systeemcrash op te kunnen vangen heeft de gemeente een modern back -up systeem
dat zich op meerdere locaties in de gemeente bevindt. De kans dat stroomuitval leidt tot
problematische situaties wordt verminderd doordat in het gemeentehuis een noodstroom aggregaat is geplaatst. Alle ICT-systemen zijn voorzien van accu’s (zogenaamde U PS’en) die
eventuele stroomonderbrekingen kunnen opvangen en in extreme gevallen de systemen
gecontroleerd stil kunnen leggen. Hiermee wordt het risico beperkt. Verder heeft de gemeente
meerdere systemen om externe virussen/aanvallen tijdig op te sporen en onschadelijk te
maken. Deze systemen worden continu bijgewerkt en gemonitord.
Kwantificering
Kans

klasse 3 (1 keer per 2 tot 5 jaar: 50%)

Gevolg
Kans x gevolg

klasse 2 (€ 50.000 - € 100.000)
minimaal € 25.000 (50% x € 50.000) tot maximaal € 50.000
(50% x € 100.000)

Gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 passen decentrale overheden de regels van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) toe. De verordening vervangt de richtlijn bescherming
persoonsgegevens. De wetgeving was volgens de Europes e Commissie toe aan vernieuwing,
nu de samenleving steeds meer is gedigitaliseerd, er een enorme toename van dataverkeer is
en de technologie zich steeds sneller ontwikkelt. Als de gemeente de gegevensverwerking
niet op orde heeft, kan dat leiden tot hoge boetes vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens.
Kwantificering
Kans

klasse 3 (1 keer per 2 tot 5 jaar: 50%)

Gevolg

klasse 5 (> € 750.000)
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Kans x gevolg

minimaal € 375.000 (50% x € 750.000) tot maximaal € 1.125.000
(50% x € 2.250.000)

Grondexploitaties (inclusief Regiovisie)
Voor de risico’s voortvloeiende uit grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf
grondbeleid. De omvang van de risico’s met betrekking tot de actuele grondexploitaties is
becijferd op € 710.000. Hiervan kan een deel binnen de actuele grondexploitaties worden
opgevangen. Voor dat deel dat niet kan worden opgevangen binnen de grondexploitati es,
moet een extra risicoreservering worden aangehouden van € 331.000.
Voor de langere termijn moet echter ook naar de toekomst gekeken worden. De gemeente
staat voor grote opgaven zoals Centrumontwikkeling Roden, HOV, Roden Zuid, Vitale
vakantieparken, duurzaamheidsambities etc. Deze ambities zijn lang niet alle kostendekkend,
en om deze doelen te kunnen realiseren is een voldoende hoge reserve grondexploitaties
noodzakelijk. Doordat er naar verwachting ook minder uitleg en meer inbreiding en/of
particulier initiatief zal worden gerealiseerd, leidt dit tot minder voeding van de reserve
grondexploitatie. Tevens zal naar verwachting bij de jaarrekening 2019 een aantal gronden
die (nog) niet in exploitatie zijn genomen gedeeltelijk afgeboekt moeten worden. D it is het
geval als de boekwaarde hoger is dan de marktwaarde. Verwachting is dat, onder andere ten
behoeve van de hierboven genoemde projecten/programma’s, de komende vijf jaren in elk
geval circa € 4,7 miljoen aan middelen nodig is om risico’s af te dekk en en verwachte tekorten
te dekken, mede ook vanwege bestaande soms hoge boekwaarden.
Open einderegeling Wet werk en bijstand
De regelingen inkomensvoorzieningen en bijzondere bijstand zijn openeinderegelingen en
brengen in die zin altijd een bepaald risico met zich mee. Tegenover de kosten van
inkomensvoorzieningen die de gemeente maakt staan inkomsten uit het budget BUIG. In 2018
had Noordenveld voor het eerst sinds jaren een overschot op dit budget. De jaren daarvoor
was er steeds sprake van een tekort. Het risico op een tekort wordt beïnvloed door de hogere
instroom door wetswijzigingen (onder andere korter WW, verhogen van de pensioenleeftijd,
hogere instroom arbeid beperkten door stop op Wajong en Wsw, instroom statushouders).
Door een aanpassing van de herverdeelsystematiek door het Rijk, wordt vanaf 2019 een
lagere rijksbijdrage ontvangen. Hierdoor wordt het risico op een tekort groter.
Kwantificering
Kans
Gevolg

klasse 4 (1 keer per 1 à 2 jaar: 70%)
klasse 4 (€ 250.000 - € 750.000)

Kans x gevolg

minimaal € 175.000 (70% x € 250.000) tot maximaal € 525.000
(70% x € 750.000)
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Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen voor basis -, speciaal basis-,
voortgezet en speciaal voortgezet onderwijs die zijn gehuisvest op het grondgebied van de
gemeente. Er vinden met regelmaat gesprekken plaats met de schoolbesturen over de nodige
capaciteit van schoolgebouwen. Vanaf 2015 zijn de schoolbesturen integraal verantwoordelijk
voor het gehele onderhoud. De gemeente blijft verantwoordelijk voor nieuwbouw en
uitbreiding. In samenwerking met de schoolbesturen is een Integraal Huisvestingsplan (IHP)
2018 opgesteld. Hierin staan onder andere de ontwikkeling van de locaties in Veenhuizen,
Roden en Nietap. De leerlingenprognoses laten zien dat de komende periode het
leerlingenaantal zal dalen, zij het wat minder snel dan voorheen werd verwacht. Bij in gebruik
zijnde scholen zijn de schoolbesturen financieel verantwoordelijk en draagt de gemeente
geen financieel risico. Als gevolg van het opgesteld IHP 2018 zal voor vrijkomende
schoolgebouwen die niet langer nodig zijn voor onderwijs vroegtijdig naar een vervangende
bestemming worden gezocht. Desondanks blijft er een behoorlijk risico, omdat het niet altijd
eenvoudig is nieuwe gebruikers voor de vrijkomende gebouwen te vinden.
Kwantificering
Kans

klasse 3 (1 keer per 2 à 5 jaar: 50%)

Gevolg

klasse 4 (€ 250.000 - € 750.000)

Kans x gevolg

minimaal € 125.000 (50% x € 250.000) tot maximaal € 375.000
(50% x € 750.000)

Financiële gelijkstelling primair onderwijs
Op basis van artikel 142 tot en met 147 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) dient een
gemeentebestuur dat basisonderwijs in stand houdt, jaarlijks vast te stellen of er sprake is
van overschrijding van de rijksvergoeding. Indien er meer uitgaven zijn geweest dat de
ontvangen rijksvergoeding, dan is er sprake van een overschrijding. Deze overschrijding
(meer uitgaven dan ontvangsten) dient proportioneel ook aan de scholen voor bijzonder
onderwijs te worden doorbetaald. Veelal wordt een bedrag per leerling vastgesteld, die ook op
basis van het leerlingenaantal van de bijzondere scholen wordt betaald. Hiermee wordt het
openbaar onderwijs en het bijzonder onderwijs in eenzelfde gemeente gelijkgesteld. To t en
met 2000 is de financiële gelijkstelling afgehandeld. Voor de periode 2001 -2005 loopt nog
steeds een gerechtelijke procedure bij de Raad van State. Nadat hierover duidelijkheid is
gekomen kunnen de periodes 2006-2010 en 2011-2015 worden vastgesteld.
Kwantificering
Kans

klasse 2 (1 keer per 5 à 10 jaar: 30%)

Gevolg
Kans x gevolg

klasse 5 (€ > € 750.000)
minimaal € 0 tot maximaal € 750.000

Milieuverontreinigingen
Bedrijven moeten voldoen aan steeds strengere milieuwetgeving. Indien schade wordt
toegebracht aan het milieu dan zullen zij de kosten voor de reiniging moeten betalen. Is de
dader echter niet meer te achterhalen dan kan het zijn dat deze kosten voor rekening van de
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gemeente komen. De kosten van bijvoorbeeld bodem - of grondwatersanering kunnen hoog
oplopen.
Kwantificering
Kans

klasse 3 (1 keer per 2 à 5 jaar: 50%)

Gevolg
Kans x gevolg

klasse 3 (€ 100.000 - € 250.000)
minimaal € 50.000 (50% x € 100.000) tot maximaal € 125.000
(50% van € 250.000)

Regionale ontwikkelingen RUD
In Drenthe is de RUD per 1 januari 2014 operationeel. De RUD moet de basis op orde
brengen zodat er een robuuste en toekomstbestendige organisatie staat die zorg draagt voor
het milieu in de Provincie Drenthe. Wij hebben als uitgangspunt gesteld dat de RUD financieel
neutraal dan wel voordeliger moet zijn dan de eerdere gemeentelijke opzet. Of aan dit
uitgangspunt zal worden voldaan is afhankelijk van de uitvoering en de resultaten van
voorgenomen veranderingen en ontwikkelingen.
Kwantificering
Kans

klasse 4 (1 keer per 1 à 2 jaar: 70%)

Gevolg
Kans x gevolg

klasse 2 (€ 50.000 - € 100.000)
minimaal € 35.000 (70% x € 50.000) tot maximaal € 70.000
(70% van € 100.000)

Toereikendheid voorzieningen
Er zijn voldoende onderbouwingen van het benodigde voorzieningenniveau aanwezig,
desondanks kan vanwege onvoorziene omstandigheden of calamiteiten (zoals storm,
waterschade en bodemdaling) het voorkomen dat de voorzieningen op enig moment niet
toereikend zijn.
Kwantificering
Kans
Gevolg

klasse 3 (1 keer per 2 à 5 jaar: 50%)
klasse 4 (€ 250.000 - € 750.000)

Kans x gevolg

minimaal € 125.000 (50% x € 250.000) tot maximaal € 375.000
(50% x € 750.000)

Wegenbeheer en groenbeheersplan
Voor het beheer van de openbare ruimte wordt gewerkt aan een systematiek om de jaarlijkse
benodigde budgetten in beeld te krijgen. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van beheerplannen
en scenario’s uit de BOR-systematiek. De onderhoudssituatie van bepaalde wegvakken kan
door intensief gebruik en als gevolg van weersomstandigheden sneller achteruitgaan,
waardoor versneld onderhoud moet worden uitgevoerd. Indien schade aan personen,
voertuigen of gebouwen ontstaat door onvoldoende onderhoud aan infrastructuur kan een
schadeclaim ingediend worden door de benadeelde persoon. Daarnaast bestaan de risico’s
van schadeclaims door takbreuk en achterstallig onderhoud van speeltoestellen. Door
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bodembeweging mede ingegeven door verdroging kunnen schades en daarmee grootschalige
reparaties ontstaan. Dit geldt voornamelijk voor wegen.
Kwantificering
Kans

klasse 3 (1 keer per 2 à 5 jaar: 50%)

Gevolg
Kans x gevolg

klasse 3 (€ 100.000 - € 250.000)
minimaal € 50.000 (50% x € 100.000) tot maximaal € 125.000
(50% x € 250.000)

Centrumontwikkeling Roden
Voor het Uitvoeringsprogramma Centrumontwikkeling Roden 2018 -2022, de realisatie van de
stappen 2 (Ontwikkelfonds) en 3 (gehele centrum) uit het procesvoorstel ‘Albertsbaan, een
steen in de ontwikkelvijver van Roden-Centrum’, is een groot bedrag aan financiële middelen
nodig. Het grootste gedeelte hiervan zal door de gemeente zelf opgebracht moeten worden
via door uw raad reeds beschikbaar gestelde of nog beschikbaar te stellen kredieten. In de
overige financiële middelen wordt voorzien door externe bronnen, zoals subsidies te
verwerven van andere overheden en bijdragen van ondernemers. Aan de financiering door
externe bronnen zijn echter wel risico’s verbonden. Een toezegging voor een geldelijke
bijdrage uit een externe bron betekent niet altijd dat deze ook zal worden ontvangen. Dit geldt
in ieder geval voor toezeggingen die een langere (uitbetalings -)looptijd kennen, zoals
bijvoorbeeld de toegezegde bijdragen uit de Bedrijfsinvesteringszones die afhankelijk zijn van
de draagkracht om de daarvoor vastgestelde regeling voort te zetten. Daarnaast zijn er ook
nog de gebruikelijke risico’s zoals het niet onherr oepelijk worden van bestemmingsplanherzieningen of benodigde (omgevings-)vergunningen. De kwantificering is in dit geval
losgelaten in verband met de aanwezigheid van concrete risicocijfers.
Kwantificering
Kans

klasse 1 (minder of 1 keer per 10 jaar)

Gevolg
Kans x gevolg

klasse 3 (€ 100.000 - € 250.000)
minimaal € 10.000 (10% x € 100.000) tot maximaal € 25.000
(10% x € 250.000)

Sociaal domein
Op grond van de huidige ontwikkelingen verhogen we het risicoprofiel. In de eerste plaats
omdat er sprake is van openeinderegelingen. Het blijft moeilijk te voorspellen hoeveel
inwoners in een jaar een beroep zullen doen op welke zwaarte van zorg. Daarnaast zien we
een aantal aanvullende ontwikkelingen. Zo zijn met ingang van 2018 de tekorten, met name in
de jeugdzorg en WMO sterk opgelopen. Deze risico’s worden afgedekt met de reserve Sociaal
Domein maar leggen wel een structureel beslag op de middelen. De omvang van de risico’s
met betrekking tot het sociaal domein is becijferd op minimaal € 1.500.000 en maximaal
€ 2.500.000.
Kwantificering
Kans
Gevolg

klasse 5 (1 keer per jaar of >)
klasse 5 (> € 750.000)
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Kans x gevolg

minimaal € 1.350.000 (90% x € 1.500.000) tot maximaal € 2.250.000
(90% x € 2.500.000)
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5.3 Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
Artikel 12 van het BBV geeft aan dat de par agraaf kapitaalgoederen in ieder geval de
volgende kapitaalgoederen behandelt:
a. wegen;
b. riolering;
c. water;
d. groen;
e. gebouwen.
In de paragraaf Kapitaalgoederen wordt met betrekking tot de genoemde kapitaalgoederen
besproken:
a. het beleidskader;
b. de uit het beleidskader voortvloeiende financiële consequenties;
c. de vertaling van de financiële consequenties in de begroting.
Beleidskader
Het beleid van de gemeente Noordenveld voor het onderhoud van kapitaalgoederen is onder
meer opgenomen in de nota’s:
- Omgevingsvisie Noordenveld 2030;
-

Areaalnota 2019;
Groenvisie Noordenveld;

-

Landschapsbeleidsplan Noordenveld;

-

Waterplan Noordenveld;
Bosbeheerplan Noordenveld;

-

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP);
Visual Tree Assessment (VTA) controle voor gemeentelijke bomen;

-

Monumentale bomenlijst Noordenveld;
Bomenbeleidsplan;

-

Beleidsplan openbare verlichting;

-

Speelbeleidsplan Noordenveld;
IHP (integraal huisvestingsplan);

-

Scenario Beheer Openbare Ruimte;
GRP 2012–2019 (inclusief actualisatie 2016);

-

Gedragscode Flora en Fauna;
Begraafplaatsenbeleidsplan 2015-2035;

-

Gebouwenbeheerplan 2019-2022.
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Kapitaalgoederen Noordenveld
De gemeente Noordenveld heeft 26 plattelandskernen en beslaat een oppervlakte van ruim
20.000 hectare. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de
openbare ruimte. Daarbij gaat het om de volgende kapitaalgoederen:
-

infrastructuur, zoals wegen, water, riolering en kunstwerken;

-

voorzieningen, zoals plantsoenen en bermen, speel- en sportterreinen, openbare
verlichting;

-

gebouwen zoals openbare gebouwen, scholen, monumenten.

Binnen de vijf hoofdgroepen van de kapitaalgoederen zijn er verschillen over hoe er wordt
omgegaan met het plannen van het (achterstallig) onderhoud en de financiering. In de
onderstaande tabel is een overzicht opgenomen, die in de volgende paragrafen nader wordt
toegelicht. De informatie in de tabel is een voorlopig uitgangspunt. De staat van onderhoud
van het areaal en de onderhoudsscenario's worden vastgelegd en uitgewerkt in de nog op te
leveren areaalnota.

Wordt er een systematiek gehanteerd om het onderhoudsniveau te
meten?

Gebouwen

Wegen

Riolering

Groen

Water

nee

ja

ja

ja

nee

Zo ja, welk onderhoudsniveau wordt gehanteerd voor 2020?*

Basis

Basis/Hoog

Is dit niveau verlaagd ten opzichte van 2019

nee

nee

Zo ja, wat was het oude onderhoudsniveau?
Zijn de in de begroting opgenomen budgetten voor onderhoud

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

ja

nee

nee

Zo ja, hoeveel (bedrag) worden deze budgetten verlaagd?

-

-

-

-

-

Wordt er jaarlijks een budget voor groot onderhoud gereserveerd?

ja

ja

ja

nee

nee

Nee

nee

nee

nee

nee

ja

nee

ja

nee

nee

2016

2016

2016

voldoende om het vastgestelde onderhoudsniveau te halen?**
Worden de budgetten voor onderhoud in de meerjarenraming
verlaagd?

Is er sprake van achterstallig onderhoud? (lager dan niveau C)
Zo ja, hoeveel?
Is er een voorziening/reserve achterstallig onderhoud?
Wordt achterstallig onderhoud in de meerjarenplanning ingelopen?
Wat is het jaar van actualisatie van het beheerplan.

nee
2019

2018

*In het coalitie akkoord is opgenomen dat de centra van Roden, Peize, Norg en de begraafplaatsen op niveau Hoog worden
onderhouden.
** In 2019 is de Areaalnota vastgesteld. Hierin worden extra onderhoudsbudgetten voor wegen, groen en kunstwerken
genoemd die nodig zijn om voor het gehele areaal een Basiskwaliteit te kunnen laten vaststellen. In de Perspectiefnota zijn
deze budgetten opgenomen. In deze tabel gaan we ervan uit dat deze budgetten zijn opgenomen in de begroting 2020.

Algemeen Beheer Openbare Ruimte
Het onderhoud van een groot deel van de kapitaalgoederen (wegen, groen, meubilair en
openbare verlichting) vindt plaats volgens de systematiek van de BOR. De BOR bestaat uit
kwaliteitscenario’s voor (onderdelen van) de openbare ruimte en een vertaling daarvan in
kosten. Het biedt daarmee de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende onderhoudsniveaus
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en de daarbij behorende budgetten. Er kan op die manier gestuurd worden op de kwaliteit van
de openbare ruimte. Een inventarisatie van het door Noordenveld te onderhouden beheer areaal is in het voorjaar van 2019 opnieuw vastgesteld.
De kapitaalgoederen wegen, groen en meubilair worden onderhouden met behulp van de
BOR-systematiek. Het College en de Raad bepalen aan de han d van verschillende beheerscenario’s waaraan de kwaliteit van de openbare ruimte moet voldoen. Het huidige
kwaliteitsniveau is Basis (ervan uitgaande dat in de begroting 2020 de hiervoor extra
aangevraagde budgetten met de Perspectiefnota 2020 zijn toegekend).
In het coalitie akkoord is opgenomen dat de centra van Roden, Peize, Norg en de
begraafplaatsen op niveau Hoog moeten worden onderhouden. Voor de verhoging van basis
naar hoog is jaarlijks € 150.000 begroot.
Kapitaalgoederen groen
Volgens de wet Natuurbescherming (voorheen Flora- en faunawet) moeten opdrachtgevers en
opdrachtnemers bij hun werkzaamheden in het groen rekening houden met beschermde
soorten. Voor het bestendig beheer is hiervoor een leidraad gedragscode Flora en fauna
opgesteld en geïmplementeerd in de uitvoering.
Natuurbescherming/landschapsbeleid
De post ‘natuurbescherming’ maakt geen deel uit van de BOR. De gemeente heeft 210
hectare bos en landschapselementen in beheer. Bossen met een duurzame instandhouding,
waarbij wij streven naar een hoge mate van afwisseling in flora en fauna en waar mogelijk
handhaven/bevorderen van het recreatief medegebruik. Het bosplan Noordenveld is hierbij
het uitgangspunt. De gemeentelijke bossen worden of door de gemeente of worden d.m.v.
adoptie door inwoners onderhouden. Daarnaast heeft de gemeente een prestatieafspraak met
landschapsbeheer Drenthe. Zij voeren jaarlijks een aantal beheerprojecten uit, bijvoorbeeld
het onderhoud van grafheuvels en het snoeien van fruitbomen.
Kapitaalgoederen wegen
Jaarlijks worden de wegen visueel geïnspecteerd waarbij de kwaliteit van de verharding in
beeld wordt gebracht. Dit leidt tot een lijst waarin de benodigde onderhoudsmaatregelen per
wegvak zijn benoemd. Deze lijst, die aflopend is qua urgentie, vormt de basi s voor de keuzes
van de te nemen maatregelen. Voor de uitvoering van het onderhoud is jaarlijks circa € 1,1
miljoen beschikbaar. Van dit bedrag is circa € 0,4 miljoen gereserveerd voor projecten met
riolering.
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP)
In het GVVP is een analyse gemaakt van de verschillende bereikbaarheids - en verkeersveiligheidsvraagstukken. Die analyse heeft geleid tot een uitvoeringsprogramma die bestaat
uit een prioriteitenlijst met diverse verkeersprojecten. De werkzaamheden voor 2020 zijn
genoemd in het programma Beheer Openbare Ruimte.
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Kapitaalgoed riolering/riolering en waterzuivering
De gemeente heeft met de inwerkingtreding van de nieuwe Waterwet ook de zorgplicht
gekregen voor het hemel- en grondwater. Zij dient het beleid hiervoor vast te leggen in een
zogenaamd verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). Het in 2012, geactualiseerd in
2016, opgestelde plan streeft een doelmatig beheer en onderhoud na en een goed gebruik
van de riolering door:
- de hoeveelheid vuil afvalwater afkomstig uit huishoudens en bedrijven zo klein mogelijk
-

houden;
de hoeveelheid regenwater in het vuilwaterstelsel te verminderen door verharde

-

oppervlakken af te koppelen en aan te sluiten op een gescheiden stelsel;
de bergingscapaciteit te vergroten, zodat afgekoppeld regenwater meer tijd heeft om te
infiltreren en de riolering en watergangen niet worden overbelast. Dit is weergeven in de
zogenaamde Stedelijke Water Opgave of SWO, een onderzoek naar waar hoeveel water
bij een bepaalde hoeveelheid neerslag geborgen zou moeten worden.

Daarmee worden de volgende effecten beoogd:
-

een lagere belasting van de zuiveringsinstallaties;
een goed functionerend rioolstelsel, dat is afgestemd op de hoeveelheid vuil water;

-

minder overstorten bij hevige regenbuien en daarmee minder vervuiling en schoner
oppervlaktewater.

In het GRP is voor een periode van vier jaar de jaarlijkse vervanging van de riolering bepaald
op basis van leeftijd van het betreffende riool(deel) en beschikbare inspectiegegevens. Bij de
vervanging van de riolering wordt, indien mogelijk, invulling gegeven aan de aanleg van een
gescheiden rioolstelsel om het afkoppelen van regenwater mogelijk te maken. Het verbrede
GRP richt zich bij het afkoppelen vooral op particuliere percelen. Dit als gevolg va n afspraken
met het waterschap over bovengenoemde beoogde effecten.
In het verlengde van de SWO ligt het nemen van maatregelen ten behoeve van klimaat adaptatie. Het gaat hierbij om maatregelen om wateroverlast, verdroging en overstroming ten
gevolge van de klimaatsverandering zoveel mogelijk te beperken/voorkomen
In de regio Groningen en Noord-Drenthe werkt de gemeente Noordenveld sinds 2014 samen
op het gebied van de waterketen (gemeente-waterschap-waterbedrijf). De regio is
onderverdeeld in clusters. Binnen de cluster Kop van Drenthe (grondgebied van de
gemeenten Assen, Noordenveld, Tynaarlo en Aa en Hunze) worden de projecten die moeten
leiden tot Duurzaam, Kostenbesparing, Kwaliteitsverbetering en vermindering Kwetsbaarheid
(D3K) gecoördineerd.
Kapitaalgoed water/watergangen
Het schoonhouden van schouwsloten (de zogenaamde A-watergangen) is een wettelijke
verplichting voor de eigenaren van deze sloten. Dat geldt dus ook voor de A -watergangen in
gemeentelijke eigendom. Deze werkzaamheden worden ieder jaar volgens een schouwbestek
uitgevoerd. Het schoonhouden van de overige watergangen, de niet -schouwsloten, is een
autonome gemeentelijke taak; de gemeente heeft in de uitvoering ervan een zekere
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beleidsvrijheid. Ieder jaar wordt een deel van deze waterg angen schoongemaakt, zodat ze om
de zoveel jaar aan de beurt komen. Dit geldt niet als de volksgezondheid in het geding is; de
gemeente is dan wettelijk verplicht tot het schoonhouden . In het kader van het Waterplan
Noordenveld worden projecten uitgevoerd voor integraal en duurzaam waterbeheer. Dit
betekent dat het waterbeheer wordt afgestemd op andere beleidsterreinen (ruimtelijke
ordening) en dat de verschillende waterstromen (regenwater, oppervlaktewater, grondwater,
drinkwater en afvalwater) daarin in samenhang worden meegenomen. Doel van het Waterplan
is een optimale waterkwaliteit en -kwantiteit.
Kapitaalgoed gebouwen
Volgens de notitie kapitaalgoederen van de commissie BBV zijn de kosten van klein en groot
onderhoud zijn niet levensduurverlengend en mogen daarom niet worden geactiveerd. Voor
het maken van beheerplannen is daarbij als voorwaarde gesteld om te mogen werken met
egalisatievoorzieningen (afgezonderde vermogensbestanddelen die in de eerste plaats dienen
om fluctuaties in de exploitatiekosten te kunnen opvangen). Het gebouwenonderhoud in
Noordenveld vindt plaats op basis van onderhoudsplanningen die jaarlijks worden
geactualiseerd. Er wordt gewerkt met een meerjarenplanning voor technisch en ingrijpend
onderhoud en een jaarplanning voor preventief en groot onderhoud. Ook worden aanvullende,
nieuwe eisen voor bijvoorbeeld veiligheid, milieu en Arbo hierin verwerkt, al dan niet na een
overgangsfase (met extra kredieten om de bestaande gebouwen op niveau te brengen). De
lijst met uit te voeren werkzaamheden wordt uiteindelijke bepaald door:
-

de reguliere opgave van het (preventief, groot en renovatie -) onderhoud uit de planning
voor de komende drie jaren;

-

de investeringen die volgen uit verplichte keuringen, inspecties en inventarisaties;
investeringen die volgen uit maatregelen in het kader van duurzaamheid.

Grootonderhoud 2019 t/m 2022 (in €)

2019

Bedrijfsgebouwen

96.866 135.486 142.297

Monumenten

31.503

98.982

42.415

9.854

1.701

12.828

14.060

4.234

Onderwijs voortgezet
Deels geprivatiseerd

2020

2021

2.088

Overig

20.402

9.625

Sociaal/cultureel

44.265

94.267

2022
25.283

1.077
8.940

0

28.774 238.576

Sport/gym accommodaties

105.859 130.550 159.773 212.659

Totaal

300.596 483.826 396.259 491.683

Kunstwerken
In 2018 zijn alle kunstwerken geïnspecteerd. Aan de hand van deze uitkomsten is er een
nieuw renovatie- en vervangingsplan opgesteld. In 2020 is € 196.000 beschikbaar voor
regulier onderhoud (uitgaande van het extra aangevraagde budget bij de Perspectiefnota
2020).
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5.4 Financiering
Inleiding
Deze paragraaf bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer
van de financieringsportefeuille. Met de invoering van de duale begroting is de gemeente
verplicht onder meer een paragraaf Financiering op te nemen . Het treasurystatuut vormt de
basis voor de paragraaf Financiering.
De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de in de begroting opgenomen
programma’s. De financieringsfunctie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van
geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De financieringsfunctie is geregeld in het
treasurystatuut die door de gemeente is opgesteld op grond van de wet Financiering
Decentrale Overheden (Wet Fido). Het treasurystatuut regelt de bestuurlijke infrastructuur
voor de uitvoering van de treasuryfunctie in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen,
richtlijnen en limieten. Op basis van het treasurystatuut maakt de gemeente jaarlijks een
paragraaf Financiering waarin wordt aangegeven op welke wijze in het begrotingsjaar
uitvoering wordt gegeven aan de treasuryfunctie.
Algemene ontwikkelingen
Interne ontwikkelingen
Voor treasury is het tijdig, juist en volledig beschikbaar hebben van relevante financiële
informatie van wezenlijk belang om de treasuryfunctie naar behoren uit te voeren. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan de informatie die direct betrekking heeft op de
liquiditeitsplanning. Deze prognose is onder andere gebruikt bij de berekening van de
kasgeldlimiet onder het kopje renterisicobeheer en bij de berekeni ng van enkele kengetallen.
Externe ontwikkelingen
Op het moment van het gereedkomen van de begroting ligt de kapitaalmarktrente (lineaire
vaste geldlening met een rentevaste periode van 20 jaar; (peildatum 12 augustus 2019) op
0,45%. Overigens verkeren wij nog altijd in een situatie dat kort geld (< 1 jaar) goedkoper is
dan lang geld. Zo lang deze situatie zich blijft voordoen zullen wij onze financieringsbehoefte,
tot het maximaal toegestane bedrag volgens de Wet Fido, met kort geld financieren.
Gemeentefinanciering
Kasbeheer
Er wordt op toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de
verplichtingen tijdig worden nagekomen. Het betalingsverkeer wordt uitgevoerd via de NV
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De gemeente beschikt ove r een aantal bankrekeningen. Bij tegoeden of schulden in rekening-courant worden de overtollige middelen
belegd of worden de tekorten met kasgeldleningen gefinancierd. Hierover is een krediet arrangement afgesloten bij de BNG 1. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van
1

Op dit moment zijn we, zoals alle gemeenten in Nederland, automatisch gekoppeld aan de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Met
deze bank hebben we een contract afgesloten voor integraal bankieren. Hierdoor zijn we bij transacties op de geld- en de kapitaalmarkt
verplicht bij opname van leningen offerte bij de BNG op te vragen en indien de condities niet naar wens van de gemeente zijn de BNG,
onder mededeling van de gewenste condities, in de gelegenheid stellen een hernieuwde offerte uit te brengen.
131

GEAMENDEERDE PROGRAMMABEGROTING 2020

kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekeningcourant. Bij
het uitzetten van gelden voor een periode korter dan een jaar zijn dit rekening courant,
daggeld en deposito’s.
Financieren en beleggen
De gemeente streeft er naar de benodigde leningen tegen zo laag mogelijke kosten aan te
trekken en tegelijkertijd de renterisico’s van de gemeente Noordenveld te beheersen. Daartoe
wordt bij het afsluiten van leningen rekening gehouden met de liquiditeitspositie, de rentevisie
en de renterisiconorm.
Vaste geldleningen
x € 1.000
Stand 1 januari 2020

44.721

Reguliere aflossingen

3.014

Vervroegde aflossingen

-

Stand per 31 december 2020

41.707

Gemiddelde rente

3,41%

Rentetoerekening
De rente die aan de taakvelden wordt doorbelast, wordt toegerekend op basis van een
omslagrente. Deze is voor 2020 vastgesteld op 2%. De basis hiervoor is de boekwaarde van
de activa die bij de taakvelden hoort.
Het toerekenen van rente aan de taakvelden vindt plaats via het taakveld treasury. De externe
rentelasten over de korte en lange financiering en de rente over het eigen vermogen worden
op het taakveld als last verantwoord. Vervolgens wordt de rente die aan de grondexploitatie
moet worden doorberekend en de werkelijk aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht
overhead) toegerekende rente als negatieve last op het taakveld treasury verantwoord. Door
deze wijze van verantwoorden resteert met betrekking tot de rente op het taakveld treasury
het renteresultaat.
De rente die aan de taakvelden wordt doorbelast, wordt toegerekend op basis van een bij de
begroting (voor)gecalculeerd omslagpercentage (2%). Ten behoeve van d e getrouwe
weergave van de rentelasten op de taakvelden wordt echter wel een correctie op basis van
nacalculatie verplicht gesteld indien de werkelijke rentelasten die over een jaar aan de
taakvelden hadden moeten doorbelast meer dan 25% afwijken van de re ntelasten die op
basis van de voor gecalculeerde renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend.
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Om een goed inzicht te geven in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de
wijze van rentetoerekening is het volgende renteschema opgenomen:
Renteschema

x € 1.000

a.

Externe rentelasten over de lange en korte financiering

b.

Externe rentebaten (idem)

1.699
-/-

Saldo rentelasten en rentebaten
c.

0
1.699

Rente grondexploitaties

-/-

Saldo door te rekenen externe rente

123
1.576

d1.

Rente over eigen vermogen

+/+

d2.

Rente over voorzieningen

+/+

Aan taakvelden toe te rekenen rente

69
1.645

e.

Werkelijk aan taakvelden toegerekende (omslag)rente

f.

Renteresultaat op het taakveld Treasury

-/-

1.985
-340

Risicobeheer
Met betrekking tot het risicobeheer geldt dat de gemeente het verstrekken van leningen of
garanties en het aangaan van financiële participaties uitsluitend doet uit hoofde van de
publieke taak. Hierbij bedingen we indien mogelijk zeker heden. Wij motiveren in onze
besluiten het openbaar belang van dergelijke uitzettingen van middelen, verstrekkingen van
garanties en financiële participaties. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt
gewaarborgd middels de richtlijnen en limieten van het treasurystatuut. De belangrijkste
punten, naast de voorschriften genoemd in de Wet Fido, van dit statuut zijn:
Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury gelden de volgende uitgangspunten:
-

overheidsbanken binnen het EMU-gebied met minimaal een A-rating;
o

o
-

financiële instellingen binnen het EMU-gebied met minimaal een A-rating voor de
lange termijn en een P1-rating voor de korte termijn. De rating moet door en
erkende rating agency worden gegeven;
overheden en publiekrechtelijke lichamen m et een solvabiliteitsratio van 0%;

toegestane instrumenten bij het extern uitzetten van gelden voor een periode korter dan
één jaar zijn producten met hoofdsomgarantie aan het einde van de looptijd en/of
uitzettingen in vastrentende waarden;

-

voor de kasgeldlimiet en de renterisiconorm gelden de wettelijke waarden.

Koersrisicobeheer
De koersrisico's van de gemeente Noordenveld zijn zeer beperkt omdat uitsluitend (zie
treasurystatuut) middelen worden uitgezet in vastrentende waarden, zoals deposito's.
Vastrentende waarden garanderen dat op de einddatum de nominale waarde wordt
uitgekeerd.
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Renterisicobeheer
Kasgeldlimiet
Een belangrijk uitgangspunt van de Wet Fido is het vermijden van grote fluctuaties in de
rentelasten van openbare lichamen. Om een grens te stellen aan kortlopende financiering is
in de Wet Fido de kasgeldlimiet opgenomen. De kasgeldlimiet wordt bepaald door het
begrotingstotaal bij aanvang van het dienstjaar te vermenigvuldigen met een bij ministeriele
regeling vastgesteld percentage van 8,5%. Aan de hand van onderstaande opstelling kan de
kasgeldlimiet worden bepaald.
Bedrag
1e kwartaal

Bedrag
2e kwartaal

Bedrag
3e kwartaal

Bedrag
4e kwartaal

94.899

94.899

94.899

94.899

- in procenten

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

- in bedragen

8.066

8.066

8.066

8.066

2

Omvang vlottende schuld

7.325

6.750

6.300

5.800

3

Omvang vlottende middelen

0

0

0

0

Nr.

Omschrijving
Omvang begroting

1

Toegestane kasgeldlimiet

Toets kasgeldlimiet
4

Totaal netto vlottende schuld (2-3)

7.325

6.750

6.300

5.800

5

Toegestane kasgeldlimiet

8.066

8.066

8.066

8.066

741

1.316

1.766

2.266

6

Ruimte (5-4)

De ruimte onder de kasgeldlimiet zal zoveel mogelijk benut worden omdat bij een normale
rentestructuur kortlopende geldleningen goedkoper zijn dan bij langlopende geldle ningen. Het
verloop van de omvang van de vlottende middelen is gebaseerd op de liquiditeitsplanning
2020.
Renterisiconorm
Gemeenten moeten rapporteren over het renterisico dat zij over de vaste schuld lopen. Het
renterisico op de vaste schuld is in de Wet Fido omschreven als: ‘de mate waarin het saldo
van de rentelasten en de rentebaten van een openbaar lichaam verandert door wijzigingen in
het rentepercentage op leningen en uitzettingen met een oorspronkelijke rentetypische
looptijd van een jaar of langer’. Het renterisico op de vaste schuld moet voldoen aan de
renterisiconorm; deze norm is in een wettelijke uitvoeringsregeling uitgewerkt als een bedrag
ter hoogte van 20% van het begrotingstotaal. Het renterisico op het begrotingstotaal bestaat
uit twee componenten: renteherziening en herfinanciering. Bij de renteherziening moet
worden gedacht aan het verschil tussen de op basis van de leningsvoorwaarden betaalde
aflossingen en het bedrag aan nieuw aangetrokken leningen. Het doel is op deze wijze
spreiding te krijgen in de rentetypische looptijden in de leningenportefeuille waardoor een
verandering in de rente vertraagd doorwerkt op de rentelasten.
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Renterisico op vaste schuld
x € 1.000
Netto renteherziening op vaste schuld o/g

0

Betaalde aflossingen

3.014

Herfinanciering

3.014

Renterisiconorm
Renterisiconorm (20% van € 94.899)

18.980

Renterisico op vaste schuld
Ruimte

3.014
15.966

Kredietrisico's
De gemeente zal in 2020 in beperkte mate te maken hebben met kredietrisico. Deze hebben
onder andere betrekking op de verstrekte geldleningen in het kader van de publieke taak. Aan
Enexis is in het verleden een lening verstrekt in het kader van de verkoop aandelen in 2009.
Hiervan resteert nog € 164.000. De restantlening zal binnen enkele jare n worden afgelost.
Daarnaast zijn er nog leningen verstrekt aan de personeelsvereniging Noordenveld, starters leningen en zonneleningen tot een bedrag van € 1.072.000. Op de balans staan aandelen in
WMD, BNG en Enexis tot een bedrag van € 104.000. In totaal bedraagt het saldo financiële
vaste activa per 1 januari 2020 € 1.341.000.
Ontwikkeling schuldpositie
In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicobeheersing’ zijn financiële kengetallen
opgenomen, waaronder de netto schuldquote en de solvabiliteitsrati o.
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5.5 Bedrijfsvoering
Inleiding
Bedrijfsvoering gaat over de ondersteunende processen. Ondersteunende processen houden
de organisatie in stand en leveren mensen en middelen voor het uitvoeren van de kerntaken
van de organisatie. Het woord SCOPAFIJTH geeft het goed weer: Security, Communicatie,
Organisatie, Personeel, Administratieve organisatie, Financiën, Informatievoorziening,
Juridisch, Technologie (=Automatisering) en Huisvesting. Binnen de gemeente Noordenveld is
Juridisch belegd bij de afdeling Ontwikkeling en Strategie en de concerncontroller stuurt
Administratieve Organisatie inclusief de Interne Beheersing aan. De overige onderwerpen
vallen onder de afdeling Bedrijfsvoering.
Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het creëren van randvoorwaarden om de ambities van
onze gemeente te realiseren. De afdeling Bedrijfsvoering voelt daarbij een bijzondere
verantwoordelijkheid voor het planning & control proces inclusief de verantwoording van
gerealiseerde plannen en ambities. Deze programmabegroting 2020 is daarvan een
onderdeel.
Maatschappelijke ontwikkelingen vragen een andere houding van onze medewerkers en een
slimme inrichting van onze systemen. We zagen dat bij de overdracht van rijkstak en binnen
het sociaal domein. Met de komst van de Omgevingswet in 2021, waarvoor de eerste
voorbereidingen al worden getroffen, zal deze verandering ook merkbaar zijn binnen het
ruimtelijk domein. Dat alles vraagt om een organisatie die in staat is snel op veranderende
omstandigheden in te spelen en om medewerkers die oog hebben voor de vraag vanuit de
samenleving.
Dienstverlening
In de veranderende samenleving is digitalisering van de informatievoorziening één van de
belangrijkste ontwikkelingen. Voor Noordenveld is het de uitdaging om optimaal mee te
bewegen met ontwikkelingen en trends in de samenleving, verwachtingen goed in kaart te
brengen en aan te sluiten bij kansen die ontstaan. We willen de verbindende factor zijn
binnen de samenleving, inwoners ondersteunen en meedenken. Dit meedenken en
samenwerken vraagt meer van de medewerkers op het gebied van dienstverlening. Het vraagt
creatief denken in mogelijkheden, met minder houvast aan vaste regels. En het vraagt
empathisch vermogen om zich in te leven in verschillende belangen, om te werken vanuit de
bestuurlijke strategie én nog steeds vanuit onpartijdigheid. Om die dienstverlening te
ontwikkelen is een integrale aanpak noodzakelijk met aandacht voor de gehele gemeentelijke
dienstverlening. Samen krijgen we deze transformatie voor elkaar; vanuit de diverse
afdelingen binnen de gemeente, vanuit de politiek, vanuit nieuwe wetgeving en vanuit de
samenleving. Dienstverlening is geen machine, maar komt tot stand door samenwerking
tussen mensen.
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Personeel en Organisatie
Met de vaststelling van de startnotitie strategisch HRM (Human Resources Management) is
de opdracht voor ons HRM-beleid voor de komende jaren helder. Wij willen een slagvaardige
en flexibele organisatie zijn die de inwoner centraal stelt en focust op het leveren van
kwalitatief hoogwaardige diensten en producten. In 2019 zijn drie kerncompetenties voor onze
medewerkers vastgesteld: vraaggericht, betrouwbaar en wendbaar. Samen vormen zij de
vertaling van onze organisatiedoelstelling naar concr eet gedrag en brengen we daarmee
focus aan in ons HRM-beleid. Daarnaast vormen zij een gemeenschappelijke taal voor het
voeren van het Goede Gesprek over inzetbaarheid, ontwikkeling en loopbaan. In 2019 zijn
onze medewerkers en leidinggevenden getraind in het voeren van dit Goede Gesprek.
Jaarlijks voert iedere medewerker tenminste één keer een Goed Gesprek met zijn
leidinggevende. In 2020 ronden we de eerste gesprekscyclus af. De uitkomsten daarvan
worden gebruikt om een strategisch personeelsplan op te st ellen. Wij verwachten van onze
medewerkers dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun (duurzame) inzetbaarheid,
ontwikkeling en loopbaan. Als organisatie ondersteunen wij medewerkers hierbij door de inzet
van HRM-instrumenten, zoals het faciliteren van opleidingen, het ontwikkelen van vitaliteits beleid en de aanschaf van ARBO-verantwoord meubilair. Met behulp van het goede gesprek
en de inzet van HRM-instrumenten leveren wij een bijdrage aan fysiek en mentaal fitte,
productieve en gemotiveerde medewerkers. Wij verwachten dat dit een positieve uitwerking
heeft op het ziekteverzuim.
Informatisering en Automatisering
Het ICT landschap is verder aan het verschuiven, ook bij de gemeente Noordenveld. Steeds
meer producten en diensten worden digitaal aangeboden en afgenomen. Gelijktijdig treed er
in het gemeentehuis een verschuiving op van rollen en functies door deze steeds verdere
digitalisering. Het beheren maar ook verder optimaliseren van applicaties wordt steeds
belangrijker, werkzaamheden in het ICT werkveld nemen toe en worden complexer. Dit terwijl
het automatiseren van complexe processen er voor zorgt dat het werk in de uitvoering
eenvoudiger en begrijpelijker wordt. De ambities van het college wordt hiermee vertaald naar
oplossingen.
De vernieuwing vraagt ook om een andere manier van samenwerken en ondersteuning van de
medewerkers. Hiervoor zijn in 2019 verscheidene trajecten gestart die samenwerken in teams
beter ondersteunen en flexibelwerken meer mogelijk maken. Zo wordt een samenwerkings platform ingericht, nieuwe werkplekken aanbesteed en ook de communicatie naar de
inwoners verbeterd door een nieuwe website. Ook wordt er kritisch gekeken naar de
processen in het zaaksysteem zodat deze optimaal blijft ingezet, dit vraagt doorlopend de
aandacht.
Informatieveiligheid en privacy staan expliciet op de ICT agenda. Gezocht wordt naar vormen
van samenwerking op dit gebied waardoor de specialistische aandacht geborgd kan worden.
De kwetsbaarheid die ook in ICT zit vraagt constante aandacht. Hiervoor zijn structureel
investeringen nodig om beveiliging van zowel hardware als software up -to-date te houden.
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De gemeente sluit aan bij verschillende landelijke trajecten die door de VNG worden
getrokken, voorbeelden zijn GT Connect die de aanbesteding van de nieuwe telefooncentrale
organiseert en GT Softwarebroker die een landelijke mantelovereenkomst regelt voor de
aanschaf van software. Per traject wordt gekeken of het voor Noordenveld goed is om aan te
haken, in welke mate en met welke snelheid. Hierdoor maken we optimaal gebruik van
datgene wat landelijk wordt gefaciliteerd.
De afdeling ICT en de ICT-dienstverlening hebben het afgelopen jaar al goede stappen
gemaakt. Het centraliseren van de Servicedesk waarbij verschillende helpdeskfuncties samen
komen verbeterd de toegankelijkheid. Hierbij helpt ook het verbeterd inrichten van de ICT
meldingen applicatie. Ook in het komende jaar zullen verbeteringen worden doorgevoerd
waardoor de druk wat van de beheerorganisatie af gaat en er ruimte ontstaat voor
vernieuwing en om meer continu te verbeteren en……
Inkoop
Er is naast het verkrijgen van de juiste prijs-kwaliteit verhouding bij aanbestedingen blijvend
aandacht voor duurzaamheid, social return, innovatie en waar mogelijk het inschakelen van
lokale en/of regionale aanbieders. Er is in 2019 gestart met het implementeren van de
bestelmodule. In het resterende deel van 2019 wordt de bestelmodule volledig geïmplemen teerd, zodat we hier in 2020 de vruchten van kunnen plukken.
Past Performance zal gedurende 2020 toegepast worden en zal na een jaar geëvalueerd
worden en waar gewenst aangepast. Met het toepassen van de Past Performance zullen wij
als organisatie goed kunnen beargumenteren waarom wij een aanbieder uitnodigen voor een
aanbesteding en waarom niet. In 2020 blijft er onverminderd aandacht voor de rechtmatigheid
van inkopen die de organisatie doet, daarnaast zal ook de doelmatigheid een aandachts gebied blijven voor Inkoop.
Met de gemeente Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Tynaarlo wordt in 2020 sam en
opgetrokken om de taken uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet
goed uit te voeren. Voor Inkoop betekent dat ondersteuning blijven bieden aan het
contractmanagement en het beleid van deze vakgebieden. In 2020 zal er door Inkoop
ondersteuning worden geleverd om aanbestedingen te organiseren voor de centrum ontwikkeling in Roden.
Financiën
Realisatie van het coalitieprogramma en het raadsprogramma van Noordenveld is ambitieus
en vraagt om relatief veel middelen. Financieel inzicht is noodzakelijk voor de ambtelijke en
bestuurlijke organisatie en bedrijven en inwoners. Dit draagt bij aan een democratisch proces
en een goede volksvertegenwoordiging.
In 2018 zijn we gestart met het houden van een presentatie over de financiële situatie van
onze gemeente. Op deze wijze wordt de raad op een interactieve wijze geïnformeerd over de
financiën en daaraan gerelateerde specifieke onderwerpen, zoals de ontwikkeling van de
personele kosten en een nadere financiële analyse. In algemene zin heeft u deze bijeenkomst
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als positief ervaren. Op basis hiervan gaan we ook in de komende jaren soortgelijke
bijeenkomsten organiseren.
Meer inzicht in de financiële situatie van de gemeente betekent investeren in software
systemen. Naast het traject om de begroting (en andere Planning & Control documenten)
verder te professionaliseren zijn er mogelijkheden om via management software systemen
gegevens beter te ontsluiten en deze te generen voor management en bestuur.
Communicatie
Communicatie en participatie vervullen een essentiële rol in het ontwikkelen van door
inwoners gedragen beleid en draagvlak voor (voorgenomen) besluiten. Daarom is de
verantwoordelijkheid voor de interne en externe communicatie over de ontwikkeling van
beleid en projecten neergelegd bij de afdelingen en teams. Vervolgens wordt inzet en
expertise geleverd vanuit Communicatie dat samen met ICT het team ICT en Communicatie
vormt. Zowel ambtelijk als bestuurlijk wordt geïnvesteerd in de relatie met de media om met
respect voor elkaars rol correcte, regelmatige en transparante berichtgeving te bevorderen.
Aandacht voor het gebruik van sociale media voor dienstverlening en als communicatiekanaal
is een bijna continu proces. Vanaf 2020 wordt gewerkt met zowel een nieuwe website als een
nieuw intranet.
Er ligt al een langere tijd een behoorlijke druk op de inzet van Communicatie. Daarom is het
belangrijk om de beschikbare capaciteit goed af te stemmen met de vraag naar communicatie.
Vanuit de MUP-projecten is voor 2020 één fte extra beschikbaar gesteld. Hierbij wordt met
name inzet geleverd voor centrumontwikkeling Roden, vitale vakantieparken en duurzaam heid. Ook de problematiek van verzakkende huizen zal nog aandacht vragen.
Uitgangspunt bij al onze communicatie-uitingen blijven de kernwaarden uit de Omgevingsvisie
Noordenveld 2030. Deze Omgevingsvisie is uniek doordat aan de hand van de kernwaarden
Transparant, Leefbaar, Groen, Ondernemend en Duurzaam doelen en ambities zijn
geformuleerd. Dit hebben we samen gedaan met onze inwoners, verenigin gen en
organisaties. Zowel het ruimtelijk als het sociaal domein hebben een plek gekregen in deze
visie.
Huisvesting/facilitaire zaken
De verdere professionalisering van de facilitaire organisatie wordt ook in 2020 voortgezet.
Kostenbesparingen, verduurzamen, het verhogen van de medewerkerstevredenheid en het
verbeteren van de kwaliteit van goederen en diensten zijn de belangrijkste speerpunten.
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5.6 Verbonden partijen
Inleiding
In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (ge baseerd op artikel
186 van de Gemeentewet) is in artikel 9, lid 2 onder f bepaalt dat in de begroting een
afzonderlijke paragraaf gewijd wordt aan de verbonden partijen. Een verbonden partij is een
partij waarin de gemeente samen met derde partijen, ter uitvoering van een bepaalde
publieke taak zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. De gemeente kan
bestuurlijk en financiële belangen hebben in verschillende verbonden partijen. Dit kunnen zijn
gemeenschappelijke regelingen (GR), stichtingen, verenigingen en vennootschappen.
Uitgangspunt is dat deze partijen beleid uitvoeren voor de gemeente. De gemeente blijft
beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheden houden ten aanzien van deze partijen.
Hieronder wordt een opsomming gegeven van alle verbonden partijen en hoe wij daaraan
deelnemen. Waar mogelijk is de visie opgenomen op de verbonden partij in relatie tot de
realisatie van de doelstellingen zoals deze zijn opgenomen in de begroting en worden de
beleidsvoornemens over de verbonden partijen vermeld. Daarnaast wordt kort weergegeven
wanneer er bijzondere ontwikkelingen zijn.
De visie
Verbonden partijen zijn of worden ingesteld ter uitvoering van een bepaalde activiteit, waarbij
de redenen van instelling gelegen zijn in doelmatigheid, doe ltreffendheid en/of bestuurlijke
krachtenbundeling. De kern hierbij is dat gebruik wordt gemaakt van verbonden partijen
wanneer dat een meerwaarde heeft voor het bereiken van politieke doelstellingen. De door u
vastgestelde notitie verbonden partijen bevat een aantal aanbevelingen. De kern van de
aanbevelingen is dat de rollen moeten worden verhelderd en dat het contact tussen de GR en
de gemeente die eraan deelneemt wordt geïntensiveerd. Dat geldt zowel voor de raad, het
college en de ambtelijke organisatie. Daarbij is het uitgangspunt dat de gezamenlijke
gemeenten een veel helderder taakformulering voor de GR aangeven, zodat geen situatie
ontstaat dat bij GR’s in feite de regeling haar eigen agenda bepaalt.
Verbonden partijen: een opsomming
Hieronder is weergegeven welke typen verbonden partijen worden onderscheiden en aan
welke vormen de gemeente deelneemt:
a. Gemeenschappelijke regelingen. De gemeenteraad of colleges van burgemeester en
wethouders van twee of meer gemeenten kunnen een GR treffen ter behar tiging van één
of meer belangen van de gemeente. De gemeente neemt deel aan de volgende GR’s:
-

Veiligheidsregio Drenthe (VRD);

-

GGD Drenthe;

-

Recreatieschap Drenthe;

-

GR inzake aanleg, instandhouding, beheer en onderhoud van systemen voor de
individuele behandeling van afvalwater (IBA’s);

-

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe
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-

Publiek Vervoer Groningen Drenthe

-

Novatec (in liquidatie)

-

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) (in liquidatie)

b. Deelnemingen. Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publiek e belang is de
gemeente geheel of gedeeltelijk in het bezit van de aandelen van een aantal
vennootschappen. De gemeente beschikt over aandelen in de volgende bedrijven:
-

Enexis;

-

Waterleiding Maatschappij Drenthe;

-

Bank Nederlandse Gemeenten.

c. Stichtingen en verenigingen. Het college kan, de raad gehoord hebbende, besluiten deel
te nemen in een stichting of vereniging. De gemeente neemt op dit moment niet deel in
een stichting of vereniging.
d. PPS-constructies. Publiek private samenwerking is een middel om bepa alde doelen te
realiseren. De samenwerking met marktpartijen moet een meerwaarde opleveren.
Meerwaarde in de vorm van het benutten van kennis en expertise van andere partijen en
het spreiden van risico's kan leiden tot efficiëntere uitvoering van plannen e n projecten.
De gemeente neemt op dit moment niet deel in PPS-constructies.
Verbonden partijen: een nadere toelichting/bijzondere ontwikkelingen
Hierna wordt aangegeven welke doelstelling met de betreffende verbonden partij wordt
nagestreefd. In het kader van het vermelden van beleidsvoornemens wordt aangegeven welke
bijzondere ontwikkelingen zich voordoen.
1. Veiligheidsregio Drenthe (VRD)
Doel: de gemeente Noordenveld maakt deel uit van de gemeenschappelijke regeling (GR)
Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Deze GR is een wettelijke verplichting op basis van de Wet
veiligheidsregio’s. De 12 Drentse gemeenten financieren gezamenlijk voor een groot deel de
veiligheidsregio Drenthe. Naast de 12 Drentse gemeentelijke bijdragen wordt de VRD voor
een (klein) deel gefinancierd vanuit een Brede Doeluitkering (BDUR) van het Rijk. De VRD
behartigt de belangen van de Drentse gemeenten op het terrein van brandweerzorg,
rampenbestrijding en crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening in de regio. Daarnaast
heeft de VRD de zorg voor een adequate samenwerking met en in de gemeenschappelijke
meldkamer Noord Nederland. Ook is de VRD verantwoordelijk voor de gecoördineerde en
multidisciplinaire voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Vestigingsplaats: Assen.
Betrokken: alle 12 Drentse gemeenten.
Bestuurlijk belang/bevoegdheid: het bestuur van de VRD is verantwoordelijk voor de
brandweerzorg en rampen- en crisisbeheersing in Drenthe. Het algemeen bestuur bestaat uit
alle Drentse burgemeesters. Een afvaardiging vanuit het algemeen bestuur vormt het
dagelijks bestuur. Het veiligheidsbestuur wordt geadviseerd door het Directieoverleg
Veiligheid. Hierin zitten de verantwoordelijke managers van de politie, GHOR en regionale
brandweer, onder voorzitterschap van de co ördinerende gemeentesecretaris (Emmen).
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Financieel belang: de gemeentelijke bijdrage is gekoppeld aan het component dat de
gemeente via het gemeentefonds ontvangt voor brandweerzorg (OOV -nieuw). De huidige
rijksbijdrage uit het gemeentefonds wordt gezien a ls een weerspiegeling van de
daadwerkelijke kosten van gemeenten voor de brandweer en rampenbestrijding. Concreet
betekent dit dat elke gemeente een gelijk aandeel aan inkomsten uit het gemeentefonds
jaarlijks afdraagt aan de VRD.
De bijdrage van de gemeente Noordenveld aan de VRD bedraagt voor 2020 € 1.510.588.
Eigen vermogen begin en eind begrotingsjaar:
-

01-01-2019: € 1.237.337;

-

31-12-2019: € 1.125.337.

Vreemd vermogen begin en eind begrotingsjaar:
-

01-01-2019: € 23.688.957;

-

31-12-2019: € 30.178.141.

Begroot resultaat 2019: € 0.
Risico’s: niet van toepassing.
Ontwikkelingen: geen bijzonderheden
2. GGD Drenthe
Doel: binnen het programma Zorg en Welzijn valt GGD Drenthe onder de Openbare
gezondheidszorg. De GGD is voor de 12 Drentse gemeenten de uitvoer ingsorganisatie voor
de publieke gezondheid. Zij voert de taken uit zoals vastgelegd in de Wet Publieke
Gezondheid (WPG). Daarnaast adviseert en ondersteunt zij de gemeenten bij het maken en
uitvoeren van het lokale gezondheidsbeleid. Dit alles wordt bekos tigd door een jaarlijkse
bijdrage van de deelnemers.
Vestigingsplaats: Assen.
Betrokken: de 12 Drentse gemeenten.
Bestuurlijk belang/bevoegdheid: een collegelid is lid van het algemeen bestuur.
Financieel belang: jaarlijkse bijdrage voor de uitvoering van het wettelijk vastgelegde
basispakket, op basis van een vastgestelde begroting. Voor 2020 hebben wij de bijdrage voor
de GGD geraamd op € 1.131.181 en komt overeen met de begroting 2020 van GGD Drenthe.
Het totaal te financieren bedrag is in 2020 gestegen met 13,3% ten opzichte van 2019.
Eigen vermogen begin en eind begrotingsjaar:
-

01-01-2020: € 2.422.000;

-

31-12-2020: € 2.733.000

Vreemd vermogen begin en eind begrotingsjaar:
-

01-01-2020: € 2.369.000;

31-12-2020: € 2.369.000
Begroot resultaat 2020: € 0.
Risico’s: niet van toepassing
Ontwikkelingen: de maatschappelijke omgeving waarbinnen de GGD opereert verandert. De
overheid zet in op meer eigen kracht van de inwoner. Daarnaast is er meer aandacht en inzet
voor preventie en inzet op duurzaamheid. Daarom wi l de GGD de publieke gezondheid (nog)
meer verbinden met het lokale sociale domein.
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3. Recreatieschap Drenthe
Doel: behartiging van de belangen van recreatie en toerisme van de deelnemende
gemeenten.
Vestigingsplaats: Diever.
Betrokken: alle 12 Drentse gemeenten en de gemeente Ooststellingwerf.
Bestuurlijk belang/bevoegdheid: een collegelid is lid van het algemeen/dagelijks bestuur.
Financieel belang: jaarlijkse bijdrage op basis van de begroting 2020. De begroting 2020 is
op 19 juni 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. De bijdrage van de gemeente
Noordenveld is vastgesteld op € 75.969 (exploitatiekosten € 60.556 plus een bijdrage vanuit
het fonds recreatie en toerisme € 15.413).
Eigen vermogen begin en eind begrotingsjaar:
-

01-01-2019: € 677.373;

31-12-2019: € 684.521;
Vreemd vermogen begin en eind begrotingsjaar:
-

01-01-2019: € 684.622;

-

31-12-2019: € 684.622.

Begroot resultaat 2019: € 0.
Ontwikkelingen: Geen bijzonderheden.
4. Gemeenschappelijke regeling inzake aanleg, instandhouding, beheer en onderhoud
van systemen voor de individuele behandeling van afvalwater (IBA’s)
Doel: aanleg, instandhouding, beheer en onderhoud van systemen voor de individuele
behandeling van afvalwater.
Vestigingsplaats:
Betrokken: Noordenveld en waterschap Noorderzijlvest.
Financieel belang: de bijdrage wordt toegekend op basis van verleende die nsten. De kosten
hiervoor worden voldaan uit het GRP.
Eigen vermogen begin en eind begrotingjaar: niet van toepassing.
Vreemd vermogen begin en eind begrotingsjaar: niet van toepassing.
Begroot resultaat 2020: Niet van toepassing.
Ontwikkelingen: geen bijzonderheden.
5. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Drenthe
Doel: de oprichting van een RUD vloeit voort uit de packagedeal tussen Kabinet, Het IPO, de
VNG en de Unie van Waterschappen. Landelijk wordt de noodzaak voor de vorming van een
RUD gevoeld om de kwaliteit van de uitvoering te vergroten en om de bestuurlijke
versnippering over verschillende bestuursorganen tegen te gaan. Voor de totstandkoming van
de RUD is in Drenthe gekozen voor het aangaan van een gemeenschappelijke regeling,
omdat voor deze bij uitstek publieke taak de publieke rechtsvorm goede waarborgen biedt.
Het takenpakket bestaat uit de milieutaken en omvat zowel de vergunningverlening, het
toezicht, de handhaving alsmede milieu specialistisch advies. Met deze samenwerking tussen
de bestuursorganen en bestuurslagen wordt kennis, kwaliteit en capaciteit gebundeld. Dat
leidt tot een robuuste en toekomstbestendige organisatie, die zal leiden tot kostenbesparing
voor de deelnemers.
Vestigingsplaats: Assen.
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Betrokken: alle 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe.
Bestuurlijk belang/bevoegdheid: een collegelid is lid van het algemeen bestuur van de
RUD.
Financieel belang: jaarlijkse bijdrage voor de uitvoering van de milieutaken op basis van een
vastgestelde begroting. De bijdrage van de gemee nte Noordenveld is vastgesteld op
€ 518.402 en komt overeen met de begroting 2020 van de RUD.
Eigen vermogen begin en eind begrotingsjaar: 10.000
01-01-2019: € 797.316;
31-12-2019: € 720.000;.
Vreemd vermogen begin en eind begrotingsjaar:
01-01-2019: € 5.527.315;
31-12-2019: € 4.300.000.
Begroot resultaat 2020: € 10.000.
Risico’s: Tegenvallende resultaten in de bedrijfsvoering van de RUD kunnen ertoe leiden dat
de gemeentelijke eigen bijdrage incidenteel of structureel wordt verhoogd. Nieuwe CAO
afspraken met betrekking tot de salariëring heeft een groot effect op de begroting van de RUD
hetgeen tot een incidentele of structurele hogere gemeentelijke bijdrage kan leiden.
Ontwikkelingen: geen bijzonderheden.
6. Publiek Vervoer Groningen Drenthe
Doel: Een optimaal, duurzaam, betaalbaar en toekomstbestendig vervoersysteem. Het is een
samenwerking op het gebied van onder andere lokaal vervoer en vervoer speciaal toegespitst
op doelgroepen, zoals het Wmo- en leerlingenvervoer. De samenwerking moet publiek
vervoer in de toekomst betaalbaar houden, duurzamer maken en de service aan de reizigers
verder verbeteren.
Vestigingsplaats: Assen.
Betrokken: GR → alle 24 gemeenten van Groningen en Drenthe, de provincies in de vorm
van het OV-bureau Groningen Drenthe.
Bestuurlijk belang/bevoegdheid: Het bestuur van de Bedrijfsvoering organisatie bestaat uit
een afvaardiging van de collegeleden van de deelnemers, te weten één vertegenwoordiger
per deelnemer per regio (er zijn zeven regio’s). De verantwoordelijk wethouder van
Noordenveld vertegenwoordigt het perceel Noord/Midden-Drenthe in het bestuur. In de nabije
toekomst zal er ook een vertegenwoordiger van het OV-bureau in het bestuur plaatsnemen.
Aan het bestuur komen alle bevoegdheden toe die aan de Regeling zijn opgedrag en.
Financieel belang: In de besluitvorming begin 2016 hebben colleges en het bestuur van het
OV-bureau aangegeven in totaal voor de contractperiode een jaarlijks bedrag van maximaal
€ 800.000 op te brengen. Per deelnemer is een jaarlijkse bijdrage hiervoo r vastgesteld,
waarbij de gemeenten een onderlinge verdeelsleutel hanteren op basis van het gemeente fonds 2015 voor de Wmo. Volgens deze verdeelsleutel is de bijdrage van de gemeente
Noordenveld in 2020 € 20.656. De deelnemersbijdrage en de vervoerskosten worden betaald
vanuit het Wmo-budget.
Eigen vermogen begin en eind begrotingsjaar:
-

01-01-2019: € 0.

-

31-12-2019: € 0

Vreemd vermogen begin en eind begrotingsjaar:
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-

01-01-2019: € 0

-

31-12-2019: € 0

Begroot resultaat 2019: € 0.
Risico’s: Tegenvallende resultaten in de bedrijfsvoering van Publiek Vervoer kunnen ertoe
leiden dat de gemeentelijke eigen bijdrage incidenteel of structureel wordt verhoogd. De GR
Publiek Vervoer Groningen Drenthe legt in haar kaderbrieven de nadruk op doorontwikkeling
van het vervoerssysteem. De basis van (verdere) doorontwikkeling is echter dat de
daadwerkelijke uitvoering van het vervoer op orde is en dat de daarvoor benodigde
administratieve processen zijn ingericht. Op dit moment is de kwaliteit van het vervoer nog
niet op orde en is het proces van het inrichten van de uitvoerende organisatie nog niet
afgerond.
Ontwikkelingen: Risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële
betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. De kosten voor een volledige
bedrijfsvoering ondersteuning zijn niet in de begroting opgenomen. Binnen de bedrijfsvoering
zijn nog niet alle punten afgedekt. De kans dat er nog geen beleid of oplossing is voor
specifieke onderwerpen is groot. In de komende periode zal dit risico s teeds verder ingeperkt
moeten worden. De kleine omvang van de organisatie en het feit dat er maar één persoon per
functiesoort aanwezig is, zorgt ervoor dat er geen vervanging onderling is bij ziekte
/afwezigheid. Alle vervanging zal ingehuurd moeten worde n waar hogere kosten aan
verbonden zijn. Daarnaast ligt een groot deel van de kennis en kunde bij extern personeel. De
organisatie is hierdoor afhankelijk van inhuurkrachten. Publiek Vervoer heeft geen eigen
vermogen, het weerstandsvermogen is daarmee 0%. Concreet houdt dit in dat er geen
financiële ruimte is om eventuele tegenvallers op te vangen. Om dit risico te verkleinen en
een grotere armslag te hebben streeft Publiek Vervoer naar een reserve van 5%. Op een
begrotingstotaal van € 800.000 komt dit neer op € 40.000.
In oktober 2016 heeft de gemeente Noordenveld een onderzoeksrapport uitgebracht over de
toekomst van de gemeenschappelijke regelingen ISD Noordenkwartier en Novatec.
Noordenveld wil, in goed overleg met de Westerkwartiergemeenten, komen tot opheffing van
beide gemeenschappelijke regelingen per 1 januari 2019 en daarbij de bestaande
infrastructuur op het terrein van werk en inkomen zoveel mogelijk handhaven.
7. Novatec (in liquidatie)
De gemeenschappelijke regeling Novatec is per 1 januari 20 19 opgeheven. De gemeente
Noordenveld heeft samenwerkingsafspraken gemaakt voor de Wsw -medewerkers Beschut
Werk en het nieuwe Beschut Werken binnen de Participatiewet.
Eigen vermogen begin en eind begrotingsjaar:
-

01-01-2020: € 0,00;

-

31-12-2020: € 0,00.

Vreemd vermogen begin en eind begrotingsjaar:
-

01-01-2020: € 0,00;

-

31-12-2020: € 0,00.

Begroot resultaat 2020: € 0.
Bedragen zijn van toepassing, als liquidatie in 2019 plaatsvindt .
Risico’s: niet van toepassing.
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Ontwikkelingen: geen bijzonderheden
8. Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Noordenkwartier (in liquidatie)
Per 1 januari 2019 is de ISD opgeheven. De uitvoering van de gemeentelijke taken inzake de
Participatiewet wordt vanaf 1 januari 2019 door de ge meente zelf uitgevoerd. Het doel is
zoveel mogelijk inwoners, ook inwoners met een beperking regulier aan de slag te helpen. De
gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van iedereen met arbeidsvermogen en
om daar waar nodig inkomensondersteuning te bieden.
Eigen vermogen begin en eind begrotingsjaar:
-

01-01-2020: € 0,00;

31-12-2020: € 0,00.
Vreemd vermogen begin en eind begrotingsjaar:
-

01-01-2020: € 0,00;

31-12-2020: € 0,00.
Begroot resultaat 2020: € 0.
Bedragen zijn van toepassing, als liquidatie in 2019 plaatsvindt.
Risico’s: niet van toepassing.
Ontwikkelingen: geen bijzonderheden
9. Enexis NV
Doel: netwerkbeheer.
Vestigingsplaats: Den Bosch.
Betrokken: provincies en gemeenten bezitten de aandelen
Bestuurlijk belang / bevoegdheid:
Financieel belang: de gemeente bezit 0,0469% van de aandelen.
Eigen vermogen:
-

01-01-2020: € 4.021 miljoen;

-

31-12-2020: Onbekend;

Vreemd vermogen:
-

01-01-2020: € 3.691;

-

31-12-2020: € Onbekend.

Begroot resultaat 2019: € 200 miljoen.
Ontwikkelingen: Enexis NV is in 2009 op grond van de Splitsingswet losgekoppeld van
voormalig moederbedrijf Essent NV. Dat betekent ook dat Enexis NV separaat gefinancierd
moest worden. Dit heeft, in overleg met en met toestemming van de aandeelhouders
(waaronder de gemeente Noordenveld) en het ministerie van BZK plaatsgevonden in de vorm
van een viertal geldleningen met een looptijd van drie tot tien jaar en een rente van gemiddeld
4,65%. Bij de verkoop van de aandelen Essent in 2009 hebben de verkopende aandeel houders een belang gehouden in een aantal speciale vennootschappen, opgericht ter
bewaking en registratie van hun rechten en verplichtingen uit hoofde van de verkoop van de
aandelen Essent NV. Naast bovenvermelde Enexis NV zijn dat:
-

Vordering op Enexis BV (kapitaalverstrekking en lening);

-

Verkoop Vennootschap BV;

-

CBL Vennootschap BV;

-

CSV Amsterdam BV;
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Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (lening).
Risico’s: Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+
(Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook). De aandeelhouders lopen het risico (een
deel van) de boekwaarde ad € 6,2 miljoen te moeten afwaarderen. Het risico voor de
aandeelhouders is gering omdat Enexis opereert in een gereguleerde (energie)mar kt, onder
toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het risico gering in relatie tot de (intrinsieke)
waarde van Enexis Holding N.V. Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist, Enexis
heeft op dit moment meer dan 50% eigen vermogen. Gecombineerd met de achtergestelde
status van de ‘Vordering op Enexis vennootschap’ die loopt tot september 2019, levert dit een
laag risico op voor de aandeelhouders van Enexis Holding N.V. Een aanvullend risico is het
achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Het risico is echter gemitigeerd middels
een overeengekomen streefwaarde van € 100 miljoen voor het jaarlijkse dividend.
10. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe
Doel: gewaarborgde levering van water.
Vestigingsplaats: Assen.
Betrokken: provincie Drenthe en 11 Drentse gemeenten.
Bestuurlijk belang/bevoegdheid:
aandeelhouders.

stemrecht

in

de

algemene

vergadering

van

Financieel belang: de gemeente Noordenveld bezit 72 van de 1.946 aandelen (3,7%).
Eigen vermogen begin en eind begrotingsjaar:
-

Eigen vermogen 01-01-2018: € 44.7 miljoen;

Eigen vermogen 31-12-2018: € 34.2 miljoen.
Vreemd vermogen begin en eind begrotingsjaar:
-

Vreemd vermogen 01-01-2018: € 130.1 miljoen;

Vreemd vermogen 31-12-2018: € 130.2 miljoen.
Resultaat 2018: - € 10.5 miljoen.
Er is van de WMD geen begroting 2019 ontvangen. Daarom volstaan wij met het vermelden
van de cijfers uit het laatste jaarverslag (2018).
Ontwikkelingen: de jaarrekening over 2018 is op 20 juni 2019 vastgesteld.
11. NV Bank Nederlandse Gemeenten
Doel: behartiging van de bancaire zaken van onder meer de Nederlandse gemeenten.
Vestigingsplaats: Den Haag.
Bestuurlijk

belang/bevoegdheid:

stemrecht

in

de

algemene

vergadering

aandeelhouders.
Betrokken: Nederlandse staat, provincies en gemeenten.
Financieel belang: de gemeente Noordenveld bezit 0,05% (30.771) van de aandelen.
Eigen vermogen begin en eind begrotingsjaar:
Eigen vermogen 01-01-2018: € 4.953 miljoen (IAS 39)
Eigen vermogen 01-01-2018: € 4.687 miljoen (IFRS 9)
Eigen vermogen 31-12-2018: € 4.991 miljoen (IFRS 9)
Vreemd vermogen begin en eind begrotingsjaar:
Vreemd vermogen 01-01-2018: € 135.072 miljoen (IAS 39)
Vreemd vermogen 01-01-2018: € 135.185 miljoen (IFRS 9)
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Vreemd vermogen 31-12-2018: € 132.518 miljoen (IFRS 9)
Resultaat 2018: € 337 miljoen.
Er is van de BNG geen begroting 2019 ontvangen. Derhalve volstaan wij met het vermelden
van de cijfers uit de laatst goedgekeurde jaarrekening (2018).
Ontwikkelingen: BNG Bank verwacht in 2019 toenemende investeringen door woning corporaties in nieuwe woningen en een toename van duurzaamheidsinvesteringen, zoals die
in hernieuwbare energie. Deze ontwikkelingen zullen de kredietvraag van onze klanten
positief beïnvloeden. Het renteresultaat zal naar verwachting uitkomen binnen een
bandbreedte van € 410 tot € 450 miljoen. Gegeven de afhankelijkheid van marktomstandigheden is een betrouwbare prognose over het resultaat financiële transacties niet te geven. De
bank acht het daarom niet verantwoord een uitspraak te doen over de nettowinst 2019. Het
voorgestelde dividend over 2018 bedraagt € 2,85 per aandeel van nominaal € 2,50 (2017:
€ 2,53 dividend).

148

GEAMENDEERDE PROGRAMMABEGROTING 2020

5.7 Grondbeleid
Inleiding
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) bevat
de begroting een paragraaf Grondbeleid. Deze paragraaf bevat:
-

de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het grondbeleid;

-

een toelichting op de in exploitatie genomen complexen;

-

een toelichting op voorraden (grond);

-

een toelichting op de financiële gegevens grondexploitaties;

-

een toelichting op reserves en voorzieningen;

-

een toelichting op de notitie Grondexploitaties van de Commissie BBV.

Ontwikkelingen
Visie grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s
Eind december 2017 is de nota Grondbeleid 2018 -2021 vastgesteld. Onderwerp bij de nieuwe
nota is de veranderende rol van de overheid en het gegeven dat bij ruimtelijke ontwikkeling
het inzetten van het grondbedrijf instrumentarium steeds meer maatwerk is. Grondbeleid staat
ten dienste van de realisatie van de ruimtelijke doelstellingen van de gemeen te. In de nota
Grondbeleid 2018-2021 kiest de gemeente ervoor om via situationeel grondbeleid haar
ruimtelijke doelstellingen te realiseren: faciliterend waar het kan en actief waar het nodig of
gewenst is. Risicomanagement wordt steeds belangrijker en fac iliterend grondbeleid is net als
actief grondbeleid, voor de gemeente niet risicoloos. Per project wordt dan ook een
afgewogen keuze gemaakt voor de te voeren strategie.
Toekomstgericht ligt er een focus om te komen tot meer sturing en strategie op het de
gemeentelijke eigendommen in relatie tot de gemeentelijke ambities. Dat betekent dat er
gewerkt zal worden aan het opstellen van instrumenten die hierbij kunnen ondersteunen,
bijvoorbeeld een Nota Vastgoedbeleid en een integrale grond - en vastgoednota.
Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. Dat betekent dat er vanaf dat
moment alleen nog omgevingsplannen zijn. Ook de figuur van het exploitatieplan (kosten verhaalsinstrument) zal komen te vervallen. En op bepaalde vlakken zal de wetge ving ook
inhoudelijk wijzigen. De komende tijd wordt gekeken wat dit betekent voor het gemeentelijk
grondbeleid en hoe een en ander wordt geïmplementeerd.
In het kader van de BBV, zal eind 2019 de Materiële Vaste Activa (MVA) opnieuw moeten
worden gewaardeerd en moeten de MVA’s worden opgenomen tegen maximaal de
marktwaarde. De komende tijd zal daarom een marktwaardebepaling worden gedaan van de
MVA’s. Zoals nu voorzien, zal dat leiden tot verplichte afwaardering van een aantal activa.
Kostenverhaal en grondprijsbeleid
Bij de begroting 2013 is de Kadernota grondprijzen 2013 -2016 door u vastgesteld. Op basis
van deze kadernota wordt jaarlijks een Grondprijsbrief met actuele prijzen opgesteld. Bij deze
begroting 2020 wordt u ter vaststelling de Grondprijsbr ief 2020 aangeboden.
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De uitvoering van het gemeentelijk grondbeleid
Het gemeentelijk grondbeleid staat ten dienste van de realisatie van de ruimtelijke
doelstellingen. Met het oog op de ontwikkelingen rondom de verkoop van de school in Een
werkt de gemeente aan een verkoopdocument. Ten aanzien van de projecten van de
Centrumontwikkeling wordt de haalbaarheid bepaald en wordt gekeken op welke wijze de
gemeente haar doelstellingen het best kan realiseren.
De Nota bovenwijkse voorzieningen is nog niet voorg elegd, omdat daar op dit moment geen
capaciteit voor is. Ten behoeve van het risicomanagement wordt voor de grondexploitaties
jaarlijks een risicoanalyse van de grondbedrijf -complexen uitgevoerd.
Omgevingsvisie Noordenveld 2030
Er zal uitvoering worden gegeven aan de programma’s en opgaven die voortvloeien uit de
Omgevingsvisie Noordenveld 2030.
Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie
Bij de jaarrekening 2019 zijn alle actualisaties/herzieningen van de grondexploita ties aan de
raad aangeboden. Verwacht wordt dat in het najaar van 2019 de grondexploitaties van Peize
Zuid en Haarveld aan de raad wordt aangeboden. Voor Haarveld wordt in het bijzonder
gekeken op welke wijze kan worden voldaan aan de 10 -jaarstermijn vanuit het BBV. Verwacht
wordt dat bij de jaarrekening 2019 de grondexploitatie van Roderveld IV zal worden
afgesloten.
In exploitatie genomen complexen
Voor de hieronder genoemde complexen zijn exploitatiebegrotingen door de gemeenteraad
vastgesteld.

Omschrijving

Kern

Laatst vastgestelde
exploitatie

Grondexploitaties woningbouw

Looptijd

Einddatum

in jaren

Oosterveld Grondbank

Norg

Jaarrekening 2018

11

1 januari 2031

Oosterveld Fase 1A

Norg

Jaarrekening 2018

2

1 januari 2022

Oosterveld Fase 1B

Norg

Raadsbesluit 27/2/2019

6

1 januari 2026

De Boskamp

Roden

Jaarrekening 2018

2

1 januari 2022

De Westerd II

Peize

Jaarrekening 2018

2

1 januari 2022

Haarveld

Roden

Jaarrekening 2018

7

1 januari 2027

Westeres

Roden

Jaarrekening 2018

1

1 januari 2021

Grondexploitaties bedrijventerreinen en overig

Afgewik k elde exploitaties
Bedrijvenkavel bij Feeder One

Roden

Bedrijvenkavel bij Westeres (naast takstation)

Roden

Kavel hoek Kanaalstraat/Wilhelminastraat

Roden

Toelichting op de exploitaties
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Oosterveld te Norg
Voor het Oosterveld zijn met de andere grondeigenaar, Heijmans Vastgoed, afspraken
gemaakt over de ontwikkeling van het plan Oosterveld. Fase 1A is bouwrijp en de zeven
kavels zijn in verkoop of deels al verkocht. Over fase 1B is overeenstemming bereikt met
Heijmans Vastgoed, De Realisatie (via een aanbesteding), Actium en een collectief particulier
opdrachtgeverschap (CPO). De resterende woningen van fase 1B worden door de gemeente
op de markt gebracht. Voor het jaar 2020 mag worden verwacht dat fase 1B bouwrijp is en dat
de verkoop van de kavels van de gemeente als de ontwikkelende partijen in volle gang is.
Daarnaast is begonnen met de voorbereidingen voor de planologische procedures voor fase
2. De grondexploitatie Grondbank loopt vanaf 1 januari 2020 nog 11 jaar en de overige
grondexploitaties fase 1A en 1B lopen respectievelijk nog twee en zes jaar.
Herontwikkeling Boskamplocatie Roden
Woonborg heeft de 28 levensloopgeschikte en nul-op-de-meter huurwoningen in de zomer
van 2019 opgeleverd. Op het gedeelte van de gemeente worden in de eerste helft van 2020
22 levensloopgeschikte en nul-op-de-meter woningen gebouwd. Daarna zal de locatie
woonrijp worden gemaakt. De grondexploitatie loopt vanaf 1 januari 2020 n og twee jaar.
De Westerd te Peize
Bij de actualisatie van de grondexploitatie is de fasering aangepast. In principe wordt nog
steeds een positief resultaat voorzien. De grondexploitatie loopt vanaf 1 januari 2020 nog
twee jaar.
Haarveld te Roden
De verkoop van kavels op Haarveld verloopt al enige tijd moeizaam. Daarom wordt voor een
deel van Haarveld de bestemming gewijzigd in ‘kleinschalig werken -wonen’. Deze wijziging
zal naar verwachting medio 2019 worden afgerond. Inmiddels hebben zich diverse
belangstellenden gemeld voor een kavel voor ‘kleinschalig wonen -werken’. Met deze
gegadigden zijn – vooruitlopend op de vaststelling van het bestemmingsplan – de
verkoopbesprekingen gestart. Voor Haarveld wordt bij het nieuwe bestemmingsplan, in het
vierde kwartaal van 2019, een herziene grondexploitatie aan de raad aangeboden. De looptijd
van de huidige exploitatie is vanaf 1/1/2019 8 jaar. De nieuwe grondexploitatie zal een
looptijd hebben van 10 jaar.
Uitbreiding Westeres te Roden
Voor de Uitbreiding Westeres geldt – net als voor de andere grondexploitaties – dat de
verkoop van bouwkavels onzeker is. In dit geval leidt dat echter niet tot problemen, omdat de
grondexploitatie Uitbreiding Westeres een positieve boekwaarde heeft. De grondexploitatie
loopt vanaf 1 januari 2020 nog één jaar.
Immateriële vaste activa - gronden

Kern

Peize Zuid

Peize

Beukenhoflocatie

Roden

Kanaalstraat / Wilhelminastraat

Roden

Supermarkt Veenhuizen

Veenhuizen
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Peize Zuid
Voor deze locatie is gestart met de eerste stappen om te komen tot een locatieontwikkeling.
Het project bevindt zich nog in de eerste onderzoeksfase. Op de niet bij de gemeente in
eigendom zijnde percelen is Wet Voorkeursrecht gevestigd, dat betekent dat als de eigenaren
over willen gaan tot verkoop, zij de grond als eerste aan de gemeente aan moeten bieden. De
komende tijd wordt gewerkt aan onderzoeken met betrekking tot de ontsluiting, de
woningbehoefte en dergelijke, ter voorbereiding op bestemmingsplan en grondexploitatie.
Beukenhoflocatie te Roden
Door de gemeenteraad is in 2018 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om de
haalbaarheid van woningbouw op deze locatie te onderzoeken. In 2019 worden de
mogelijkheden voor de invulling bekend.
Kanaalstraat/Wilhelminastraat te Roden
Samen met Woonborg is een start gemaakt met het onderzoeken van de mogelijkheden van
woningbouw op de hoek Kanaalstraat/Wilhelminastraat. Door de gemeenteraad is in 2018 een
voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De gemeenteraad wenst een woningmarkt onderzoek naar onder andere doelgroepen op deze locatie. De volgende fase is om geheel
naar de woningbehoefte van het centrum van Roden te onderzoeken.
Supermarktlocatie Veenhuizen
De oude supermarkt wordt gesloopt. Er wordt aan de hand van het woningbouwonderzoek
gekeken naar een mogelijke nieuwe bestemming.
Materiële vaste activa - gronden

Kern

Oppervlakte ±

Regiovisie

gemeente

126 ha

Herstructurering bedrijventerrein

Roden

-

Revitalisering industrieterrein

Roden

-

Haarveld 2e fase

Roden

81 ha

Oude Velddijk

Peize

6 ha

Een Hoofdstraat

Een

3 ha

Voorraden bedrijventerrein Haarveld
In overleg met de accountant is een deel van bedrijventerrein Haarveld buiten de
grondexploitaties gehouden. Dit is opgenomen onder voorraden Haarveld. Na vaststelling van
het nieuwe bestemmingsplan, wordt er een nieuwe verdeling gehanteerd.
Oude Velddijk te Peize
In 2019 kan worden aangegeven hoe de inbreiding qua woningbouw eruit kan komen te zien
Overige ontwikkelingen
Binnen het programma Terheijl is met de particulier initiatiefnemer een intentieovereenkomst
getekend waarin is opgenomen dat in samenwerking getracht wordt te komen tot een
woningbouwontwikkeling gecombineerd met een landgoed en waterberging aan de zuidkant
van het landgoed Terheijl. Vanuit een groenblauwe (de gemeente heeft een stedelijk
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wateropgave in dit gebied) opgave met aandacht voor lokale recreatieve mogelijkheden en
respect voor cultuurhistorie wordt gekeken of op de eigendommen van deze particulier ten
noorden van de Vijfde Verloting en het terrein van de huidige fouragehandel een
woningbouwlocatie kan worden ontwikkeld.
Herbestemming Centrumlocatie Nieuw Roden
Met de eigenaar en ontwikkelaar vindt overleg pl aats over een invulling van deze locatie.
Herontwikkeling TNT locatie, Wijnbergstraat te Roden
De projectontwikkelaar heeft de planologische procedure opgestart voor de realisering van 17
woningen.
Herontwikkeling Hoprank, Peize
Interzorg gaat de huidige Hoprank vervangen door nieuwbouw. De planologische procedure
voor de nieuwbouw is door Interzorg opgestart.
Herontwikkeling zorgcentrum De Hullen
Samen met betrokkenen wordt momenteel bekeken welke mogelijkheden er zijn voor de
herontwikkeling van De Hullen in Roden.
Investeren in de VTB
In het kader van de centrumontwikkeling is in samenwerking met de gebiedspartners in 2019
een verbeeldend perspectief voor de VTB opgesteld. Het schetst een perspectief waarbinnen
economische kansen kunnen worden verzilverd, met een groener en aantrekkelijker
beeldkwaliteit waarbij de sfeer en verblijfskwaliteit van het gebied naar een hoger niveau
wordt gebracht en waarbinnen integrale kansen voor woningbouw zijn meegenomen.
Voor de uitwerking naar een definitief ontwerp voor het deelgebied braakliggende terrein is
een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 70.000 die ten laste wordt gebracht van
de GREX die voor dit gebied zal worden opgesteld. Voor de uitwerking naar een definitief
ontwerp voor het deelgebied Kanaalstraat en openbare ruimte wordt gebruik gemaakt van de
hiervoor gemaakte reservering voor planvormingskosten binnen het budget 2019/2020 van de
centrumontwikkeling.
Financiële gegevens grondexploitatie
Voorraden
De in exploitatie genomen gronden worden gewaardeerd tegen (historische) verkrijgingprijs
vermeerderd met de vervaardigingkosten. De boekwaarde van deze gronden bedroeg op
1 januari 2019, inclusief drie afgesloten grondcomplexen, € 3,7 miljoen.
Materiele vaste activa
Gronden en terreinen worden op de balans onder de materiële vaste activa gepresenteerd.
De boekwaarde van deze gronden bedroeg op 1 januari 2019 ruim € 4,2 miljoen. Tot deze
gronden behoren onder meer de complexen waarvoor nog geen grondexploitatie door de raad
is vastgesteld. Hiertoe behoren op dit moment een gedeelte van Haarveld en Oude Velddijk.
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Tot 2020 mogen deze nog niet in exploitatie genomen gronden nog gewaardeerd worden
tegen de huidige boekwaarde. Daarna dienen deze complexen gewaardeerd te worden tegen
de verkrijgingsprijs of duurzaam lagere marktwaarde.
Immateriële vaste activa
Voor toekomstige grondcomplexen, zoals Peize-zuid, geldt dat er voorbereidingen zijn
getroffen om hiervoor een grondexploitatie vast te stellen. Kosten die hiervoor gemaakt zijn
worden, onder voorwaarden, op de balans geactiveerd onder de immateriële vaste activa. De
boekwaarde bedroeg op 1 januari 2019 € 470.000.
Exploitatieresultaten
De

exploitatiebegrotingen

van

de

in

exploitatie

genomen

gronden

worden

jaarlijks

geactualiseerd. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden in april 2019.
De uitkomst van de exploitaties kan als volgt worden weergegeven (x € 1.000):
Boekwaarde

3.838

bij: kosten

12.959
16.797

af: opbrengsten

19.075
2.278

rente-invloed
Resultaat op eindwaarde

251
2.027

Winst- en verliesneming
Begin 2018 heeft de commissie BBV in een notitie een nadere uitleg gegeven op welke wijze
rekening gehouden moet worden met tussentijds winst nemen bij positieve grondexploitaties.
Bij het stelsel van baten en lasten zoals geformuleerd in het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV) zijn het toerekeningbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het
realisatiebeginsel essentiële uitgangspunten. Baten en lasten – en het daaruit vloeiende
resultaat – moeten worden toegerekend aan de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij
meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte) winst niet pas aan het ei nd van het
project als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende de looptijd van het project
tot stand komt en ook als zodanig moet worden verantwoord.
Het verantwoorden van tussentijdse winst is daarmee geen keuze maar een verplichting die
voortvloeit uit het realisatiebeginsel. Bij het bepalen van de tussentijdse winst is het wel
noodzakelijk de nodige voorzichtigheid te betrachten. Voorziene verliezen dienen te worden
genomen zodra zij bekend zijn.
Percentage of completion (Poc)
Naar rato van de voortgang van het project wordt tussentijds winst verantwoord. Indien nog
geen gronden zijn verkocht is er dus nog geen sprake van gerealiseerde winst. Maatgevend is
de realisatie tot en met het lopende jaar ten opzichte van het totaal van de kosten en
opbrengsten van de grondexploitatie. In formule: % kostenrealisatie x % opbrengstrealisatie =
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% Poc. (ingeval de kosten voor 50% zijn gerealiseerd en de gronden voor 50% zijn verkocht,
dan is de Poc dus 25%).
Reserves en voorzieningen
Reserve grondexploitatie
De reserve grondexploitaties vervult twee functies:
-

weerstandscapaciteit;

-

nivelleringsreserve (om ‘plussen met minnen’ met elkaar te verrekenen).

Met het uitvoeren van grondexploitaties loopt de gemeente risico’s. Deze risico’s kunnen in
twee groepen worden ingedeeld:
-

reguliere risico’s: deze doen zich regelmatig voor en zijn in beginsel goed in te schatten
en te ondervangen door het afsluiten van een verzekering of het treffen van een
voorziening;

-

resterende risico’s: risico’s die onvoldoende onder controle kunnen worden gehouden
door stuur- en beheersmaatregelen en waarvoor (nog) geen specifieke voorzieningen zijn
of kunnen worden getroffen. Voorbeelden: risico’s van vroegtijdige grondverwerving,
bodemvervuiling, dalende conjunctuur voor woningbouw et cetera. Deze risico’s worden

gedekt uit de weerstandscapaciteit (zie ook de betreffende paragraaf).
Om de reserve grondexploitaties op een zeker niveau te houden zullen toekomstige
voordelige resultaten op grondexploitaties aan deze reserve worden to egevoegd.
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HOOFDSTUK 6
6. Functie van de begroting en kaders
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6.1 Inleiding
De begroting en jaarstukken zijn om vier redenen belangrijk voor u als raad. We noemen hier
de volgende begrotingsfuncties:
-

de autorisatiefunctie;

-

(op grond van het budgetrecht);

-

de allocatiefunctie (verdeling van middelen op basis van vastgesteld beleid);

-

de controlerende functie (wordt nog versterkt in het duale stelsel);

-

het geven van goed inzicht in de financiële positie.

De raad heeft tot taak ervoor te zorgen dat de begroting in evenwicht is. Structurele uitgaven
moeten worden gedekt door structurele inkomsten en incidentele uitgaven moeten worden
gedekt door incidentele inkomsten. Voor deze taak is een adequaat inzicht in de financiële
positie noodzakelijk en ‘het geven van een goed inzicht in de financiële positie ’ wordt daarom
wel omschreven als de vierde begrotingsfunctie. De zorg voor een sluitende begroting
betekent dat de raad een goed inzicht moet hebben in de financiële positie. Bij het opstellen
van de begroting worden de ontwikkelingen in het lopende begrotingsjaar en de uitkomsten
van de jaarrekening van het jaar ervoor meegenomen. Daardoor is de financiële positie bij de
jaarrekening van groot belang en dient de raad zich hier een oordeel over t e vormen. Daarom
maakt de financiële positie ook een expliciet onderdeel uit van de financiële begroting en van
de jaarrekening (van de balans). Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 5.
De financiële positie wordt wel omschreven als ‘het vermogen van gemeenten in relatie tot de
exploitatie, met in achtneming van de risico’s ’. Het weerstandsvermogen richt zich op de
mogelijkheden tot het opvangen van onverwachte tegenvallers. Doordat gemeenten meer
taken hebben gekregen en meer risico’s zijn gaan dragen, door decentralisatie en door een
complexer wordende samenleving, is de behoefte aan een meerjarig inzicht in de financiën
toegenomen. Daarin voorzien nu dus de voorschriften voor begroting en verantwoording.
6.2 Kaders
In het Coalitieakkoord 2018-2022 is ten aanzien van financiële kaders in onderdeel 13
Financiën en bedrijfsvoering het volgende vermeld:
-

lastenverzwaring voor inwoners wordt zoveel als mogelijk voorkomen;

-

de OZB stijgt niet meer dan trendmatig.

In de Perspectiefnota 2020 zijn de (aanvullende) kaders geformuleerd waarbinnen de
programmabegroting 2020 is opgesteld.
Tenslotte willen we de toetsingskaders in herinnering brengen die met ingang van de
begroting 2010 zijn vastgesteld en nog steeds actualiteitswaarde hebben. Om de begro ting en
de werkdruk beheersbaar te houden hebben wij een aantal uitgangspunten vastgelegd.
Daarmee wordt duidelijkheid geschapen voor onze externe relaties en de eigen organisatie.
We zetten ze voor u op een rijtje:
-

nieuwe taken die door rijksregelgeving bij de gemeente terechtkomen, worden uitsluitend
bekostigd uit de daarvoor beschikbaar komende extra middelen. Zonder extra geld geen
extra taken. Het ambitieniveau is passend bij de rijksvergoeding.
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-

nieuw beleid op basis van eigen prioriteiten wordt eerst dan opgepakt wanneer er
middelen worden gevonden in de lopende begroting. Daarbij geldt het adagium dat je
datgene wat je niet hebt, minder mist dan datgene dat je al wel hebt.

-

projecten in de sfeer van gebiedsontwikkeling die leiden tot extra inkomsten vo or de
gemeente zelf gaan voor op die projecten waarbij dat niet of nauwelijks het geval is.

-

werkzaamheden aan beleidsontwikkelingen die niet absoluut noodzakelijk zijn worden
stilgelegd. Met plannen en nota’s die verwachtingen oproepen die niet of moeizaam
kunnen worden waargemaakt wordt zeer terughoudend omgegaan. Concreet betekent dit
onder meer dat de al vastgestelde nota’s binnen de bestaande budgetten tot uitvoering
worden gebracht. Voor het overige zal uiterst terughoudend worden omgegaan met het
ontwikkelen van nieuw beleid.

6.3 Kaders toezicht provincie voor 2020
De provincie heeft als toezichthouder ons per brief laten weten dat het Gemeenschappelijk
financieel toezichtkader (GTK) voor 2020 vernieuwd is. Gedeputeerde Staten (GS) van de
provincies houden financieel toezicht op gemeenten. Dit GTK heeft betrekking op dat
financieel toezicht door GS op gemeenten. Het financieel toezicht door de minister van BZK
op de provincies maakt geen onderdeel uit van dit toezichtkader. De volgende kaders zijn
opgenomen in het GTK 2020:
Structureel evenwicht
Structureel evenwicht betekent dat structurele lasten gedekt worden door structurele baten.
De incidentele lasten mogen worden gedekt door structurele en door incidentele baten. De
financieel toezichthouder heeft de wettelijke taak om te beoordelen of er sprake is van
structureel en reëel evenwicht.
Reëel evenwicht
Met reëel evenwicht wordt bedoeld dat de geraamde baten en lasten in de begroting en
meerjarenraming volledig en realistisch zijn.
Structurele en incidentele baten en lasten
In het algemeen geldt dat een gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele
baten en lasten raamt in de begroting. Structurele baten en lasten zijn dus de regel,
incidentele baten en lasten zijn de uitzondering. Deze uitzonderingen moeten inzichtelijk
gemaakt worden in het verplichte overzicht van incidentele baten en lasten.
Bestemmingsreserve kapitaallasten
Voor de dekking van kapitaallasten, die uit de activering van investeringen voortvloeien, kan
de raad een bestemmingsreserve kapitaallasten instellen. Onttrekkingen aan een
bestemmingsreserve kapitaallasten mogen als structureel worden aangemerkt, mits aan de
voorwaarden voor deze bestemmingsreserve is voldaan. Deze zijn beschreven in de notitie
materiële vaste activa 2017 van de Commissie BBV.
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Inzet surplus binnen de algemene reserve
Toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves worden, uitgezonderd bestemmingsreserves
kapitaallasten, naar de aard van de raming altijd als incidenteel beschouwd. Zo ook
onttrekkingen aan de algemene reserve ten gunste van de exploitatie. Onder voorwaarden is
het voor gemeenten toegestaan om onttrekkingen aan de algemene reserve ten gunste van
de exploitatie te brengen zonder deze mutatie op te nemen op het overzicht van incident ele
baten en lasten.
Weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en risico's
De toezichthouder vormt zich een oordeel over het vermogen van de gemeente om financiële
risico's op te vangen die niet anderszins zijn afgedekt. Het weerstandsvermogen geeft de
verhouding aan tussen de weerstandscapaciteit en de risico's.
Financiële kengetallen
Met ingang van de begroting 2016 en de jaarrekening 2015 is het voor gemeenten verplicht
een basisset van vijf financiële kengetallen op te nemen. Deze kengetallen zijn bedo eld om
de gemeentelijke financiële positie inzichtelijker te maken en de vergelijkbaarheid tussen
gemeenten te vergroten.
Raming algemene uitkering
De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt geraamd op basis van reële
uitgangspunten en op basis van tenminste de meicirculaire met de daarin opgenomen
uitkeringsfactoren. Gemeenten hebben de vrijheid om de septembercirculaire in de ramingen
te verwerken. De keuze welke circulaire wordt verwerkt in de begroting is op basis van
consistent beleid. Als in de oorspronkelijke begroting is uitgegaan van de meicirculaire, dan is
het van belang dat de effecten van de septembercirculaire zo snel mogelijk in de begroting
worden verwerkt.
Taakstellingen, bezuinigingen en ombuigingen
Taakstellingen, bezuinigingen, ombuigingen en daarmee gemoeide stelposten, beoordeelt de
toezichthouder op hardheid en haalbaarheid. Ook wordt beoordeeld of ze binnen de termijn
van de raming gerealiseerd worden. Het is noodzakelijk dat de ramingen hiervan reëel zijn
onderbouwd. Bezuinigingen en ombuigingen moeten concreet en ten minste op programma niveau zijn ingevuld. Het proces dat bij het concretiseren gevolgd gaat worden moet ook
vastliggen.
Materiële vaste activa
De Notitie materiële vaste activa december 2017 van de Commissie BBV geeft een overzicht
van alle relevante aspecten van materiele vaste activa met betrekking tot vraagstukken van
begroting en verantwoording. In de notitie zijn de onderdelen investeringen, activeren,
waarderen, afschrijven en onderhoud kapitaalgoederen sam engebracht.
Opschuivend sluitend meerjarenperspectief
De meerjarenraming is van wezenlijk belang om inzicht te hebben in het financiële verloop en
de financiële soliditeit van een gemeente. Niet alleen voor de toezichthouder, maar vooral ook
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voor de raad is het van belang om dit inzicht te hebben om zijn kaderstellende en
controlerende taak goed uit te voeren. Het is daarom in beginsel niet acceptabel als ieder jaar
opnieuw een meerjarenraming wordt opgesteld waarbij er uitsluitend in het laatste jaar weer
evenwicht is.
Vaststellingsbesluit begroting
Het vaststellingsbesluit van de begroting moet een compleet beeld geven van de
besluitvorming door de raad.
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HOOFDSTUK 7
7. Meerjarenraming
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7.1 Grondslagen meerjarenraming tot en met 2023
Het BBV schrijft voor dat de meerjarenraming een raming bevat van de financiële gevolgen
voor de drie jaren opvolgend op het begrotingsjaar, waaronder de baten en lasten van het
bestaande en het nieuwe beleid dat in de programma’s is opgenomen. De meerjarenram ing
dient in het kader van het onderzoek door de provinciale toezichthouder Duurzaam Financieel
Evenwicht een positief saldo te hebben. Voor het opstellen van de meerjarenraming wordt de
primitieve begroting 2019 als basisjaar gehanteerd voor de doorrekening van de onderstaande percentages.
Kaderbrief
In de Perspectiefnota 2020 zijn de (aanvullende) kaders geformuleerd waarbinnen de
meerjarenraming 2021-2023 is opgesteld.
Indexering
Voor de volgende kostensoorten geldt een inflatiepercentage van:
-

salarissen en sociale lasten 2%;

-

energie 1,5%;

-

leveringen derden 1,5%;

-

subsidies en bijdragen 1,5%;

Toelichting salarissen en sociale lasten
Voor de raming van de loonontwikkeling 2020 wordt aangesloten bij de laatst vastgestelde
CAO, voor de jaren daarna kan rekening gehouden worden met een stijging van 2%.
Toelichting energie
De indexering van de energielasten bedraagt 1,5%.
Toelichting leveringen derden
Ook bij de budgetten leveringen

derden

is

de

indexering

beperkt

tot

1,5%.

De

prijsontwikkeling BBP, zoals opgenomen in de meicirculaire 2019, is voor 2021 geraamd op
1,7% en stijgt naar 1,8% in 2023.
Toelichting subsidies en bijdragen
Voor gesubsidieerde instellingen worden de budgetten aangepast met 1,5%. Daar waar
sprake is van het onderdeel looncomponent en voor zover er al geen afzonderlijke individuele
afspraken zijn gemaakt, wordt uitgegaan van de CAO.
Overige budgetten
De hierna volgende budgetten worden niet geïndexeerd:
Budget vervangingsinvesteringen
Dit budget wordt jaarlijks berekend aan de hand van de zogenaamde ‘vrijval’. De vrijval
bestaat uit een component afschrijving (van afgeschreven activa) en een component rente
(als gevolg van dalende boekwaardes van activa).
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Algemene uitkering (inclusief integratie-uitkeringen Voogdij/18+ en Participatie)
De algemene uitkering 2020 tot en met 2023 is gebaseerd op de septembercirculaire 2019.
Kapitaallasten
De begrote bedragen zijn gebaseerd op de boekwaarden van activa voor de jaren 20 20 tot en
met 2023.
Incidentele lasten en baten
Er zijn in de (meerjaren-)begroting geen incidentele baten en lasten van majeure omvang
opgenomen met uitzondering van (incidentele) uitgaven ten laste van de eenmalige ruimte
2020.
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7.2 Meerjarenraming 2020 - 2023
x € 1.000
Program m a's:
Burger en Bestuur
Integrale Veiligheid
Beheer Openbare Ruimte
Economische Ontw ikkeling
Onderw ijs
Sport
Cultuur
Recreatie en Toerisme
Werk en Inkomen
Zorg en Welzijn
Milieubeheer
Ruimtelijke Ordening en Vhv

Rekening 2018
Lasten
Baten
Saldo
2.379
2.174
7.958
1.884
17.665
2.440
2.423

1.300
33
862
1.279
14.449
734
354

14.435
19.258
7.297
4.985

Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Heffing VPB
Onvoorzien
Saldo van baten en lasten
Mutaties reserves:
Burger en Bestuur
Integrale Veiligheid
Beheer Openbare Ruimte
Economische Ontw ikkeling
Onderw ijs
Sport
Cultuur
Recreatie en Toerisme
Werk en Inkomen
Zorg en Welzijn
Milieubeheer
Ruimtelijke Ordening en Vhv
Algemene dekkingsmiddelen
Resultaat

Begroting 2019
Lasten
Baten
Saldo

Begroting 2020
Lasten
Baten
Saldo

3.319
1.895
7.423
1.818
15.205
2.463
2.060
14.744
18.400
7.467
4.510

1.304
18
325
1.653
12.499
682
345
8.894
527
7.498
2.983

-2.015
-1.877
-7.098
-165
-2.706
-1.781
-1.715
-5.850
-17.873
31
-1.527

3.216
2.129
8.035
2.166
17.283
2.387
2.178

2.019
18
333
1.939
14.281
686
328

8.555
512
7.387
5.382

-1.079
-2.141
-7.096
-605
-3.216
-1.706
-2.069
-5.880
-18.746
90
397

13.154
19.921
7.862
4.740

1.925

52.570

50.645

2.301

54.458

52.157

11.841
235
96.899

2.558

8.544
41
1
90.191

838

95.975

-9.283
-235
-924

1

127
821
29
167
92

127
821
29
167
91

1

96.900

2.035
114
343
683
100.386

2.035
114
343
683
3.485

90.192

92.024

Meerjarenbegroting 2021
Lasten
Baten
Saldo
3.572
2.131
7.987
2.164
17.285
2.395
2.204

2.019
18
334
1.939
14.289
690
330

8.005
352
8.069
3.240

-1.198
-2.111
-7.702
-227
-3.002
-1.701
-1.850
-5.149
-19.569
207
-1.499

13.209
20.159
7.779
4.742

2.256

55.120

52.865

-7.706
-41
-1
1.833

9.400
40
1
94.767

12

-1

1

94.403

4.021
2.132
7.951
2.162
17.303
2.420
2.213

2.019
18
336
1.939
14.297
695
332

8.007
356
8.120
3.247

-1.553
-2.112
-7.652
-225
-2.996
-1.704
-1.874
-5.202
-19.803
341
-1.495

13.266
20.397
7.776
4.742

2.566

56.444

53.878

-9.387
-40
-1
-364

9.411
41
1
95.646

12

-1

1

137

137

400

400

294
189
92.644

294
189
2.452

294
320
95.417

294
320
649

94.768
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Meerjarenbegroting 2022
Lasten
Baten
Saldo

95.647

95.807

294
320
96.421

Meerjarenbegroting 2023
Lasten
Baten
Saldo
4.423
2.133
7.946
2.160
17.330
2.432
2.239

2.019
18
337
1.939
14.306
699
334

8.010
359
8.173
3.253

-2.002
-2.114
-7.616
-223
-3.006
-1.726
-1.881
-5.256
-20.038
397
-1.489

13.324
20.637
7.786
4.744

8.013
363
8.226
3.260

-2.404
-2.114
-7.609
-221
-3.025
-1.732
-1.905
-5.311
-20.273
440
-1.484

2.636

57.538

54.902

2.770

58.805

56.035

-9.399
-41
-1
161

9.424
41
1
96.488

12

-9.412
-41
-1
495

9.437
42
1
97.404

12

-9.425
-42
-1
929

-1

1

-1

1

294
320
774

96.489

96.983

294
320
97.597

294
320
1.108

97.405

98.333

-1

294
320
98.947

294
320
1.542
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7.3 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Als gevolg van de aanpassingen van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden in
dit onderdeel de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves vermeld. De
aanpassing heeft tot doel om de inzichtelijkheid voor de gemeenteraad en t oezichthouder
voor wat betreft het structurele en reële evenwicht te verbeteren. Onderstaand zijn de
dotaties en onttrekkingen per programma, per reserve weergegeven:
x € 1.000
Programma

Reserve

2020

2021

2022

2023

Dotatie
Cultuur

Aankoop kunstwerken

1

1

1

1

Totaal

1

1

1

1

Onttrek k ing
Ruimtelijke Ordening en Volksh.vest.

Reserve grondexploitaties

40

40

40

40

Algemene Dekkingsmiddelen

Reserve dekking kapitaallasten

320

320

320

320

Totaal

360

360

360

360

Per saldo onttrekking van reserves

359

359

359

359
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Bijlagen

167

GEAMENDEERDE PROGRAMMABEGROTING 2020

Voortgang Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP)

In de programmabegroting 2019 is het
MUP 2018–2022 opgenomen.
Onder meer via de projectkaarten in de
trimesterrapportages rapporteren we de
voortgang per jaar. In het jaarlijkse
begrotingsproces passen we plannen aan
en/of kennen we bedragen toe aan
komende begrotingsjaren. Een totaaloverzicht geven we u via de hierna
volgende pagina’s.
In de grafiek hiernaast ziet u de
oorspronkelijke
financiële
meerjarenplanning van de begroting 2019 als
verticale balken. De geactualiseerde
planning voor 2020 en later, ziet u als
een rode stippellijn.
Voor 2020 zijn verschillende plannen
gefaseerd. Dit legt een lager beslag op
de beschikbare
€ 547.000.

begrotingsruimte

van

Op de volgende pagina ziet u de situatie zoals die in de begroting 2019 is vastgesteld in de
begrotingsvergadering van 7 november 2018.
Op de pagina daarna ziet u de wijzigingen zoals die in de huidige begroting van 2020-2023 zijn
verwerkt. Wijzigingen kunnen zijn veroorzaakt door een gewijzigde planning (een groen
gearceerde cel) of een gewijzigde rekenrente (een geel gearceerde cel) bij de berekening van de
kapitaallasten. Ook een combinatie van beide zaken is mogelijk. In dat geval is een cel geel én
groen. Door u beschikbaar gestelde bedragen voor het jaar 2019 wijzigen uiteraard niet meer in de
basis. Wél kunnen de kapitaallasten van de geplande investeringen in het jaar 2019 wijzigen in
latere jaren door een gewijzigde renteberekening.
Specifieke MUP-plannen waaraan tot op heden nog geen middelen zijn toegekend kunt u
herkennen aan rode cellen in de jaarlagen 2020–2023.

168

GEAMENDEERDE PROGRAMMABEGROTING 2020

Hieronder ziet u de situatie zoals die in de begroting 2019 is vastges teld in de begrotingsvergadering van 7 november 2018.
Primitieve begroting 2019

Ontwikkeling saldi Meerjaren Uitvoeringsprogramma
(MUP) 2019-2022

1. Meerjarenplan woningbouw
2. Doorontwikkelen Health Hub en participeren van kennisinstellingen
3. Kansbanen creëren in de toeristische sector
4. Integraal preventief gezondheidsbeleid
5. Integraal sportaccommodatieplan - invest. € 1.125.000 per jaar t/m 2022
6. Bewegingsonderwijs
7. IHP - Realisatie scholen + sporthal Roden (2019) - invest. € 7.236.000
7. IHP - Realisatie school + sportvoorz. Nietap (2020) - invest. € 2.308.000
7. Vrijval kapitaallasten oude school Roden
7. Vrijval kapitaallasten oude school Nietap
7. Aangepaste uitvoering IHP (hogere norm en andere planning)
8. Eenduidige inrichting verkeerssituaties - investering € 100.000 (2020)
9. Mountainbikeroutes
11. Strategisch sturen vastgoed, projecten en gronden Noordenveld
12. Afval is grondstof
13. Bouw en inrichting nw brengstation/nw gemeentewerf-invest. € 4.000.000
13. Bouw en inrichting nw brengstation/nw gemeentewerf-invest. € 5.000.000
14 A. BOR: verhoging kwaliteit kernen Roden, Norg en Peize en begraafplaatsen
14 B. BOR: wijkgericht werken
14 C. Toegangspoorten Noordenveld
15. Dienstverlening
16 A. Participatie
16 B. Jeugdraad
17. Wagenpark en gemeentelijk vastgoed verduurzamen - invest. 4x € 250.000
18. Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsopgave
18. Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsopgave
19. Cultuureducatie
20. Behoefte aan meer inzicht in de fin. situatie van de gemeente
21. Duurzame wijkvernieuwing
21. Duurzame wijkvernieuwing - investering 2020 € 800.000
22. Acquisitiefunctie
23. Toerisme op de kaart en culturele en toeristische koppelingen versterken
24. Vrijwillige inzet en mantelzorg
25. Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte
25. Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte - investering 4 x € 137.500
26. Veilig en goed verlichte fietsroutes - invest. € 100.000
27. Voortzetten GO! Noordenveld
28. Centrumplan Norg - investering € 150.000
28. Centrumplan Peize - investering € 150.000
28. Centrumplan Nieuw-Roden - investering € 100.000
28. Centrumplannen Norg, Peize en Nieuw-Roden
28. Dorpenfonds
29. Centrumontwikkeling Roden - invest. € 2.700.000 - jaarschijf 2019
29. Centrumontwikkeling Roden - invest. € 7.300.000 - jaarschijf 2020
29. Centrumontwikkeling Roden - invest. € 2.125.000 - jaarschijf 2021
29. Centrumontwikkeling Roden - invest. € 2.125.000 - jaarschijf 2022
Totaalbedrag investering 2019 - 2022 € 14.250.000
30. Agenda buitengebied
31. Uitvoering van het progr. Vitale Vakantieparken w.o. Exp. Norgerduinen
31. Uitvoering van het progr. Vitale Vakantieparken w.o. Exp. Norgerduinen
32. Meldpunt problemen openbare ruimte
33. Intensivering samenwerking evenementen en veiligheid en veiligheid SD
34. Integriteit lokaal bestuur, ambtelijke org. en aanpak ondermijning
35. Passende instrumenten faciliteren verduurzaming
36. Live meekijken in de raadsvergadering - investering 2018 € 150.000
Bedragen meerjaren Uitvoeringsprogramma

Structurele
ruimte

Anders

2019

2019

via

2020-2022 vanuit begroting
2019

2020

€ -25

€ -84

2021

2022

Reserve Grex

€ -200
Reserve SD
€ -50 Algemene reserve

€ -168

€ -252

€ -336

€ -362
€ -116
€ 90
€ 18

€ -362
€ -116
€ 90
€ 18

€ -362
€ -116
€ 90
€ 18

€ -8

€ -8

€ -8

€ -25

€ -25

€ -25

€ -250
€ -150
€ -75

€ -250
€ -150
€ -75

€ -250
€ -150
€ -75

€ -250
€ -150
€ -75

€ -10
€ -10
€ -37
€ -85

€ -10
€ -10
€ -75
€ -85
p.m.

€ -10
€ -10
€ -112
€ -85
p.m.

€ -10
€ -10
€ -150
€ -85
p.m.

p.m.
€ -60
p.m.
€ -25

p.m.
€ -60
p.m.
€ -25

p.m.
€ -60
p.m.
€ -25

p.m.

p.m.

p.m.

€ -8

€ -8

€ -8

€ -8

€ -12

€ -12
€ -12

€ -12
€ -12
€ -8
p.m.

€ -12
€ -12
€ -8
p.m.

€ -75
€ -203

€ -75
€ -203
€ -59

€ -75
€ -203
€ -59
€ -59

p.m.

p.m.

p.m.

€ -64

€ -64

€ -64

€ -362
€ 90

€ -25

€ -200

Reserve Grex

€ -25 Algemene reserve
€ -50 Algemene reserve
€ -25
€ -25 Algemene reserve

p.m.
€ -75

€ -1.000 Algemene reserve
€ -2.700
Reserve Grex

€ -50 Algemene reserve
€ -250 Algemene reserve
€ -64

€ -25 Algemene reserve
€ -51
€ -1.233

€ -4.600

p.m.
p.m.
p.m.
€ -18
€ -18
€ -18
€ -1.703 € -1.891 € -2.072

Op de volgende pagina ziet u de effecten op de meerjarenplanning via de begroting 2020 -2023
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Voorstellen begroting 2020-2023
2020

Ontwikkeling saldi Meerjaren Uitvoeringsprogramma
(MUP) 2019-2022

1. Meerjarenplan woningbouw
2. Doorontwikkelen Health Hub en participeren van kennisinstellingen
3. Kansbanen creëren in de toeristische sector
4. Integraal preventief gezondheidsbeleid
5. Integraal sportaccommodatieplan - invest. € 1.125.000 per jaar t/m 2022
5. Integraal sportaccommodatieplan - invest. € 500.000 (2020)
5. Integraal sportaccommodatieplan - invest. € 1.437.500 (2021)
5. Integraal sportaccommodatieplan - invest. € 1.437.500 (2022)
6. Bewegingsonderwijs
7. IHP - Realisatie scholen + sporthal Roden (2019) - invest. € 7.236.000
7. IHP - Realisatie school + sportvoorz. Nietap (2020) - invest. € 2.308.000
7. Vrijval kapitaallasten oude school Roden
7. Vrijval kapitaallasten oude school Nietap
7. Aangepaste uitvoering IHP (hogere norm en andere planning)
8. Eenduidige inrichting verkeerssituaties - investering € 100.000 (2020)
9. Mountainbikeroutes
11. Strategisch sturen vastgoed, projecten en gronden Noordenveld
12. Afval is grondstof
13. Bouw en inrichting nw brengstation/nw gemeentewerf-invest. € 4.000.000
13. Bouw en inrichting nw brengstation/nw gemeentewerf-invest. € 5.000.000
14 A. BOR: verhoging kwaliteit kernen Roden, Norg en Peize en begraafplaatsen
14 B. BOR: wijkgericht werken
14 C. Toegangspoorten Noordenveld
15. Dienstverlening
16 A. Participatie
16 B. Jeugdraad
17. Wagenpark en gemeentelijk vastgoed verduurzamen - invest. 4x € 250.000
18. Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsopgave
18. Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsopgave
19. Cultuureducatie
20. Behoefte aan meer inzicht in de fin. situatie van de gemeente
21. Duurzame wijkvernieuwing
21. Duurzame wijkvernieuwing - investering 2020 € 800.000
21. Duurzame wijkvernieuwing - investering 2020 € 400.000 + 2021 € 400.000
22. Acquisitiefunctie
23. Toerisme op de kaart en culturele en toeristische koppelingen versterken
24. Vrijwillige inzet en mantelzorg
25. Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte
25. Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte - investering 4 x € 137.500
26. Veilig en goed verlichte fietsroutes - invest. € 100.000
27. Voortzetten GO! Noordenveld
28. Centrumplan Norg - investering € 150.000
28. Centrumplan Peize - investering € 150.000
28. Centrumplan Nieuw-Roden - investering € 100.000
28. Centrumplannen Norg, Peize en Nieuw-Roden
28. Dorpenfonds
29. Centrumontwikkeling Roden - invest. € 2.700.000 - jaarschijf 2019
29. Centrumontwikkeling Roden - invest. € 7.300.000 - jaarschijf 2020
29. Centrumontwikkeling Roden - invest. € 2.125.000 - jaarschijf 2021
29. Centrumontwikkeling Roden - invest. € 2.125.000 - jaarschijf 2022
Totaalbedrag investering 2019 - 2022 € 14.250.000
29. Centrumontwikkeling Roden - invest. € 3.498.750 - jaarschijf 2020
29. Centrumontwikkeling Roden - invest. € 2.104.250 - jaarschijf 2021
29. Centrumontwikkeling Roden - invest. € 1.425.000 - jaarschijf 2022
29. Centrumontwikkeling Roden - invest. € 1.980.000 - jaarschijf 2023
Totaalbedrag investering 2019 - 2023 € 11.708.000
30. Agenda buitengebied
31. Uitvoering van het progr. Vitale Vakantieparken w.o. Exp. Norgerduinen
31. Uitvoering van het progr. Vitale Vakantieparken w.o. Exp. Norgerduinen
32. Meldpunt problemen openbare ruimte
33. Intensivering samenwerking evenementen en veiligheid en veiligheid SD
34. Integriteit lokaal bestuur, ambtelijke org. en aanpak ondermijning
35. Passende instrumenten faciliteren verduurzaming
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36. Live meekijken in de raadsvergadering - investering 2018 € 150.000
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2021

2022

2023

Groene cel: bijgesteld als gevolg van ombuiging
begroting 2020-2023.
Gele cel: bijgesteld als gevolg van aangepaste
rente (van 2,5% naar 2%)

-

-

-

-

€ -79
€ -35

€ -79
€ -35
€ -101

€ -325

€ -25
-

€ -325
€ -104
€ 80
€ 16
€ 16
€ -7
€ -25
-

€ -79
€ -35
€ -101
€ -101
€ -325
€ -104
€ 80
€ 16
€ -20
€ -7
€ -25
-

€ -79
€ -35
€ -101
€ -101
€ -325
€ -104
€ 80
€ 16
€ -93
€ -7
€ -25
-

€ -13
€ -150
€ -75
€ -25
€ -10
€ -10
€ -36
€ -85
p.m.
€ -125

€ -225
€ -150
€ -75
€ -25
€ -10
€ -10
€ -72
€ -85
p.m.
€ -150

€ -225
€ -150
€ -75
€ -25
€ -10
€ -10
€ -108
€ -85
p.m.
€ -150

€ -225
€ -150
€ -75

€ -28
€ -15
€ -25
-

€ -56
€ -15
€ -25
-

€ -56
€ -15
€ -25
-

€ -56
€ -15
€ -25
-

€ -13

p.m.

€ -23
€ -7
€ -11
€ -11
€ -7
p.m.

€ -33
€ -7
€ -11
€ -11
€ -7
p.m.

€ -43
€ -7
€ -11
€ -11
€ -7
p.m.

€ -49

€ -49

€ -49

€ -49

€ -95

€ -95
€ -57

€ -95
€ -57
€ -39

€ -95
€ -57
€ -39
€ -54

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

€ 80
€ 86

€ -11
€ -11

€ -10
€ -10
€ -108
€ -85
p.m.
-

€ -64
€ -64
€ -64
€ -64
In de vorm van leningen i.p.v. subsidie
€ -18
€ -18
€ -18
€ -18
€ -1.156
€ -1.804
€ -2.026
€ -1.988
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Begrippenlijst
Aanbiedingsbrief: Brief aan de gemeenteraad waarin het college de begroting ter vasts telling aanbiedt aan de
gemeenteraad. In de aanbiedingsbrief wordt een korte uiteenzetting gegeven over de inhoud van de begroting en
de voorgestelde maatregelen om een eventueel tekort op de (primitieve) begroting te dekken. In het verleden was
de aanbiedingsbrief een separaat document. Nu maakt deze een integraal onderdeel uit van de begroting.
ABC-methode: Activity based costing (abc) is gebaseerd op het idee dat niet producten, maar activiteiten kosten
veroorzaken. Activity based costing hangt kosten i n eerste plaats op aan de activiteiten die nodig zijn om
producten te maken en verkopen. Bij de meeste ondernemingen zijn de indirecte kosten immers hoger dan de
directe productiekosten, dankzij steeds betere productietechnieken. Activity based costing zoe kt naar aspecten van
activiteiten die kosten veroorzaken. Pas daarna worden kosten van activiteiten toegerekend aan producten. De
grondgedachte is dat iedere productie een interne vraag naar activiteiten oplevert. Een kostprijscalculatie volgens
de activity based costing-methode gaat voor elk product na hoeveel van iedere ‘activiteit’ nodig is voor de
productie.
Accres: De jaarlijkse groei van het gemeentefonds op basis van de ontwikkeling van de netto -gecorrigeerde
rijksuitgaven.
Achtervangpositie: Landelijk zijn er een aantal waarborgfondsen werkzaam waar garantstellingen van instellingen
kunnen worden ondergebracht. Voor risico’s vervullen de gemeenten een zogenoemde achtervangpositie. Dit houdt
in dat gemeenten pas in een laat stadium worden aangesprok en in het uiterste geval dat het waarborgfonds een
nadeel niet volledig kan opvangen.
Actief grondbeleid: Bij actief grondbeleid verwerft de gemeente zoveel mogelijk zelf de gronden, maakt deze zelf
bouw- en woonrijp en geeft deze vervolgens uit aan derden. Mits de markt het toelaat kan de gemeente de
productiekosten volledig in de uitgifteprijs verhalen.
Aflossen: Het terugbetalen van geleend geld.
Afschrijven: Het in de boekhouding tot uitdrukking brengen van de waardedaling van een bedrijfsmiddel over een
bepaalde periode.
Algemene dekkingsmiddelen: Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel
die de gemeente vrij kan besteden. Het gaat behalve om de uitkering uit het gemeentefonds, om
gemeentebelastingen, deelnemingen/dividend, erfpacht, rente en de verzamelpost overige dekkingsmiddelen. Ze
zijn bedoeld voor de uitvoering van de programma’s waarin het beleid tot uitvoering wordt gebracht dat de
gemeenteraad heeft vastgesteld.
Algemene reserve: De algemene reserve heeft een algemeen karakter en is in principe een vrij aanwendbaar deel
van het eigen vermogen van de gemeente. Deze reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer
voor financiële tegenvallers.
Algemene uitkering: Gemeenten krijgen elk jaar geld uit het gemeentefonds om een deel van hun uitgaven te
betalen, de algemene uitkering. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Gemeenten
gebruiken het geld voor bijvoorbeeld wegen en schoolgebouwen.
Amateurkunst: (Kunstzinnige producten van) Iedereen die om uiteenlopende redenen niet beroepshalve actief is in
een kunstdiscipline.
Arbeidsbeperking: belemmering die ontstaan is door ziekte of gebrek waardoor het verkrijgen of verrichten van
arbeid niet of minder goed mogelijk is
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Arbeidsdeelname: De beroepsbevolking (werkzaam en werkloos) in procenten van de totale bevolking van 15 -64
jaar (ook wel bruto-arbeidsparticipatie), of: de werkzame beroepsbevolking in procenten van de totale bevolking
van 15-64 jaar
Arbowetgeving: De Arbo (Arbeidsomstandigheden) wet vormt de basis van de Arbowetgeving. Hierin staan de
algemene bepalingen die gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht (dus ook voor verenigingen en
stichtingen). De Arbowet is een kaderwet. Dat betekent dat er geen co ncrete regels in staan. Die zijn verder
uitgewerkt in het Arbobesluit en de Arboregeling.
Autonome ontwikkelingen: ontwikkeling op basis van vastgesteld beleid
AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten: een verplichte, collectieve ziektekostenverzekerin g voor niet
individueel verzekerbare ziektekostenrisico’s. De AWBZ is één van de zogenoemde verplichte volksverzekeringen.
BAG: Basisregistratie Adressen en Gebouwen: een registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle
gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld. De BAG is een belangrijk onderdeel van het stelsel van
basisregistraties. Het stelsel van basisregistraties speelt een belangrijke rol in het aanpakken van
maatschappelijke vraagstukken (bijvoorbeeld uitrukkende hulpdiensten, efficië nt vaststellen van het recht op
uitkering, toetsen van vergunningaanvragen of het bestrijden van fraude). Deze gegevens worden vastgelegd in
(13) basisregistraties. Door al bekende gegevens binnen de overheid met elkaar te delen, kan de overheid
efficiënter opereren en de dienstverlening verbeteren.
Balansdatum: Hiermee wordt bedoeld een overzicht van bezittingen en schulden (balans) op een bepaald moment
(datum). Gemeenten presenteren alleen een balans bij de jaarrekening. In dit geval is de balansdatum d us 31
december.
Basisregistraties: Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met daarin
gegevens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingen verplicht en zonder nader onderzoek,
worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
Batenlastenstelsel: In een batenlastenstelsel worden uitgaven en ontvangsten toegerekend aan het tijdvak waarin
het verbruik van goederen en diensten plaatsvindt en de baten ontstaan. Dit stelsel maakt het mogeli jk om de
kosten en opbrengsten af te leiden uit de administratie .
BBV: Het Besluit Begroting en Verantwoording bevat regelgeving waarbinnen gemeenten hun begrotings - en
verantwoordingsstukken moeten opstellen. Zie ook www.commissiebbv.nl.
Bbz: Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) is een gemeentelijke kredietregeling voor zelfstandige
ondernemers – waaronder agrarische – met financiële problemen. Verschillende groepen komen ervoor in
aanmerking.
Bedrijfsvoering: De sturing en beheersing van bedrijfsprocessen om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Het
betreft de sturing en beheersing van zowel de primaire processen als van de processen die hiervoor faciliterend
zijn (de zogenaamde ondersteunende processen). Wat de ondersteunde processen betreft, kan hierbij ten minste
worden gedacht aan personeel, informatisering, organisatie, financiën, automatisering en huisvesting.
Begrotingsjaar: Het begrotingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar.
Begrotingsruimte: Begrotingsruimte is het positieve saldo van baten en lasten na bestemming van ongewijzigd
beleid. De ruimte kan incidenteel of structureel zijn.
Beheerverordening: Een beheerverordening is bedoeld om bestaande ruimtelijke functies juridisch vast te leggen in
gebieden waar de gemeente geen ruimtelijke ontwikkelingen verwacht. Een beheerverordening vervangt in die
situaties een bestemmingsplan. Er bestaat onderscheid tussen een beheerverordening in enge zin en in ruime zin.
Een beheerverordening in enge zin staat alleen de feitelijk bestaande ruimtelijke functie toe. Een
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beheerverordening in ruime zin staat ook eventuele andere ruimtelijke functies toe die in het bestemmingsplan
waren toegestaan, voordat de beheerverordening werd vastgesteld.
Belastingcapaciteit: De OZB en de opcenten zijn voor gemeenten respectievelijk provincies de belangrijkste eigen
belastinginkomsten. De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële
tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid. Om deze ruimte
weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig. In dit geval landelijk gemiddelde tarieven. Voor de gemeenten wordt de
belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonl asten (OZB, rioolheffing en
reinigingsheffing). Naast de OZB wordt tevens gekeken naar de riool - en afvalstoffenheffing omdat de heffing niet
kostendekkend hoeft te zijn, maar ook lager mag worden vastgesteld (er is dan sprake van belastingcapaciteit die
niet benut wordt). Voor de provincies wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van het gemiddelde
landelijke gehanteerde tarief voor de opcenten. De mate waarbij een tegenvaller kan worden bijgestuurd, wordt ook
wel de wendbaarheid van de begroting genoemd. Wanneer een gemeente of provincie te maken heeft met een
hoge schuld en de structurele lasten hoger zijn dan de structurele baten en de woonlasten of opcenten al relatief
hoog zijn, dan is er minder ruimte om te kunnen bijsturen.
Bemoeizorg: Alle activiteiten op het gebied van de volksgezondheid die niet worden uitgevoerd op geleide van een
vrijwillige en individuele hulpvraag. Het gaat om de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met sociaal
kwetsbaren die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet om vragen of deze hulp niet willen accepteren.
Bestemmingsreserve: Bestemmingsreserves zijn door de raad afgezonderde vermogensbestanddelen met een
specifieke bestemming voor bepaalde doeleinden. De beleidsruimte inzake reserves is zeer groot. De r aad kan op
basis van eigen keuzes en afwegingen bepalen of reserves worden ingesteld.
Bestuursakkoord: Direct na de verkiezingen van de gemeenteraad, stellen de coalitiepartijen in grote lijnen de
bestuurlijke uitgangspunten voor de komende vier jaar voor aan de gemeenteraad. Deze uitgangspunten kunnen
aangevuld of onderschreven worden door de overige fracties van de raad. Dit geheel vormt het bestuursakkoord en
geeft in hoofdlijnen aan wat de raad belangrijk vindt voor de komende raadsperiode.
(Ministerie van) BZK: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Boekwaarde: De waarde waartegen activa (bezittingen) en passiva (schulden) op de balans zijn opgenomen.
BOR-systematiek: Voor het beheer van de openbare ruimte (BOR) heeft de gemeentera ad een beleidsmatig kader
ontwikkeld met een financiële vertaalslag naar de begroting. Hiermee wil de gemeente een mogelijkheid creëren
om te kunnen discussiëren over de kwaliteit van de openbare ruimte met zowel het bestuur als de inwoners van de
gemeente. Daarnaast kan sturing worden gegeven aan de kwaliteit van de openbare ruimte.
Breedbandinternet: Breedbandinternet is een manier om grote hoeveelheden data te ontvangen en te verzenden
via internet.
BRP-straat: De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont.
Asielzoekers hebben baat bij een snelle inschrijving in de BRP. Zij krijgen eerder een burgerservicenummer (BSN),
zodat zij sneller overheidsdiensten kunnen regelen. Vergunninghouders kunnen eerder van uit het azc doorstromen
naar huisvesting in de gemeente. Op 4 procesopvanglocaties zijn ‘BRP-straten’ gerealiseerd. Het doel van een
BRP-straat is dat asielzoekers en vergunninghouders (die in de Algemene Asielprocedure een vergunning kregen)
zich zo vroeg mogelijk inschrijven in de BRP. De BRP-straten zijn een samenwerkingsverband tussen de IND, het
COA en gemeenten.
Btw-compensatiefonds: Het Btw-compensatiefonds is een Nederlands begrotingsfonds waaruit gemeenten en
provincies worden gecompenseerd voor een belangrijk deel van de door hen betaalde omzetbelasting (btw).
Als gemeenten en provincies diensten of goederen extern inkopen, betalen zij daarover btw. In tegenstelling tot
bedrijven kunnen zij die btw niet terugvorderen van de Belastingdienst. Exter n ingekochte diensten zijn daarom al
snel duurder dan intern uitgevoerde activiteiten. Sinds 2003 kunnen gemeenten en provincies met het btw compensatiefonds (grotendeels) de btw terugvragen die ze hebben betaald over uitbesteed werk. Door de instelling
van het btw-compensatiefonds wordt een aantal knelpunten die uit de btw -wetgeving voortvloeien, opgelost.
173

GEAMENDEERDE PROGRAMMABEGROTING 2020

Budget: Een taakstelling op basis van de productenraming die tot uitdrukking komt in een gekoppeld bedrag en
verbonden aan één of meerdere producten of interne leveringen.
Budgettair neutraal: Zonder effect op het saldo van uitgaven en ontvangsten van de begroting.
BUIG: BUIG staat voor Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten en betreft het budget dat wij
jaarlijks van het Rijk ontvangen om onze uitkeringen van te betalen. Het betreft een niet geoormerkte uitkering, wat
inhoudt dat je zelf mag bepalen wat je met tekorten of overschotten doet na betaling van alle uitkeringen. Een
onderdeel van het BUIG-model betreft de vangnetregeling. Deze regeling is er om gemeenten te beschermen voor
grote uitschieters. De regeling houdt in het kort in dat gemeenten een tekort tussen de 5% en 10% voor de helft
vergoed krijgen van het Rijk en een tekort boven de 10% wordt volledig vergoed.
CAO: Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over
arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd die overeen zijn gekomen tussen een of meer werkgevers of
werkgeversorganisaties met een of meer werknemersorganisaties.
C.a.: Cum annexis (c.a.) is een Latijnse uitdrukking en betekent: wat erbij hoort, met toebehoren of iets dergelijks .
Centraal Plan Bureau (CPB): Het Centraal Planbureau is een instelling die met behulp van macro-economische
modellen voorspellingen doet over de Nederlandse economie en de gevolgen van het overheidsbeleid bestudeert.
COA: Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving de opvangorganisatie die
zorgt voor opvang van vreemdelingen. Het COA biedt mensen in een kwetsbare positie een veilige huisvesting en
helpt bij de voorbereiding op de toekomst (in Nederland of ergens anders). Het COA houdt zich v ooral bezig met
asielzoekers en vluchtelingen. Het COA zorgt voor de eerste levensbehoeften als huisvesting en uitbetaling van
zakgeld. Het COA is verantwoordelijk voor de plaatsing en opvang in opvanglocaties verspreid over heel Nederland
totdat er een besluit genomen is over de asielaanvraag.
Collectieve lastendruk: Het totaal van belasting- en premieontvangsten, vermeerderd met enkele niet belastingontvangsten, uitgedrukt in procenten van het Bruto Binnenlands Product.
Collegeprogramma: Nadat er gemeenteraadsverkiezingen zijn geweest wordt er een nieuw college samengesteld,
meestal op basis van een collegeprogramma. Ook wordt er een werkverdeling gemaakt waarbij ieder collegelid een
aantal taken krijgt te behartigen, een portefeuille genaamd. De burgeme ester staat niet hiërarchisch boven de
wethouders. Wel is hij of zij voorzitter van het college van B en W en heeft hij of zij een doorslaggevende stem
wanneer de stemmen staken. Het college van B en W opereert als een collectief, dat wil zeggen dat ze gez amenlijk
verantwoordelijk zijn voor het door eenieder van hen gevoerde beleid.
Consortium: Groep van bedrijven of andere instellingen die voor een eenmalig project samenwerken .
Contante waarde: De contante waarde (CW) of actuele waarde (AW) van een toeko mstig bedrag aan geld over een
tijdsperiode van n jaar en bij rentevoet p, is het bedrag dat uitgezet tegen samengestelde interest bij de genoemde
rentevoet na de periode van n jaren juist het gegeven bedrag oplevert. Eenvoudig geformuleerd; de huidige waa rde
van een bedrag waarover je pas na een bepaalde periode de beschikking hebt.
Corporatiewoningen: Woningen in het bezit van woningcorporatie.
Crisis- en herstelwet: De Crisis- en herstelwet is een Nederlandse wet, gericht op de versnelling van
infrastructurele projecten. Hieronder vallen grote bouwprojecten en projecten op het gebied van duurzaamheid,
energie en innovatie. Tevens beoogt de wet een economische impuls te geven aan de bouwsector ten tijde van de
kredietcrisis. De wet is op 31 maart 2010 in werking getreden.
Daggeld(lening): Een lening zonder zekerheden, die banken aan elkaar en aan lagere overheden, institutionele
beleggers en soms bedrijven verstrekken. De leningen kunnen dagelijks (voor 12.00 uur) door beide partijen
worden opgezegd.
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Decentralisatie-uitkering: Met ingang van 2009 is er naast de algemene uitkering en de integratie -uitkering ook de
decentralisatie-uitkering. Deze nieuwe uitkering is nodig voor de kabinetsdoelstelling om het aantal specifieke
uitkeringen te verminderen De verdeling van de decentralisatie-uitkering volgt evenmin als de integratie-uitkering
de regels van de verdeling van de algemene uitkering. Anders dan bij de integratie -uitkering, waar de termijn van
overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vast staat, ontbreekt bij de decentralisatie-uitkering een
dergelijke termijn. Dat maakt de uitkering geschikt voor de overheveling van specifieke uitkeringen, ook als die
termijn nog niet bekend is. Ook maakt het de uitkering geschikt voor middelen die slechts tijdelijk beschikbaar zijn.
Deposito: Een bedrag aan geld dat aan een bank wordt toevertrouwd voor een bepaalde periode tegen een
vastgestelde rentevergoeding. Gedurende de afgesproken periode dat het geld bij de bank staat, kan een klant niet
vrij over dat geld beschikken. Bankeren hanteren vaak een minimuminleg. De vaste termijnen variëren van één tot
twaalf maand.
Dekking: Houdt in dat bij nieuwe initiatieven ook is aangegeven op welke wijze nieuwe lasten door baten worden
gedekt.
Diftar-systeem: Staat voor gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval
aangeboden wordt. Hoe meer afval een inwoner aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing is.
Doelmatigheid: Een (voorgenomen) handelwijze is doelmatig of efficiënt als de betreffende inspanningen en
uitgaven daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van het beoogde doel en de kosten in verhouding staan tot de
opbrengsten.
Doeltreffendheid: Het beoogde doel halend. Doeltreffendheid zegt dus iets over de mate waarin e en doel wordt
bereikt, wat onafhankelijk is van de geleverde inspanningen
Dotatie: Doteren wil zeggen dat er jaarlijks een bedrag in de kosten geboekt wordt. Omdat er dan nog geen sprake
is van een daadwerkelijke uitgave, wordt dit bedrag opzij gezet in e en voorziening. Een voorziening mag alleen
gevormd worden voor lasten die met enige mate van zekerheid ingeschat kunnen worden
Duurzaamheidbalans: Om duurzame ontwikkeling te kunnen meten heeft Telos de duurzaamheidbalans ontwikkeld.
In een duurzaamheidbalans brengen we de belangrijkste indicatoren voor de ontwikkeling van een gebied samen.
Dat doen we door de kapitalen te ontleden in voorraden, eisen en indicatoren en hun normen.
Duurzaamheidsscore: De duurzaamheidsscore is gebaseerd op 10 indicatoren: 5 indicatoren hebben betrekking op
het bereiken van duurzame doelen. 5 indicatoren hebben betrekking op een duurzaam mobiliteitssysteem
Iedere indicator is gerelateerd aan een variabele waarmee gemeenten kunnen worden vergeleken. Bijvoorbeeld
door te delen door het aantal inwoners, voertuigen of woningen.
e-Depot: Een e-Depot is een voorziening met functionaliteit voor de opslag en het beheer van de digitale archieven
die voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Een e -Depot kan grote hoeveelheden bestanden opslaan. Maar
het is meer dan alleen geheugenruimte: de opgeslagen informatie moet ook weer opvraagbaar zijn. Nu en over
lange tijd. Dit vraagt om speciaal voor archiefbeheer ontwikkelde software waarmee informatie bruikbaar en
zichtbaar wordt. Slimme technieken ordenen informatie en maken het leesbaar wordt op elk beeldscherm, in welke
vorm de informatie destijds dan ook het e-Depot ingegaan is. Een goede basis hiervoor is het OAIS-model zoals
beschreven in de ISO-norm 14721: 2012.
Egalisatiereserve: Reserves die gevormd zijn om bijvoorbeeld uit te kunnen putten als resultaten tegenvallen of om
onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen. De gemeente Noordenveld kent bijvoorbeeld de (egalisatie -)
reserve Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
EMU-gebied: De landen die in Europa een Economische en Monetaire Unie vormen. De EMU kwam tot stand bij
het Verdrag van Maastricht in 1992. Momenteel nemen 17, waaronder Nederland, van de 27 Europese Lidstaten
deel aan de Unie.
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EMU-saldo: Het EMU-saldo heeft betrekking op het vorderingensaldo van de sector Overheid op transactie basis.
Het vorderingensaldo geeft de mutatie in het saldo van de financiële activa en passiva van de collectieve sector
weer. Omdat het EMU-saldo betrekking heeft op de totale collectieve sector, is niet alleen het vorderingensaldo
van het Rijk van belang, maar ook de vorderingensaldi van de sociale fondsen en de lokale overheid.
EMU-schuld(-quote): Het totaal van de uitstaande leningen ten laste van de gehele collectieve sector. Dit i s de
optelsom van de uitstaande leningen ten laste van het Rijk, de sociale fondsen en de lokale overheid, minus de
onderlinge schuldverhoudingen van deze drie subsectoren. De EMU -schuld is een bruto-schuldbegrip. Bij bepaling
van de EMU-schuldquote wordt de EMU-schuld uitgedrukt in procenten van het bbp.
Europese aanbesteding: Een Europese aanbesteding is een aanbesteding volgens bepaalde Europese richtlijnen.
Die richtlijnen (van de Europese Unie) verplicht Europese overheden om overheidsopdrachten die e en bepaald
bedrag te boven gaan uit te schrijven via de procedure van een Europese aanbesteding.
Exploitatie (begroting): (Een overzicht van de) kosten en opbrengsten van een onderneming over een bepaalde
periode. Bij de overheid wordt meestal gesproken o ver het overzicht van baten en lasten.
Extramurale zorg: Het aanbod van zorg- en dienstverlening en begeleiding dat beschikbaar is voor mensen die
zelfstandig in de thuissituatie wonen. Thuiszorg is een vorm van extramurale zorg.
Financial lease: Financiële leasing is een leasevorm waarbij de kredietverstrekker of lessor enkel juridisch
eigenaar blijft terwijl het volledige economisch eigendom (het genot, de verzekering, het onderhoud) overgaat op
de kredietnemer of lessee.
Financieel neutraal: Zie budgettair neutraal
Financieel nivelleren: Financieel een gelijk niveau proberen te bereiken.
Financiële participaties: Het financieel deelnemen in (bijvoorbeeld) een bedrijf.
Financiële verordening: Raadsbesluit (verordening) op basis van artikel 212 Gemee ntewet, dat de uitgangspunten
voor het financiële beleid en regels voor het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie bevat.
Financieringsfunctie: Deze functie betreft alle activiteiten die te maken hebben met het verwerven en behe ren van
financiële middelen door de gemeente. Concreet gaat het dan om zaken zoals het aantrekken van geld in diverse
vormen, bijvoorbeeld deposito’s en leningen, het beheersen van geldstromen (zodat een minimale hoeveelheid
middelen aangetrokken hoeft te worden) en een optimaal beheer van aanwezige middelen (zodat een optimaal
rendement van deze middelen kan worden behaald). De Gemeentewet (artikel 212) schrijft voor dat de raad voor
de financieringsfunctie bij verordening regels formuleert over in ieder g eval:
- de algemene doelstelling van deze functie;
- te hanteren richtlijnen en limieten;
- de administratieve organisatie; daaronder begrepen: taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheidsrelaties en
informatievoorziening.
Financiering(smiddelen)
Het leveren van kapitaal (financiën) om zo een bepaalde activiteit te bekostigen. In de paragraaf Financiering
wordt de term gebruikt om aan te duiden dat de eigen reserves van de gemeente worden ingezet om de activa
(bezittingen) te financieren (bekostigen).
Financieringstekort- en overschot: Als het totaalbedrag van de financieringsmiddelen kleiner is dan het totaal
bedrag van de nog niet afgeschreven investeringen dan is er sprake van een financieringstekort; is het
omgekeerde het geval dan is er sprake van een financieringsoverschot.
Flankerend beleid: Beleid bedoeld om de uitvoering van een maatregel of wet te ondersteunen. De gemeente
Noordenveld heeft een voorziening flankerend beleid voormalig personeel gevormd waaruit in het verleden
ontstane verplichtingen worden bekostigd.
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Fluctuaties: Schommelingen.
Forensenbelasting: De forensenbelasting dient ertoe om mensen die relatief veel in een gemeente verblijven, maar
geen ingezetene zijn van deze gemeente, mee te laten betalen aan voorzieningen in die gemee nte. Het doel is niet
om kosten voor deze voorzieningen één op één te verhalen, maar juist om een bijdrage te vragen aan het
algemene voorzieningenniveau van de gemeente.
Formatie: De term formatie wordt in de begroting en jaarrekening in de paragraaf Bed rijfsvoering gebruikt om de
totale omvang van de personeelssterkte in de gemeentelijke organisatie aan te geven. De formatie wordt dan
aangeduid in zogenaamde fte’s.
Frictiekosten: Extra kosten met een éénmalig, tijdelijk karakter die uitgaan boven het no rmaal beschikbare budget
voor reguliere werkzaamheden. Dit als gevolg van het optreden van tijdelijke fricties ten opzichte van de normale
gang van zaken.
Frontoffice: Het gedeelte van de organisatie waar het daadwerkelijke contact tussen dienstverlener en inwoner
plaatsvindt.
FSC: Forest Stewardship Council. Een onafhankelijk, internationaal keurmerk voor hout dat gegarandeerd
afkomstig is uit goed beheerd bos.
Fte: Een fte is een fulltime-equivalent. Eén fte is gebaseerd op een 36 -urige werkweek.
Garantieregeling: In de paragraaf Verbonden Partijen in de begroting en jaarrekening is vermeld dat ten aanzien
van de deelname van de gemeente in de Bestuursacademie Noord Nederland een garantieregeling van toepassing
is. De gemeente staat borg voor eventuele toekomstige verliezen.
GBA: Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens.
GBI: Geïntegreerd Beheer- en Informatiesysteem. Software voor het beheer van de gemeentelijke kapitaal goederen (wegen, gebouwen, groen).
Gebiedsontwikkeling: Betreft een vakgroep binnen de afdeling Ruimte & Samenleving die zich onder andere
bezighoudt met het ontwikkelen van bouwlocaties.
Gemeentefonds: Fonds waaruit jaarlijks (algemene) uitkeringen worden gedaan aan de gemeenten, ter dekking van
een deel van hun uitgaven. De jaarlijkse groei van het fonds op basis van de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven, wordt het accres genoemd.
Geldlening: Een partij die aan een andere partij een som geld verstrekt onder de voorwaarde dat dit bedrag op een
bepaald moment wordt terugbetaald tegen een bepaalde vergoeding (rente).
Gemeentegrootteklasse: Een door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gebruikte eenheid om gemeenten
naar inwonersaantallen in te delen.
Generieke Digitale Infrastructuur: De generieke digitale infrastructuur (GDI) bestaat uit standaarden, producten en
voorzieningen die gezamenlijk gebruikt worden door overheden, publieke organisaties en in een aantal gevallen
ook private partijen. De GDI bestaat uit herbruikbare digitale basisvoorzieni ngen, standaarden en producten.
Hierdoor is het mogelijk om primaire processen doelmatig in te richten en te blijven ontwikkelen.
GGD: Gemeentelijke Gezondheidsdienst. De gemeente Noordenveld neemt deel in de gemeenschappelijke
regeling GGD Drenthe (zie hiervoor de paragraaf verbonden partijen in de begroting en jaarrekening)
Grondcomplex: De aanduiding van een gebied waar een grondexploitatie (zie hierna) aan is verbonden.
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Grondexploitatie (grex): Een grondexploitatie is een begroting die wordt opgestel d om grondkosten en
grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan (zoals een nieuw bestemmingsplan) in beeld te brengen.
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een
gemeente. Indien gemeenten of provincies leningen hebben afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige)
woningbouwproject hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het van belang om te
weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de
verkochte gronden kan immers de schuld worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de
grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Wanneer d e grond tegen de
prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico. Het is dus belangrijk om te
kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de
schuld. Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot
een lager eigen vermogen en dus een lagere solvabiliteitsratio
GRP: Gemeentelijk Riolering Plan
GVVP: Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
Heffingen: Verzamelnaam van gemeentelijke belastingen, retributies, leges en rechten.
ICOMOS: The International Council on Monuments and Sites is een internationale NGO die zich bezighoudt met
het behoud van culturele monumenten zoals gebouwen, historische steden, cultuurlands chappen en
archeologische vindplaatsen. ICOMOS is opgericht in 1965, en is weer onderverdeeld in nationale comités. Het is
een netwerk van experts op het gebied van onder andere geschiedenis, archeologie, antropologie en
stedenbouwkunde. COMOS is vooral bekend als adviseur van de UNESCO op gebied van het cultuurerfgoed dat
staat op, of wordt genomineerd voor, de Werelderfgoedlijst. Een andere belangrijke activiteit is het aanwakkeren
van de publieke interesse voor het behoud van monumenten, bijvoorbeeld doo r het organiseren van een jaarlijkse
Internationale Monumentendag. Ook stimuleert het de uitwisseling van kennis tussen internationale experts, en
geeft het training en advies.
IHP: Het Integraal Huisvestingplan Primair Onderwijs (IHP) wordt als basis geb ruikt voor investeringen van de
gemeente in nieuw- en verbouw van scholen voor primair (basis) onderwijs.
IKB: Het Individueel keuzebudget (IKB) is een budget in geld dat elke medewerker maandelijks flexibel kan
inzetten voor door hem gekozen doelen. Het IKB bedraagt 16,3%: dat is de optelsom van 6% eindejaarsuitkering,
8% vakantietoeslag, 1,5% levensloopbijdrage en 0,8% aan (omgerekend) bovenwettelijk verlof. De 6% (artikel 3:28
lid 2 sub b CARUWO) stijgt per 1 december 2017 met 0,5% en per 1 juli 2018 me t 0,25%. Het IKB is per 1 januari
2017 ingevoerd. Het IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor de medewerker en is daarmee een
stap in de richting van de modernisering van de arbeidsvoorwaarden voor de sector .
IND: De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is een overheidsinstelling die belast is met de taak van het
uitvoeren van het vreemdelingenbeleid. Dit houdt in de praktijk vooral in dat de IND aanvragen van niet Nederlanders in behandeling neemt om te kijken of ze een verblijfsvergunn ing kunnen krijgen.
Individueel KeuzeBudget: Meer keuzevrijheid. Dat is het doel van het Individueel KeuzeBudget (IKB). Geld uit
diverse regelingen is voortaan overzichtelijk beschikbaar voor medewerkers in één vrij besteedbaar budget. Dit
levert een grote keuzevrijheid op. En ruimte voor het realiseren van individuele wensen, ambities en doelen.
Informatiebeleidsplan: Dankzij het informatiebeleidsplan wordt er richting en prioritering gegeven aan toekomstige
I&A projecten en activiteiten voor de komende jaren. Ondanks de focus op informatievoorziening, kan en mag dit
document niet los gezien worden van vraagstukken op het gebied van bedrijfsvoering, procesoptimalisering en
dienstverlening. Een informatiebeleidsplan formuleert het I&A beleid op een manier die ook begrijpelijk is voor
management en college om zo de verbinding te leggen met de eigen organisatie.
Informatieveiligheid: Informatiebeveiliging is het geheel van preventieve, detectieve, repressieve en correctieve
maatregelen en procedures en processen die de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van alle vormen van
informatie binnen een organisatie garanderen, met als doel de continuïteit van de informatie en de
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informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsin cidenten tot een acceptabel,
vooraf bepaald niveau te beperken.
Integratie-uitkering: Als een toevoeging aan de algemene uitkering in één keer bezwaarlijk is vanwege de omvang
van de herverdeeleffecten wordt een integratie -uitkering toegepast. Deze uitkering voorziet dan in een geleidelijke
overgang van specifieke uitkering of eigen inkomsten naar de algemene uitkering. Daarnaast kent het
gemeentefonds ook decentralisatie-uitkeringen: met ingang van 2009 is er naast de algemene uitkering en de
integratie-uitkering ook de decentralisatie-uitkering. Deze nieuwe uitkering is nodig voor de kabinetsdoelstelling om
het aantal specifieke uitkeringen te verminderen De verdeling van de decentralisatie -uitkering volgt evenmin als de
integratie-uitkering de regels van de verdeling van de algemene uitkering. Anders dan bij de integratie -uitkering,
waar de termijn van overheveling naar de algemene uitkering van tevoren vaststaat, ontbreekt bij de
decentralisatie-uitkering een dergelijke termijn. Dat maakt de uitkering ge schikt voor de overheveling van
specifieke uitkeringen, ook als die termijn nog niet bekend is. Ook maakt het de uitkering geschikt voor middelen
die slechts tijdelijk beschikbaar zijn.
Integraal schoolbestuur: Het openbaar basisonderwijs in Noordenveld kent een integraal schoolbestuur. Het
college van Burgemeester & Wethouders is het schoolbestuur. De ondersteuning ten behoeve van het Openbaar
Onderwijs wordt verzorgd door het taakveld Dienstverlening en Ontwikkeling.
Interbestuurlijk Programma: Nederland staat de komende tijd voor een aantal uitdagingen. Deze opgaven beperken
zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Dit vraagt om een gezamenlijke bestuurlijke aanpak die past
bij de maatschappelijke opgaven van deze tijd. Het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben daarom
een akkoord gesloten om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Op 14 februari 2018
hebben het kabinet en de voorzitters van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overl eg
en de Unie van Waterschappen de bestuurlijke afspraken voor de komende kabinetsperiode ondertekend. Deze
afspraken vormen de start van het gezamenlijke interbestuurlijk programma.
Investeringen: Uitgave om duurzame kapitaalgoederen (zoals gebouwen en m achines) aan te schaffen.
Investeringsagenda: Een Investeringsagenda omschrijft de gewenste investeringen die tot een bepaald moment
worden gedaan en geeft een doorkijk naar de langere termijn.
Ioaw: De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) is
bedoeld voor oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werklozen, van wie het recht op een WW -uitkering is
beëindigd.
Ioaz: De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstan digen (IOAZ) is
bedoeld voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen, die hun eigen bedrijf (of zelfstandig beroep)
moeten beëindigen omdat de inkomsten daaruit onvoldoende zijn.
ISD: Intergemeentelijke Sociale Dienst
Kapitaallasten: De gulden financieringsregel is een begrotingsregel. Volgens deze regel behoren lopende uitgaven
gedekt te worden door lopende ontvangsten (sluitende gewone dienst), maar mag er wel worden geleend voor
investeringen die gedurende een aantal jaren nut hebben (z ogeheten kapitaaluitgaven). De kapitaallasten
(rentelasten en afschrijvingslasten van activa) worden volgens deze begrotingsregel tot de lopende uitgaven
gerekend.
Kapitaalmarktrente
De rentemarkt wordt vaak opgedeeld in de geldmarkt (geldmarktrente) en d e kapitaalmarkt (kapitaalmarktrente).
Hierbij wordt onder de geldmarktrente de korte rente verstaan en onder de kapitaalmarktrente de lange rente (met
een looptijd vanaf 2 jaar).
Kasgeld(leningen): Een lening met een looptijd, variërend van één maand tot twee jaar. Het bedrag moet ineens
worden opgenomen en aan het eind van de looptijd ineens worden afgelost. De kasgeldlening wordt gebruikt door
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grote bedrijven en lagere overheden met een omvangrijke kredietbehoefte, waarvan de looptijd goed te voorspellen
is.
Kasgeldlimiet: De kasgeldlimiet is een door de Wet Fido (Wet financiering decentrale overheden) voorgeschreven
sturings- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het risico op de korte schuld met een rente typische
looptijd van korter dan 1 jaar. Indien de kasgeldlimiet wordt overschreden moeten gemeenten consolideren.
Koersrisico: Risico dat ontstaat door koersschommelingen op de beurs.
Kostendekkendheid: Bij de bepaling van de legestarieven dient de gemeente rekening te houden met de
kostendekkendheid. De tarieven van de dienstverlening moeten in verhouding staan met de kosten die de
gemeente maakt bij de uitvoering van deze diensten
Kostenverhaal: Onder "kostenverhaal" binnen gebiedsontwikkeling wordt verstaan het verrekenen van zogenaamde
grondkosten, dat wil zeggen, de kosten van de aanleg van voorzieningen van openbaar nut (zoals straten,
riolering, groen, parkeergelegenheid en waterpartijen met een openbare functie) binnen een bepaald ruimtelijk
plan. Dat kan een bestemmingsplan zijn, e en projectbesluit, een wijzigingsplan of een aanpassing van een beheers
verordening. Meestal is een gemeente de verhalende partij, maar dit kan ook een andere overheid zijn, zoals het
Rijk of een provincie. Kostenverhaal kan plaatsvinden via gronduitgifte, exploitatieovereenkomst of exploitatieplan
en is verplicht op basis van de grondexploitatiewet.
Kostenverhaalexploitatie: Zie bovenstaand.
Laaggeletterdheid: Laaggeletterdheid is een term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of
rekenen. Mensen die laaggeletterd zijn, zijn geen analfabeten. Ze kunnen wel lezen en schrijven, maar beheersen
niet het eindniveau vmbo of niveau mbo-2/3.
Laan van de Leefomgeving: Door de invoering van de Omgevingswet moet het ministerie van Infrastructuu r en
Milieu veranderingen doorvoeren in de informatievoorziening. Het ministerie koos er niet voor om alle bestaande
informatievoorzieningen te verbeteren. De Laan van de Leefomgeving is een samenhangend digitaal stelsel, dat
hier een bijdrage aan kan leveren.
Landinrichting: Landinrichting (waarvan de bekende ruilverkaveling een van de vormen is) is een proces, waarbij
voor een bepaald gebied de inrichting wordt afgestemd op de doelen uit de Ruimtelijke Ordening voor dat gebied.
Hierbij valt te denken aan: verbetering van de verkaveling (ook die van de natuur) , verbetering van de
infrastructuur en ruimtelijke ordening en verbetering van de waterhuishouding. Het ruilen van gronden is een van
de krachtigste instrumenten uit de Landinrichtingswet en de Wet in richting landelijk gebied (WILG).
Lastendruk: Belastingdruk, lastenverlichting, lastenverzwaring.
Leges: Leges worden ook wel retributies genoemd. Een retributie wil zeggen een betaling aan de overheid waar
een individueel aanwijsbare tegenprestatie van die overheid tegenover staat. Het gaat om een bedrag dat betaald
moet worden aan de overheid (of aan een bevoegd gezag) voor het gebruik van hun diensten of producten. De
leges worden geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene ten behoeve va n wie de dienst is
verleend.
Liquiditeitsplanning: De liquiditeitsplanning geeft een meerjarig overzicht van de begrote geldstromen.
Liquiditeitspositie: Het verschil tussen inkomsten en uitgaven, uitgedrukt in feitelijke geldstromen: kas -, bank-, en
girosaldo.
Lumpsumfinanciering: De lumpsumfinanciering houdt in dat de besturen van scholen een vergoeding krijgen op
grond van het aantal ingeschreven leerling op 1 oktober in euro's in plaats van formatierekeneenheden. Omdat
scholen verschillen in de leeftijdsopbouw van het personeel wordt hiervoor gecorrigeerd. Dit bedrag wordt ineens
(lumpsum) uitgekeerd aan het bovenschools bestuur zodat deze kan bepalen waaraan zij dit budget gaan
besteden.
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Macrobudget: Het totale budget voor het uitvoeren van een regel ing. Bijv. het macrobudget Wet Werk en Bijstand
welke jaarlijks door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt vastgesteld voor alle gemeenten.
Managementrapportage: Tussentijdse rapportage en informatie over de voortgang van de uitvoering van de in de
productenraming opgenomen producten van management aan college.
Mantelzorg: is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden,
vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoo nlijke band tussen de mantelzorger en
zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.
Materiële exploitatie: Het begrip wordt in de toelichting op de risico’s (paragraaf weerstandsvermogen) vermeld.
Schoolbesturen krijgen naast een vergoeding voor de personele kosten een vergoeding voor de materiële
exploitatiekosten. Die kosten hebben betrekking voor apparatuur, onderhoud, lesmateriaal en schoonmaak.
MDO: Multidisciplinair overleg
Meerjarenbegroting: In het algemeen worden begrotingen opgesteld voor één jaar; een meerjarenbegroting gaat
over een langer termijn, bijvoorbeeld vier jaar.
Meevaller: Onverwachte (niet begrote) daling van lasten en/of verhoging van baten. Kan dienen voor het opvangen
van tegenvallers, als dekking van gewenste nieuwe andere lasten of ter versterking van het eigen vermogen.
(Mei)circulaire: De Rijksoverheid informeert de gemeenten via circulaires in mei, september en december over de
omvang en de verdeling van het gemeentefonds.
Meldingsfrequentie: Het begrip wordt genoemd in de begroting en jaarrekening in de paragraaf Bedrijfsvoering in
de context van “meldingsfrequentie ziekteverzuim”: de verhouding tussen het aantal verzuimgevallen en het aantal
personeelsleden. De meldingsfrequentie wordt omgerekend naar jaarbasis.
Middellange termijn verkenning (MLT): Voorafgaand aan een nieuwe kabinetsperiode publiceert het CPB een
macro-economische verkenning voor de daaropvolgende vier of vijf jaren. Deze middellange termijn verkenning
reikt tot het einde van de nieuwe kabinetsperiode. In de analyse voor de MLT gaan we ervan uit dat het bestaande
overheidsbeleid doorgezet wordt. De beleidsarme middellange termijn verkenning vormt de basis voor de analyse
van verkiezingsprogramma’s of een regeerakkoord.
Migrant: iemand die naar een ander land verhuist.
Naar rato: Naar evenredigheid
Nareizigers: is de hereniging van gezinsleden die door omstandigheden, vaak migratie, van elkaar gesch eiden zijn.
In het vreemdelingenrecht is sprake van gezinshereniging als de hereniging van de gezinsleden plaatsvindt in een
ander land dan het land waar de gezinsband tot stand is gekomen
Navenant: overeenkomstig, evenredig
Netto schuldquote: De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzic hte van
de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op
de exploitatie.
Nominale waarden: Het begrip wordt gebruikt bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De nominale
waarde is de werkelijk ontvangen uitkering. Echter, voor gemeenten is het van belang na te gaan wat de reële
waarde is. De reële waarde is de algemene uitkering gecorrigeerd voor inflatie (het BBP Bruto Binnenlands
Product).
Normenkader: Bij een audit wordt altijd gebruikgemaakt van een normenkader. Hiermee wordt bedoeld een
voorbeeld/richtlijn van hoe je de beheersing moet inrichten als je het goed wilt doen. Hiervoor kunnen de auditors
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gebruikmaken van een normenkader dat ze zelf op basis van hun kennis opstellen en v ervolgens afstemmen met
de manager (zodat deze het er ook eens mee is). Of een auditor maakt gebruik van een standaard normenkader.
Voor elk onderwerp zijn er veel verschillende standaard normenkaders. Enkele belangrijke zijn: COSO, INKmanagementmodel, KADplus-model, ISO (9001, 14001, 20000, 27001, etc.), Sarbanes-Oxley / Turnbull Code,
Code Tabaksblat en CobiT.
Normeringssystematiek: De normeringssystematiek is de wijze waarop het niveau van de algemene uitkering van
het gemeentefonds jaarlijks wordt aangepast (of geïndexeerd). In de huidige normeringssystematiek volgt de
ontwikkeling van het gemeentefonds, die van de Rijksuitgaven. Meer precies hangt de procentuele ontwikkeling
van het gemeentefonds (of accres) af van de procentuele ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven
(NGRU).
Nutsbedrijven: Een nutsbedrijf is een bedrijf dat, vaak vanuit een monopolypositie, opereert in een sector die
beschouwd wordt zijnde van openbaar nut omdat het belangrijke producten of diensten levert die in het algemeen
belang zijn. Hier worden de elektriciteits-, gas- en drinkwatervoorziening toe gerekend
Obligo: Verplichting tot het volstorten van niet-volgestorte aandelen op eerste aanvraag. Een (al dan niet
toekomstige) verplichting, uitgedrukt in een geldbedrag. Bijvoorbeeld de verplichtingen uit hoofde van een
afgesloten valutatermijncontract. Obligo (krediet), het gedeelte van een krediet dat daadwerkelijk wordt gebruikt.
OCN: Ondernemerscontact Noordenveld. Een vereniging die de belangen behartigt van h aar leden en zich in zet
voor de ruimtelijke en economische kwaliteit van de bedrijventerreinen in Noordenveld.
OLO: Met Omgevingsloket online (OLO) kunt u één aanvraag opstellen voor een omgevingsvergunning,
watervergunning en/of melding.
Omgevingsvisie: De omgevingsvisie is een – verplicht door de gemeenteraad op te stellen – integrale visie met
strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. In een omgevingsvisie
dient rekening gehouden te worden met het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen, het beginsel
dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden en het beginsel dat de vervuiler
betaalt.
Omgevingswet: De Omgevingswet is een wet die verregaande vereenvoudiging van het huidige stelsel van
wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving (omgevingsrecht) beoogt, door tientallen
wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet.
Onbenutte belastingcapaciteit: Dit begrip is vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en
jaarrekening. De onbenutte belastingcapaciteit bestaat uit de extra structurele middelen die gegenereerd kunnen
worden door de tarieven van de gemeentelijke heffingen te verhogen tot het wettelijk toegestane maximum . Voor
de maximale tarieven wordt gebruik gemaakt van de normen voor het zogeheten artikel 12 beleid. Een gemeente
met een artikel 12 status is een Nederlandse gemeente die onder financiële curatele is gesteld door het Rijk
vanwege een structureel slechte financiële situatie. Deze gemeenten moeten hun tarieven verhogen tot een
‘redelijk peil eigen heffingen’, willen zij in aanmerking kunnen komen voor rijkssteun.
Onderuitputting: De netto gerealiseerde uitgaven zijn lager dan begroot.
Open einderegeling: Een open einderegeling is een begrotingsbesluit waardoor een financiële regeling geen
budgettair plafond wordt toegekend.
OZB:. Alle gemeenten in Nederland heffen de Onroerendezaakbelasting (ozb). Elke gemeente mag de ozb-tarieven
zo hoog maken als zij zelf willen, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft met de Rijksoverheid
afspraken gemaakt over de maximale stijging van de landelijke ozb -opbrengst. Dit heet de macronorm.
Participatie: actieve deelname.
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Participatiesamenleving: Met de participatiesamenleving of doe-democratie wordt in Nederland een samenleving
bedoeld waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving.
Vanwege stijgende kosten wil de overheid de verzorgingsstaat beperken en probeer t steeds meer taken aan de
individuele burger over te dragen.
Participatiewet: De Participatiewet geldt per 2015. Het doel van deze wet is om zoveel mogelijk mensen aan een
baan op de reguliere arbeidsmarkt te helpen.
Percentage of completion (Poc): De percentage of completion methode is de opbrengsten en kosten naar rato van
de prestatie verwerken. Hierdoor ontstaat er inzicht in de financiële gevolgen tijdens een boekjaar en worden de
opbrengsten en kosten in de winst- en verliesrekening verantwoord. Als de projectkosten de projectopbrengsten
overstijgen wordt dit direct in de winst- en verliesrekening verantwoord. Als er een opbrengst onzeker is of inbare
opbrengsten van voorgaande boekjaren zijn, dan wordt dit als last verantwoord in de winst - en verliesrekening.
Perspectiefnota: Strategisch meerjarig beleidsplan met de focus op het eerste jaar waarin beschreven staat wat de
gemeente de komende jaren aan nieuw beleid wil realiseren.
PMD: Pmd is een afkorting voor het afval van plastic verpakkingen, me talen verpakkingen en drinkpakken. Het
verpakkingsafval wordt samen ingezameld en na sortering gerecycled .
Podiumkunst: De podiumkunsten, soms ook aangeduid als uitvoerende kunsten, zijn die vormen van kunst die
uitgevoerd worden op een podium in de aanwe zigheid van publiek. Tot de podiumkunsten behoren live uitvoeringen van muziek, musical, opera, ballet, moderne dans, toneel en kleinkunst.
Preventief toezicht: Preventief toezicht betekent dat de begroting of wijzigingen daarvan vooraf goedkeuring van de
toezichthouder behoeven.
Prijscompensatie: Wanneer de lonen gelijk blijven en de prijzen stijgen, daalt de koopkracht. Mensen kunnen met
hetzelfde geld dus minder kopen. Werknemers willen hiervoor worden gecompenseerd. Een loonstijging die
bedoeld als tegemoetkoming voor de gestegen prijzen, wordt prijscompensatie genoemd
Prijsgevoelige: De mate waarin de gevraagde hoeveelheid reageert op een prijsverandering.
Primitieve begroting: De primitieve begroting is de begroting zoals die is vastgesteld door de gemeenteraad
voorafgaand aan het begrotingsjaar.
Programmabegroting: In de Programmabegroting staat wat de inkomsten van de gemeente zijn en hoe de
gemeente dit geld wil gaan uitgeven. Hiervoor wordt het verdeeld over verschillende programma's.
Prudent: Voorzichtig. De term wordt gebruikt in de paragraaf Financiering in de begroting en jaarrekening bij het
uitzetten van middelen. In het treasurystatuut en de Wet Fido zijn dwingende voorschriften opgenomen waaraan
moet worden voldaan indien het college overgaat tot het uitzetten (geven) van middelen (bijvoorbeeld
geldleningen). Dit om te waarborgen dat zorgvuldig wordt omgegaan met publieke middelen .
Raad van State: De Raad van State is het hoogste administratief rechtscollege.
Rechtmatigheid: Rechtmatigheid is een juridische term, die aangeeft dat een (voorgenomen) handelwijze in
overeenstemming is met de geldende regels en besluiten. De controle op deze zogenaamde financiële
rechtmatigheid wordt uitgevoerd door een accountant .
RECRON: RECRON (Vereniging van Recreatieondernemers Nederland) is een Nederlandse brancheorganisatie
voor recreatiebedrijven die werd opgericht in 1969.
Regeerakkoord: Een regeerakkoord of coalitieakkoord is in Nederland een overeenkomst tussen de fracties van
twee of meer politieke partijen in het parlement die een coalitieregering vormen. Het akkoord is het resultaat van
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de informatiefase van de kabinetsformatie en het regelt de politieke uitgangspunten voor de komende
kabinetsperiode. Het is een meerjarige agenda voor het ka binetsbeleid.
Rekening courant: Lopende rekening. Meestal de rekening die voor de afhandeling van het girale betalingsverkeer
wordt gebruikt.
Rekenrente: Het rentepercentage die de gemeente intern hanteert bij het doorbelasten van de rente op
investeringen. Het verschil tussen de werkelijk betaalde rente en de toegerekende rente komt tot uitdrukking in de
begroting en rekening op het onderdeel “resultaat op rente”.
Reinigingsheffing: De reinigingsheffingen bestaan uit twee belastingen: de afvalstoffenhef fing en de
reinigingsrechten. Doorgaans betalen huishoudens afvalstoffenheffing omdat de gemeente de wettelijke plicht heeft
bij hun percelen huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. De reinigingsrechten zijn verschuldigd als er geen
wettelijke plicht bestaat om afvalstoffen in te zamelen, maar de gemeente deze dienst wel verleent.
Re-integratietraject: Het proces van terugkeren naar werk(en).
Rentelasten: De rente die de gemeente betaald over in het verleden opgenomen geldleningen.
Renterisico: Renterisico houdt in dat door veranderingen in de rentestanden de resultaten van de onderneming
veranderen. Het renterisico kan worden onderverdeeld in primair en secundair risico. Primair risico is het
ondervinden van nadeel door een rentestijging en het secund air risico is het niet profiteren van rentedalingen.
Renterisiconorm: De renterisiconorm heeft tot doel om spreiding te krijgen in de rente typische looptijden in de
leningenportefeuille waardoor een verandering in de rente vertraagd doorwerkt op de rente lasten. In een wettelijke
uitvoeringsregeling is deze v uitgewerkt als een bedrag ter hoogte van 20% van de vaste schuld.
Rente typische looptijd: Is de looptijd waarvoor de rente vast ligt. Bijvoorbeeld bij een 30 -jarige hypothecaire
lening, waarvan de rente voor 5 jaar vast ligt, is de rent typische looptijd van de lening 5 jaar.
Repressief toezicht: Repressief toezicht is toezicht achteraf. Bij deze vorm van toezicht is geen goedkeuring van
de besluiten door de provincie nodig.
Reserve: Balanspost die deel uitmaakt van het eigen vermogen van een onderneming. Gemeenten kennen een
algemene reserve en bestemmingsreserves (afgezonderde vermogensbestanddelen waaraan de gemeenteraad
een bestemming heeft gegeven)
Restafval: Restafval of de reststroom is dat gedeelte van de afvalstroom van particulieren, instellingen en bedrijven
dat overblijft nadat alle bruikbare en recyclebare afvalstromen van de hoofdstroom zijn gescheiden. De overheid
probeert de hoeveelheid restafval te verkleinen.
Retributies: Een retributie is een gedwongen betaling aan de overheid voor een verleende dienst. Bijvoorbeeld
reinigingsrechten (onderdeel van de reinigingsheffing)
RI&E: Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet
genoemd middel ter bevordering van veilig en gezond werken.
Rioolheffing: Rioolheffing is een belasting in Nederland die geheven wordt door een gemeente voor (de
mogelijkheid tot) het gebruik van de riolering. De aanleg en het beheer van de riolering is een geme entelijke taak.
Op een enkele uitzondering na wordt deze taak bekostigd via de rioolheffing, alhoewel een gemeente ook kan
kiezen om (deels) geld vanuit de algemene middelen hiervoor te gebruiken. De wet geeft aan dat de begrote baten
van de rioolheffing niet hoger mogen zijn dan de begrote lasten (Gemeentewet artikel 229b).
Risicobeheer: Het op systematische wijze beschermen van een organisatie tegen schade, zodat de doelstellingen
van de organisatie kunnen worden bereikt met een juiste balans tussen prev entiekosten en schadekansen.
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RUD: De regionale uitvoeringsdienst (RUD) is een veelal regionaal werkende dienst die de uitvoering van VROM taken van provincie, waterschap en gemeenten overneemt.
Scheefwoners: Met scheefwoners wordt meestal gerefereerd aan huurders die in een sociale huurwoning wonen,
terwijl ze hiervoor een te hoog inkomen hebben. Zij worden ook wel 'goedkope scheefwoners' genoemd en vaak
zorgen zij ervoor dat er een wachtlijst ontstaat voor mensen met lagere inkomens om een betaalbare of sociale
huurwoning te kunnen betrekken. De overheid probeert deze groep scheefwoners aan te pakken door
huurverhogingen door te voeren voor huishoudens met een bepaald minimum inkomen.
Separaat: Afzonderlijk
Servicenormen: zijn openlijk gecommuniceerde beloften over de kwaliteit van publieke dienstverlening.
Sociaal Domein: In 2015 hebben wij met betrekking tot het sociaal domein onder meer het volgende besloten:
‘Vaststellen dat onder het begrip Sociaal Domein wordt verstaan de uitvoering van de Jeugdwe t, WMO (oud en
nieuw), de Participatiewet exclusief inkomensondersteuning BUIG, BBZ, bijzondere bijstand en WSW’;
Solvabiliteitsratio: Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de provincie of gemeente in staat is aan haar
financiële verplichtingen te voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen (het totaal
van de algemene en de bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële
positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van indien een lening is aa ngegaan omdat het eigen vermogen niet liquide is
(omdat het vast zit in bijvoorbeeld een gemeentehuis of dat er andere investeringen mee zijn gefinancierd). Hoe
hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de provincie of gemeente. De mate van weerbaarheid
geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van een provincie en
gemeente.
Startkwalificatie: Een startkwalificatie is een havo of vwo -diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2. Een vmbodiploma wordt dus niet gezien als een startkwalificatie
Stigma: Een stigma is een schandvlek of brandmerk dat aan een bepaald persoon, een groep personen of aan een
zaak wordt gekoppeld. Een stigma kan ook een vooroordeel zijn dat leeft bij een bevolkingsgroep.
Strategisch personeelsbeleid: Met strategisch personeelsbeleid wordt personeelsbeleid bedoeld wat de strategie
van de organisatie ondersteund. Wanneer de organisatie als strategie kiest voor bijvoorbeeld een grotere
klantgerichtheid dan is het personeelsbeleid strategisch te noemen wanneer de inzet van personeelsinstrumenten
deze strategie ondersteunt. Bijvoorbeeld door competenties te formuleren die klantgericht gedrag definiëren. En
opleidingen die medewerkers trainen in deze competenties. Of wervingsacti es die kandidaten met deze
competenties selecteren.
Structureel: Uiteindelijk, niet-tijdelijk.
Substantieel: Wezenlijk.
Suwinet: Elektronische infrastructuur gebruikt door de CWI, UWV en gemeenten bij de uitvoering van de taken die
bij of krachtens de W et SUWI of enige andere wet aan de CWI, UWV en bij of krachtens de ABW, IOAW en IOAZ
aan gemeenten is opgedragen.
SVn: Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) biedt verschillende leningen die consumenten én bedrijven
kunnen gebruiken om hun wensen op het gebied van wonen te realiseren.
Sw-plaats: De sociale werkvoorziening is een overheidsvoorziening in Nederland op grond van de Participatie wet
en biedt mensen met een arbeidshandicap een passende werkplek in een zo regulier mogelijke, aan de
arbeidshandicap aangepaste, werkomgeving.
Tarieven: Bedrag dat voor iedere eenheid betaald moet worden.
185

GEAMENDEERDE PROGRAMMABEGROTING 2020

Tegenvaller
Onverwachte (niet begrote) stijging van lasten en/of daling van baten.
Toerekenbaarheid van kosten: Aan bepaalde producten of diensten te relateren kosten.
Toeristenbelasting: Onder de naam toeristenbelasting kan in Nederland door een gemeente een belasting worden
geheven van natuurlijke personen die binnen de gemeente verblijf houden, maar niet als ingezetene in de
gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens zijn ingeschreven
Trap op-trap af-systematiek: Ook wel normeringsystematiek. De term wordt gebruikt bij de groei of afname van de
algemene uitkering door deze te koppelen aan de uitzetting of krimp van de rijksbegroting.
Treasuryfunctie: De treasuryfunctie houdt zich bezig met het uitzetten en aantrekken van liquide middelen en het
beheersen van de hieraan verbonden risico’s
Trimesterrapportage: Tussenstand van de uitvoering van de begroting na 4 maanden en na 8 maanden.
Uitgavenplafond: Bij een trendmatig begrotingsbeleid (Zalmnorm) wordt een vast reëel uitgavenkader vastgesteld,
waarbij de uitgaven niet hoger mogen zijn dan een vooraf afgesproken plafond. Inkomstenmeevallers mogen niet
worden gebruikt voor extra uitgaven en i nkomstentegenvallers worden niet automatisch opgevangen door extra
bezuinigingen.
Uitzonderingsrentes: De term is vermeld in de paragraaf Financiering (rentetoerekening). Wij hanteren een vaste
verrekenrente (momenteel 5%) voor alle investeringen. In het verleden werd echter voor bepaalde investeringen
een ander rentepercentage gehanteerd. Zo werden voor investeringen in riolering uitkeringen ontvangen waarvan
de rente gekoppeld was aan het toen geldende rentepercentage. Om deze budgettair neutraal in de b egroting te
laten lopen werd datzelfde rentepercentage ook gehanteerd voor de toe te rekenen (gemeentelijke) rente.
UPS: (Uninterruptible Power Supply) Een apparaat dat wordt aangesloten tussen een computer en een energiebron
om ervoor te zorgen dat de elektriciteitsvoorziening niet wordt onderbroken. Een UPS -apparaat of noodvoeding
bevat een accu die ervoor zorgt dat de computer bij stroomuitval nog een tijd blijft werken.
Valondergronden: het verzachte gedeelte benodigd bij speeltoestellen.
Vastrentende (waarden): Vastrentende waarden zijn effecten (aandelen, obligatiefondsen et cetera) waarbij
gedurende de looptijd een vast bedrag aan rente uitgekeerd wordt en waarbij aan het eind van de looptijd de
hoofdsom terugbetaald wordt.
Verstrekkingen (Wmo): Aangeboden diensten en producten op het gebied van de Wet maatschappelijke
ondersteuning
Verzuimnorm: Een verzuimnorm is een verzuimcijfer dat een organisatie kan halen, rekening houdend met een
combinatie van kenmerken van het personeelsbestand en de spe cifieke werkzaamheden die werknemers moeten
verrichten.
VNG: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, afgekort VNG, is de koepelorganisatie van alle gemeenten in
Nederland. Behalve de Nederlandse gemeenten zijn ook een groot aantal gewesten, de landen Aru ba, Curaçao en
de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius lid van deze organisatie. Een van de belangrijkste
doelstellingen van de VNG is de belangenbehartiging van alle gemeenten bij andere overheden, waaronder de
provinciale overheden, de Tweede Kamer en het kabinet.
Voorziening: Naast reserves kennen gemeenten ook voorzieningen. Voorzieningen worden tot het vreemd
vermogen gerekend. Gemeenten moeten voorzieningen treffen voor:
-verplichtingen/verliezen en risico’s;
-onderhoudsegalisatie;
-door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
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Vraag- en handelingsverlegenheid: vraagverlegenheid: Er is schroom om hulp te vragen. Wij allen hebben een
belangrijke 'feeling rule' dat je je eigen boontjes moet doppen. Als er hulp geb oden word is er sprake van
acceptatieschroom. Handelingsverlegenheid: Om hulp aan te bieden, moet men een stap zetten. Want de
dominante 'feeling rule' is sociale afstand. Dus het aanbieden van hulp is een subtiel spel om de vraag expliciet te
krijgen en hulp aanbieden.
Weerstandscapaciteit: De weerstandscapaciteit bestaat uit de potentieel in te zetten middelen om de tegenvallers
op te vangen. Naast eigen vermogen zijn dit ook langlopende voorzieningen, onbenutte inkomstenbronnen,
bezuinigingsmogelijkheden en garantstellingen.
Weerstandsvermogen: Het vermogen van een decentrale overheid om tegenvallers op te vangen zonder dat de
continuïteit van deze overheid in gevaar komt. Het weerstandsvermogen kan worden uitgedrukt als de verhouding
tussen de weerstandscapaciteit en de te lopen risico's.
Werelderfgoedlijst: Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek
en eigendom van de hele wereld, en waarvan het van groot belang wordt geacht om te behouden. Alleen erf goed
dat is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO mag deze titel dragen.
Wet op het primair onderwijs: De Wet op het primair onderwijs (WPO) bepaalt hoe het basisonderwijs in grote
lijnen geregeld moet zijn.
Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA): Deze regeling is bedoeld voor mensen die na twee jaar
arbeidsongeschiktheid voor een deel nog in staat zijn om te werken.
Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning.
Woningcorporatie: Een woningcorporatie, woningbouwcorporatie of wooncorpo ratie is een organisatie die zich richt
op het bouwen, beheren en verhuren van kwalitatief goede woonruimte met een betaalbare huur voor mensen met
een smalle beurs (sociale woningbouw). Het kenmerk van deze woningbouw is dat de huuropbrengsten van deze
woningen niet rendabel zijn ten opzichte van de stichtingskosten.
WOZ-waarde: Wet waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde van een woning is de geschatte marktwaarde
op de waarde peildatum (voor de beschikking 2018 is de waarde peildatum 1 januari 2017)
Wro: Wet ruimtelijke ordening. De Wet ruimtelijke ordening (Wro, voorheen Wet op de Ruimtelijke Ordening, WRO)
is een Nederlandse wet die regelt hoe ruimtelijke plannen in Nederland tot stand komen en gewijzigd worden.
Zowel het Rijk, de provincies als de gemeente hebben de bevoegdheid om ruimtelijke plannen op te stellen.
Wsw: De Wet sociale werkvoorziening (WSW) is de Nederlandse wet die regelt dat arbeidsgehandicapten die door
lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen uitsluitend in staat z ijn onder aangepaste omstandigheden
arbeid te verrichten, kunnen werken op een zo regulier mogelijke en op hun individuele mogelijkheden aangepaste
arbeidsplek in de sociale werkvoorziening.
(W)SW-bedrijven: In Nederland bieden 90 SW -bedrijven een passende werkplek aan mensen een lichamelijke,
psychische of verstandelijke handicap.
Zaakgericht werken: Zaakgericht en procesgericht werken is een concept dat cruciaal is voor het verbeteren van de
gemeentelijke dienstverlening en/of bedrijfsvoering. Zaakgeric ht en procesgericht werken is voor gemeenten een
goede manier om:
-de inwoner juist te informeren over de voortgang van de desbetreffende aanvragen;
-de afhandeling te monitoren en te bewaken;
-de werkprocessen voor de afhandeling te verbeteren;
-managementinformatie te verkrijgen over behaalde effecten.
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Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO): Orgaan waaraan de uitoefening van een wettelijke taak is opgedragen, zonder
dat er sprake is van (volledige) ondergeschiktheid aan de minister, en die voor de uitoefening van de taak uit
collectieve middelen (rijksbijdragen en heffingen) worden gefinancierd.
ZZP: Zelfstandige zonder personeel.
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Aannames in Perspectiefnota 2020
I. Begrotingssaldi 2020-2023
Bedragen x 1.000. Positieve bedragen zijn beschikbaar
Vrij beschikbaar in Perspectiefnota 2020 na II. Wettelijk verplicht
Netto effect meicirculaire 2019
Vrij beschikbaar (brief meicirculaire raad 19 juni 2019)
Amendement 1 bij behandeling Perspectiefnota 'ozb niet meer dan trendmatig verhogen'
Aangep. saldo vrij beschikb. na geamendeerde Perspectiefnota 2020 na II. Wettelijk verpl.
Begrote onttrekkingen reserves volgens begroting 2019
Standen reserves begroting 2020

Primitieve begroting 2020
Structurele
ruimte
2020
€ -133
€ 117
€ -16
€ -82
€ -98

Eenmalige
ruimte
2020

Verschillen tussen begroting 2019 en primitieve begroting 2020:
- voordeel op langlopende geldleningen
- richtlijn provincie 8/7/19: extra middelen jeugdzorg na '21 structureel ramen
- overige verschillen
Totaal verschillen begroting 2019 en primitieve begroting 2020
Besluiten na Perspectiefnota 2020:
- Bijdr. bestemmingsreserve Middenveld (gecorrigeerd op benodigde risicovermogen)
- Begrotingswijziging 14-2019 (rbs 11 juli 2019) sloopkosten obs de Marke
- Begrotingswijziging 18-2019 (rbs 30 oktober 2019) Subsidie Coöperatie glasvezel Noord
Primitief saldo voor bijstelling uitkering gemeentefonds op 27 augustus 2019
- Bijstelling uitkering gemeentefonds, op basis van specificatie september 2019
- Bijstelling uitkering gemeentefonds na bericht BZK 27 augustus
- Al toegepaste correctie door financiën
- Saldo afwijking na verdere analyses uitkering gemeentefonds
Totaal bijstelling gemeentefonds
Primitief saldo na bijstelling gemeentefonds
- Begrote ontrekking reserve sociaal domein (eenmalig 2020)
- Bijstelling uitkering gemeentefonds septembercirculaire 2019
Saldo opdracht bouwstenen/bezuinigingen begroting 2020
Primitief saldo voor opdracht bouwstenen/bezuinigingen begroting 2020
-Structurele effecten 2e Trimesterraportage 2019
Bouwstenen / ombuigingen
Spoor 1 , budgetten per afdeling
Verlagen personeelsbegroting, inclusief vacatureruimte
Verlagen personeelsbegroting 1,5%, amendement raad 4/11/19
Verlagen rentekosten op kortlopende geldleningen
Spoor 2, tarieven ozb/afval/riolering/(bouw)leges
Intensiveren kostendekkendheid taakvelden afval en riolering
Totaal 'bouwstenen / ombuigingen' verwerkt in primitief saldo

Beschikbaar / Primitief saldo begroting 2020:

€ 5.484

€ -137
€ 2.901

Reserve
Grex
2020
€ 4.444

2021

2022

2023

€ -137
€ -241
€ -378
€ -164
€ -542

€ 187
€ -433
€ -246
€ -246
€ -492

€ 387
€ -570
€ -183
€ -328
€ -511

€ 502
€ -79
€ 258
€ 214
€ 18
€ 913

€ 691
€ -158
€ 23
€ 194
€ 18
€ 768

€ 871
€ -237
€ 23
€ 154
€ 18
€ 829

€ 871
€ -316
€ 23
€ 151
€ 18
€ 747

€ 23

€ 53

€ -8
€ 15

€ 606
€ 659

€ 53
€ 472
€ 152
€ 677

€ 53
€ 472
€ 793
€ 1.318

€ 885

€ 1.014

€ 1.554

€ -1.597
€ -563
€ 441
€ 44
€ -1.675

€ -1.625
€ -573
€ 505
€ 43
€ -1.650

€ -1.624
€ -561
€ 558
€ 106
€ -1.521

€ -1.663
€ -576
€ 626
€ 106
€ -1.507

€ -845

€ -765

€ -507

€ 47

€ 509
€ -1.141

€ 585
€ -936

€ 465
€ -1.042

€ -381

€ -256

€ 78

€ 512

€7

€7

€7

€7

€ 234
€ 321
€ 200

€ 234
€ 321
€ 200

€ 234
€ 321
€ 200

€ 234
€ 321
€ 200

€ 268
€ 1.023

€ 268
€ 1.023

€ 268
€ 1.023

€ 268
€ 1.023

€ 774

€ 1.108

€ 1.542

€8
€ 75
€ 25
€ 25

€8
€ 75
€ 25
€ 25

€8
€ 75
€ 25
€ 25

€ -40
€ 4.404

Van de genoemde reserves benodigd
voor afdekking van risico's:
€ -2.570
€ -2.250
€ -331

Toelichting verschillen tussen saldi vrij beschikbaar brief raad 19 juni en primitief saldo
2020 (exclusief voorstellen nieuw beleid 2020)
Aanpassingen op het saldo van € -98.000 na de geamandeerde Perspectiefnota 2020:
- totaal voorstellen nw beleid m.i.v. jaarschijf 2020 uit meerjarenbegr. 2019
- totaal dekkingsvoorstellen m.i.v. jaarschijf 2020 uit meerjarenbegr. 2019
- effect actualiseren / faseren ambities MUP
- totaal voorstellen II. Wettelijk verplicht uit Perspectiefnota 2020
- bijdrage lokale omroep, onderdeel van saldo Perspectiefnota 2020
Totaal aanpassingen op het saldo van € 98.000 na de geamandeerde Perspectiefnota

2020
€ 5.484

Reserve
sociaal
domein
2020
€ 3.038

Algemene
reserve

Meerjarenperspectief 2020-2023

€ 830

€ 101

€ -1.500
€ -130
€ -275
€ 1.009

€ 400
€ 64
€ -1.211

€ 649

€ 651

€ 4.073

€ -400

€ 101

€ 1.009

€ 251

€ 4.073

Bouwstenen / ombuigingen
Spoor 1: budgetten per afdeling
Verlagen budget sociaal wijkbeheer / participatie
Verlagen afdelingsbudgetten - € 15.000 per afdeling
Verlagen budget bestemmingsplannen
Verlagen budget recreatie en toerisme
Spoor 2: tarieven ozb/afval/riool/(bouw)leges
OZB, leges bouwvergunningen, toeristenbelasting: zie VI 'Dekkingsvoorstellen'
Spoor 3: MUP / wensen nieuw beleid actualiseren / faseren
Zie IV. 'Voortzetting ingezet beleid / MUP' en V. 'Wensen / nieuw beleid'
Spoor 4: Eenmalige budgetten en investeringsbudgetten
Verlagen / intrekken investeringsbudgetten
Verlagen / intrekken eenmalige budgetten
Na 'Bouwstenen / ombuigingen' nog beschikbaar

€8
€ 75
€ 25
€ 25

€ 18

€6

€6

€6

€ 251

€5
€ 4.078

€ 913

€ 1.247

€ 1.681

€ 251

€ 4.078

€ 13
€ 926

€ 13
€ 1.260

€ 13
€ 1.694

€ -31
€ -55
€ -90
€ -18

€ -46
€ -90
€ -18

€ -43
€ -90
€ -18

€ 732

€ 1.106

€ 1.543

€ -15
€ -100
€ -115

€ -15
€ -100
€ -115

€ -15
€ -100
€ -115

€ -15
€ -100
€ -115

pm
€ -48
€ 763

pm
€ -48
€ 684

pm
€ -48
€ 1.058

pm
€ -48
€ 1.495

€ 800

€ 101

€ 282
€ 1.291

€ 212
€ 13
€ 1.025

€ 101

€ 1.291

Actualiseren en/of faseren ambities MUP
13. Bouw en inrichting nieuwe gemeentewerf *
S&O 29 Energiescans gemeentelijke gebouwen, per saldo voordeel
Na 'Actualiseren en/of faseren ambities MUP' nog beschikbaar

II. Wettelijk verplicht
BV 1 Aanpassing waardering woningen *
BV 7 Aanvullende bijdrage VRD (VRD begroting 2020)
B&R 25 Veilig Thuis Drenthe, additionele taak GGD
B&R 40 GGD basisbijdrage, verdeelsleutel en indexering
PZ 39 Ontwikkelprogramma RUD *
BV 2 Personele inspanning implementatie BRO *
Na II 'Wettelijk verplicht' nog beschikbaar

€ -12
€ -45
€ -90
€ -18
€ -14
€ -35
€ 811

€ 101

€ 1.291

€ 251

€ 4.078

Ten laste van tarieven / voorzieningen
BH 11 Aanschaf mobiel inzamelpunt - investering € 100.000
Uitbaggeren van waterpartijen
Totaal ten laste van tarieven

III. Organisatieontwikkeling inclusief investeringsprogramma
S&O 38 Bodembeweging gemeentebreed
Intensivering budget vervangingsinvesteringen
Na III 'Organisatieontwikkeling inclusief investeringsprogramma' nog beschikbaar

€ 101

€ 1.291

€ 251

€ 4.078

I. Begrotingssaldi 2020-2023
Bedragen x 1.000. Positieve bedragen zijn beschikbaar

Structurele
ruimte

Eenmalige
ruimte

Algemene
reserve

2020

2020

2020

Reserve
sociaal
domein
2020

Reserve
Grex

2021

2022

2023

2020

IV. Voortzetting ingezet beleid / MUP
Nog vast te stellen investeringen 2020 uit meerjarenbegroting 2019:
5. Integraal sportaccommodatieplan - invest. € 500.000 (2020)
5. Integraal sportaccommodatieplan - invest. € 1.437.500 (2021)
5. Integraal sportaccommodatieplan - invest. € 1.437.500 (2022)
7. IHP - Realisatie school + sportvoorz. Nietap (2021) - invest. € 2.308.000
7. Vrijval kapitaallasten oude school Nietap
B&R 23 / MUP 7. Aangepaste uitvoering IHP 2018 (hogere norm en andere planning)
8. Eenduidige inrichting verkeerssituaties - investering € 100.000 (2021)
17. Wagenpark en gem. vastgoed verduurzamen - invest. 3x € 250.000 (t/m 2022)
21. Duurzame wijkvernieuwing - invest. € 400.000 (2020) en € 400.000 (2021)
26. Veilig en goed verlichte fietsroutes - invest. € 100.000 (2021)
28. Centrumplan Peize - investering € 150.000 (2020)
28. Centrumplan Nieuw-Roden - investering € 100.000 (2021)
29. Centrumontwikkeling Roden - invest. € 3.498.750 - jaarschijf 2020
29. Centrumontwikkeling Roden - invest. € 2.104.250 - jaarschijf 2021
29. Centrumontwikkeling Roden - invest. € 1.425.000 - jaarschijf 2022
29. Centrumontwikkeling Roden - invest. € 1.980.000 - jaarschijf 2023
Nog vast te stellen budgetten uit meerjarenbegroting 2019 (pm-posten of leeg):
21. Duurzame wijkvernieuwing * (amendement raad 4/11/19 + € 25.000 in 2020)
22. Acquisitiefunctie
25. Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte - invest. 4x € 137.500
Nieuwe voorstellen uit de perspectiefnota 2020:
BH 8 Areaalnota
BH 8 Areaalnota 5 jaren investering van € 100.000 (2020 t/m 2024)
B&R 24 / MUP 4. Int. prev. gezondheidsbeleid (1 x € 200.000 reserve sociaal domein 2020)
BH 10 Gemeentelijk vastgoed verduurzamen
B&R 21 OBS De Marke, huur en verwijderingskosten tijdelijke lokalen
B&R 22 SOBS 't Hoge Holt, huur en verwijderingskosten tijdelijke lokalen *
14C Toegangspoorten Noordenveld (amendement raad 4/11/19) *
Na 'IV. Voortzetting ingezet beleid / MUP' nog beschikbaar

€ -35

€ -35
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€ 16
€ 16
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€ 86
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€ -28
€ -11
€ -95
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€ -13

€ -150
€ -15
€ -23

€ -150
€ -15
€ -33

€ -15
€ -43

€ -150
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€ -150
€ -18

€ -150
€ -28

€ -150
€ -37

€ -90

€ -90

€ -90

€ -46
€ -25
€ -354

€ -35
€ -25
€ -200

€ 301

€ -9
€ -55

€ -9
€ -55

€ -9
€ -55

€ -30
€ -448

€ -30
€ -294

€ -30
€ 207

€ 164
€ 82
€6
€ 10
€ 43
€ 12

€ 246
€ 82
€9
€ 10
€ 43
€ 18

€ 328
€ 82
€ 12
€ 10
€ 43
€ 18

€ -131

€ 114

€ 700

€ -200
€ -90
€ -432
€ -46
€ -25
€ 171

€ 101

€ 859

€ 51

€ 4.078

V. Wensen / nieuw beleid
B&R 12 Culturele Alliantie
B&R 16 Uitbreiding dorpshuis Roderwolde - investering € 125.000 (2020)
B&R 20 Extra subsidiebijdrage Musea Havezate Mensinge en Kinderwereld
S&O 28 Continueren Ontwikkelingsbureau Veenhuizen
B&R 31 Muziekcoöperatie Peize - voortz. experiment 2020
Bedrijvenregeling Drenthe
Subsidie WiN
Na V 'Wensen / nieuw beleid' nog beschikbaar

€ -20
€ -9
€ -55
€ -35
€ -23
€ -150
€ -30
€ 77

€ 46

€ 686

€ 51

€ 4.078

VI. Dekkingsvoorstellen
OZB eig. woningen, niet-won. en gebr. niet-won 1,5% (trendmatige verhoging)
OZB eig. won., niet-won., gebr. niet-won 1,5 % (eenm. '20) spoor 5-amendement 4/11/19
Forensenbelasting 1,5% trendmatige verhoging
Toeristenbelasting € 0,05 verhoging per persoon per nacht in 2020 (van € 1,05 naar € 1,10)
Bouwleges 10% verhoging (eenmalig in 2020)
Correctie van meerjarige aanpassing tarieven sport
Na VI 'Dekkingsvoorstellen' beschikbaar

€ 82
€ 82
€3
€ 10
€ 43
€6

**

€ 303

€ 46

€ 686

€ 51

€ 4.078

* Bij de bepaling van het structurele begrotingssaldo worden de incidentele lasten buiten beschouwing gelaten. Op bladzijde 13 in de programmabegroting staat de opbouw van het structurele begrotingssaldo.
Toelichting op het verschil van het saldo 'Eenmalige ruimte' - € 46.000 - en het saldo van de eenmalige ruimte - € 224.000 - , zoals vermeld in het onderdeel 'Resumé' in de geamendeerde programmabegroting:
** Na het vaststellen van de programmabegroting op 4 november 2019 zijn de eenmalige effecten van de nieuwe investeringen bepaald. Bij nieuwe investeringen wordt ervan uitgegaan dat gemiddeld 50% niet in het eerste jaar wordt
uitgevoerd. Dit levert eenmalig € 140.000 ruimte op. Daarnaast kan eenmalig een voordeel op de rente begroot worden van € 38.000, vanwege het verschil tussen de rekenrente (2,0%) en de begrote rente op de kortlopende geldleningen
(1,0%) voor de in dit overzicht opgenomen nieuwe investeringen.

