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Inleiding
Om uw controlerende taak als raad uit te kunnen voeren heeft u informatie nodig. U krijgt dat
van ons onder andere in trimesterrapportages. Deze rapportages zijn bedoeld om de stand op
te maken tijdens het uitvoeringsjaar. Ze geven een beeld van de realisatie van onze plannen
en de afwijkingen daarvan. Dit wordt vervolgens vertaald naar de financiële consequenties.
De rapportages worden uitgebracht in mei en september.
Het eerste trimester van 2020
In deze eerste trimesterrapportage van 2020 bieden we u een terugblik op de periode van
januari tot en met april. De informatie van de lopende projecten van 20 20 is toegevoegd, van
enkele nog lopende projecten van 2019 is de status eveneens geactualiseerd. Elk project
heeft een eigen projectkaart met informatie over de planning, voortgang en de resultaten.
Budgetten en investeringsbudgetten
Naast de projectkaarten krijgt u informatie over eenmalige budgetten die meegenomen zijn
vanuit het vorige jaar en investeringsbudgetten die (nog) lopen. Bij deze budgetten is
aangegeven wat er per 12 mei 2020 is besteed. Eventuele voorstellen om budgetten af te
sluiten of mee te nemen naar het volgende jaar volgen bij de tweede trimesterrapportage. Bij
de jaarafsluiting 2020 worden de besluiten hierover administratief verwerkt.
Financiële voortgang 2020
De trimesterrapportage is mede bedoeld voor tussentijdse aanpassingen op de eerder door u
vastgestelde begroting. Deze begrotingswijzigingen gelden voor het huidige ja ar en kunnen
impact hebben op komende jaren.
COVID-19
De COVID-19 crisis leidt tot vele onzekerheden en uitdagingen. Ons persoonlijke leven , maar
ook de maatschappij en de economie, worden zwaar getest op flexibiliteit en
weerstandsvermogen. Door de crisis nemen de kosten voor de gemeente Noordenveld toe en
zal er sprake zijn van gederfde inkomsten, onder andere vanwege lagere belastinginkomsten
zoals toeristenbelasting, en mogelijke kwijtschelding van niet te innen vorderingen.
Het kabinet heeft besloten dat zowel de kosten als gederfde inkomsten als gevolg van de
corona-crisis gecompenseerd zullen worden op basis van reële kosten. Daarbij is het
uitgangspunt dat gemeenten er niet op achteruit mogen gaan. Op korte termijn zijn
voorschotten verstrekt om de extra uitgaven te kunnen bekostigen. Na deze urgente fase zijn
we inmiddels in een fase beland van consolidatie. In deze fase is er echter nog veel
onduidelijk met betrekking tot de spelregels die het kabinet hanteert met betrekking tot de
toegezegde compensatie. Wat dat voor ons concreet financieel betekent, is op dit moment
dus nog onduidelijk.
Eerste steunpakket bekend gemaakt
Het Rijk is eind mei 2020 gemeenten, provincies en waterschappen te hulp geschoten nu zij
in de knel raken door de coronacrisis. Ze kunnen rekenen op ruim € 566 miljoen om gemiste
inkomsten goed te maken en extra uitgaven te kunnen betalen. Het is een eerste steunpakket
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en heeft betrekking op de maanden maart, april en mei. Het kabinet blijft in gesprek over
nieuwe steun voor de komende maanden, omdat de crisis langer gaat duren. Ook als het nu
vastgestelde bedrag niet voldoende blijkt, kan er eventueel worden opgehoogd.
Waar zijn we trots op…
En natuurlijk de projecten waar we trots op zijn, we ons zorgen over maken of gewoon omdat
het zo’n mooi project is.
Samen met de raad aan slag tegen

De raad nam eind 2019 een motie aan waarin

kinderarmoede

hij vraagt om meer aandacht te hebben voor
jongeren in armoede en aan te sluiten bij de
Alliantie Kinderarmoede. Een organisatie die
aangesloten is bij de Alliantie Kinderarmoede
belooft armoede te signaleren, dit
bespreekbaar te maken en te weten welke
organisaties betrokken kunnen worden om het
op te lossen. Daarnaast belooft zij om de
(gezondheids)gevolgen van armoede binnen
(aanstaande) gezinnen op te lossen. Om de
motie uit te kunnen voeren is tijd, geld en
mankracht nodig. De eerste stappen daartoe
zijn gezet.

De lancering van de nieuwe website

Beter aansluiten bij wat inwoners zoeken op
de website van de gemeente en beter
toegankelijk voor mensen met een beperking.
Dat waren de wensen bij het maken van de
nieuwe gemeente website. De nieuwe website
is er en het is een plaatje!

De Noordenveldse Kwaliteitsgids

De gemeente Noordenveld is zuinig en trots
op haar landschap. Kenmerken zoals de
esdorpen, beekdalen, veenkoloniën en
laagveenontginningen willen we behouden
voor toekomstige generaties. Tegelijkertijd
staat ons landschap voor grote uitdagingen.
Om deze ontwikkelingen zo goed mogelijk in
te passen in het landschap is de
Noordenveldse Kwaliteitsgids opgesteld. De
gemeente gebruikt de gids om met
initiatiefnemers over hun ruimtelijke plan in
gesprek te gaan.
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Recreatieve samenwerking in de Kop van

Een lang gekoesterde wens is in vervulling

Drenthe

gegaan. Stichting Kop van Drenthe promoot
vanaf 1 maart 2020 naast de gemeente
Noordenveld ook de gemeenten Assen en
Tynaarlo. Op maandag 9 maart was de aftrap
van de nieuwe samenwerking op het gebied
van regiopromotie.
Er is een gezamenlijk merkactivatieplan
opgesteld voor vier jaar. De komende per iode
wil de stichting zeven verhalen uit het gebied
onder de aandacht brengen. Allereerst is dat
het verhaal van de vele landschappen in
Noord-Drenthe. Voor Noordenveld worden de
verhalen over de Koloniën van Weldadigheid
en Vrouw Lebbe verder uitgewerkt. De andere
vier verhalen komen uit de aangesloten
gemeentes.

Cursus Politiek Actief

Meer dan 20 inwoners deden enthousiast mee
met de cursus Politiek Actief. De cursisten
kregen informatie over onderwerpen als
staatsinrichting, politiek partijen, verkiezingen,
besluitvorming, beïnvloeding en financiën.
Door samen te werken met andere gemeenten
en elkaars’ medewerkers in te lenen kregen
de cursisten onder andere les van raadsleden,
collegeleden, lokale politici en ambtenaren.

Raad van Kinderen

Scholieren van basisschool de Poolster
verdiepten zich, als Raad van Kinderen, in het
onderwerp biodiversiteit. Hun adviezen om de
biodiversiteit in Noordenveld te verbeteren
mochten ze presenteren aan prinses
Laurentien, initiatiefneemster van de Missing
Chapter Foundation. ‘Kinderen betrekken,
écht naar ze luisteren. Omdat beslissingen er
beter van worden. En omdat ze er recht op
hebben. Helemaal als het gaat over zaken die
van invloed zijn op hun leven en toekomst’.
Dat is waar de Missing Chapter Foundation
voor staat. De gemeente neemt de adviezen
van de Raad van Kinderen serieus en gaat er
mee aan de slag.
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Nieuwe subsidieovereenkomst en opdracht

‘Als er grondig wordt gemoderniseerd kan

voor de Havezathe Mensinge

Museum Havezate Mensinge in Roden op
termijn zeker 30.000 bezoekers trekken’. Dat
staat in het rapport van onderzoeksbureau
Edzes. De nieuwe subsidieovereenkomst die
de gemeente sloot met Mensinge biedt het
museum de kans om de adviezen in het
rapport op te volgen. Zoals: Een grondige
vernieuwing van de presentatie, samenwerken
met de erfgoedinstellingen op de Brink en
officieel geregistreerd worden als museum
zodat museumkaarthouders Mensinge kunnen
komen bezoeken.

Haarveld

Voor bedrijventerrein Haarveld in Roden is
een nieuw bestemmingsplan gemaakt en
vastgesteld door de gemeenteraad. In het
vormen van een nieuw bestemmingsplan zijn
we er in geslaagd een aantal oude dossiers
op te lossen, een extra waterberging in
eigendom te verkrijgen voor de steeds groter
wordende wateropgave en is er ruimte
ontstaan voor meer soortige bedrijven. We
geven letterlijk meer ruimte aan
ondernemerschap.

Vaststelling Integraal
Sportaccommodatieplan/ISAP

De gemeenteraad besloot om 4,5 miljoen te
investeren in sportaccommodaties. Dit om er
voor te zorgen dat iedereen plezier kan
hebben in sport en bewegen. Nu en in de
toekomst. Ongehinderd, in een veilige en
gezonde omgeving. Voor 2020 staan onder
andere investeringen in sportpark NieuwRoden, een kunstgrasveld bij GOMOS en een
padelbaan bij TV REO op de planning. Het
plan is in samenwerking met de verenigingen
opgesteld.

Roden, 12 juni 2020.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,
Klaas Smid, burgemeester

Marinus van der Wal, secretaris
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Financieel
De trimesterrapportage is voornamelijk bedoeld om u inzicht te geven in de ontwikkelingen
van het lopende jaar. Onderdelen die we daar specifiek uitlichten zijn de verwachte mutaties
in onze reguliere budgetten en de voortgang van de beschikbare investeringsbudgetten en
eenmalige budgetten.
Overgehevelde investeringsbudgetten
Investeringsbudgetten worden voor twee jaar toegekend. Investeringsbudgetten 2019 lopen in
principe ook nog door in 2020 en staan daarom ook niet in onderstaand overzicht.
Onderstaande investeringsbudgetten van eerd ere jaren (van vóór 2019) zijn overgeheveld
naar 2020.

OMSCHRIJVING

BESLUIT

BUDGET
01-01-2020

Aanhangwagen (2018)

2018

60.000

GVVP (2018)

2018

136.122

Herinrichtingsplan Roden-Norg

2013

62.215

Implementatie zaakgericht werken

2018

Ondergrondse afvalcontainers

UITGAVEN INKOMSTEN

RESTANT 2020

12-05-2020

60.000
-44.125

180.247

41.587

61.185

-19.598

2014

39.771

2.835

36.936

Ondergrondse containers Centrumgebied

2017

180.000

Realisatie school Veenhuizen

2018

2.165.896

Renovatie De Brinkhof

2018

4.937

4.937

Renovatie werkplaats en brandweer Peize

2018

6.724

6.724

Renovatie woning H. Scheepstrastraat 10

2018

6.417

297

6.120

Riolering (waterberging Roden)

2015

142.631

946

141.685

Schuur Mensingecomplex

2017

65.877

65.877

Vervanging telefooncentrale

2018

131.300

131.300

3.043.477

62.215

180.000
2.177.883

2.199.020

-11.987

844.457

In bovenstaande tabel treft u bij de post Realisatie school Veenhuizen een opvallende uitgave
aan. CKC Drenthe is bouwheer voor de realisatie van de nieuwe school. De bekostiging vanuit
de gemeente verloopt in 2020 volgens een betalingsschema in delen. Het betalingsschema is
nu reeds volledig geboekt en dat geeft nu bij de 1e trimesterrapportage een vertekend beeld.
Een verdere toelichting op de voortgang van de investeringsbudgetten treft u in deze rapportage
nog niet aan. In de tweede trimesterrapportage van 2020 volgt deze informatie, inclusief een
voorzet voor een eventuele overheveling naar 2021. Bij de jaarafsluiting 2020 zullen eventuele
resterende bedragen weer beschikbaar komen. In onderstaa nd overzicht treft u het saldo van
uitgaven en inkomsten aan tot en met 12 mei 2020.
Overgehevelde eenmalige budgetten
Toegekende eenmalige budgetten hebben een looptijd van één jaar. De voortgang van de
naar 2020 overgehevelde eenmalige budgetten treft u op de volgende pagina aan. In het
overzicht treft u de situatie per 12 mei 2020 aan. In de loop van dit jaar zullen er meer
uitgaven gaan plaatsvinden.
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STANDEN 12-05-2020
OMSCHRIJVING

BESLUIT

RESTANT-

UITGAVEN -

TEN LASTE

BUDGET

INKOMSTEN

VAN MUP-

01-01-2020

2020

BUDGET

603.547

54.753

RESTANT
2020

Aanleg busstation Norg

2016

548.794

Aanpassing waardering woningen

2019

9.808

11.093

-1.285

Acquisitiefunctie

2019

28.784

94

28.690

Afkoop sifon waterschap

2019

79.000

Afronden Lange Streeken II

2019

51.079

Agenda buitengebied

2019

33.057

Albertsbaan Ontwikkelfonds

2015

400.000

Bankjesproject

2018

18.892

7.269

11.622

Bijdrage Ondernemerscentrum

2016

69.300

30.000

39.300

Bodemsanering Langewijk-Bisschopswijk

2016

28.298

Dorpenfonds

2019

941.414

Fietsknooppuntennetwerk Fochteloërveen

2018

35.000

35.000

Herontwikkeling locatie De Regenboog

2016

29.250

29.250

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)

2016

1.309.490

101.673

1.207.817

Implementatie Omgevingswet

2019

799.810

49.876

749.934

Integrale benadering verduurzaming wijken

2019

24.996

2.860

22.136

Landschapsimpuls

2017

2.889.369

18.278

2.871.091

Meerjarenplan woningbouw

2019

1.019

473

547

Mijlpaal Unesco

2018

15.000

10.000

5.000

Monitoren en evalueren Beweegdorp Norg en
Peize in Beweging

2018

5.120

3.456

1.664

Noordenveld op Fietse

2019

35.892

3.120

32.772

Onderzoek moderne gemeentewerf

2018

3.999

3.999

Onderzoek nieuw brengstation

2018

3.025

3.025

Onderzoek uitvoer IHP 2016-2022

2016

37.626

Passende instrumenten financiële verduurzaming

2019

25.000

Pilot integrale verbetering oude wijken

2018

20.261

20.500

-239

Professionalisering vastgoed

2016

11.291

1.942

9.349

Project energieke buurten

2019

8.905

1.410

Recreatiebeleidsnota

2018

86.862

Rioleringsschade Middenveld

2019

442.071

27.983

Sloop OBS De Marke

2019

19.770

49.770

-30.000

Strategisch sturen vastgoed, projecten en gronden

2019

138.211

20.022

118.190

Subsidie Coöperatie Glasvezel Noord

2019

400.000

Subsidie stichting Beweegdorp Norg

2018

29.370

30.000

-630

Subsidie stichting Peize in Beweging

2018

32.250

30.000

2.250

Toegankelijkheid gebouwen en openbare ruimte

2018

22.614

311

22.304

Uitvoeren centrumvisie

2018

92.510

278

92.232

Verduurzaming maatschappelijke gebouwen

2017

1.901

2.468

-567

Vervolg visie Norgerduinen

2018

41.475

542

40.933

Vitale Vakantieparken Noordenveld

2019

79.000
-109.582

160.661
20.160

12.897
400.000

28.298
66.353

875.060

20.933

16.693
25.000

7.495
86.862
414.087

400.000

17.143

3.008

10.455

3.680

8.842.408

458.881

30.615

8.352.911
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Net als bij de investeringsbudgetten, treft u in deze rapportage nog geen toelichting op de
afzonderlijke posten aan. In de tweede trimesterrapportage van 2020 volgt deze informatie,
inclusief een voorzet voor een eventuele overheveling naar 2021.
Prognose 2020 versus begroting 2020, analyse afwijkingen
De geïnventariseerde structurele en incidentele voor- en nadelen zijn als volgt:
Structurele voor- en nadelen 2020 (in €)

Voordelen:
Huisvestingskosten gemeentehuis

27.470

Vluchtelingen (WOS), Huisvesting statushouders

36.599

Subtotaal

64.069

Nadelen:
Straatreiniging

-75.000

Kunstbeoefening, Lokale omroep de Zulthe

-15.180

Advieswerkzaamheden college

-15.000

Personeelskosten als gevolg van cao

p.m.

Financiering basistaken GGD

-85.872

Vluchtelingen (WOS), Rijksbijdrage COA

-57.512

Wet WOZ eigenaren woningen

-21.000

Wet WOZ eigenaren woningen

-20.000

Subtotaal

-289.564

Structureel nadeel 2020 en verder:

-225.495

Incidentele voor- en nadelen 2020 (in €)

Voordelen:
Subtotaal

0

Nadelen:
Voorziening huisvesting SOBS t Hoge Holt

-22.735

Voorziening huisvesting OBS De Marke

-30.000

Bestuur openbaar onderwijs

-10.000

Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs

-30.000

Overschrijdingsregeling

-15.000

Raadsgriffie

-60.000

Subtotaal

-167.735

Incidenteel nadeel 2020:

-167.735

De genoemde bedragen zijn de verwachte (geëxtrapoleerde) voor- en nadelen voor heel
2020, die tot op heden door ons zijn geconstateerd.
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Samenhang trimesterrapportage met zomerbrief 2020 en begroting 2021
In de trimesterrapportage rapporteren we over het huidige boekjaar. Gesignaleerde
structurele afwijkingen hebben echter ook effect op de berekende beschikbare
begrotingsruimte van de komende jaren. Het geconstateerde meerjarige effect nemen we als
gegeven mee in de begroting 2021.
Toelichting op de structurele voor- en nadelen 2020
Huisvestingskosten gemeentehuis (€ 27.470 voordeel)
In de 2 e trimesterrapportage van 2019 is melding gedaan van het vertrek van Noordermaat als
huurder. De bijbehorende jaarlijkse huurinkomsten van € 27.470 zijn op dat moment
structureel als tegenvaller in de begroting opgenomen. Rond de zomer van 2019 is dit bedrag
echter ook als correctie in de nieuwe begrotingsopzet van 2020 verwerkt. Daarmee is deze
derving van huurinkomsten dus tweemaal gec orrigeerd, waar eenmaal op z’n plaats was
geweest. Met deze correctie herstellen we deze fout en voegen we het saldo weer toe aan de
beschikbare begrotingsruimte.
Vluchtelingen (WOS) Huisvesting statushouders (€ 36.599 voordeel)
De instroom van vluchtelingen is sinds 2019 sterk teruggelopen. We kunnen statushouders nu
zonder problemen op de reguliere manier via de corporaties huisvesten. Ook in 2020 is de
instroom laag en zijn er geen extra maatregelen nodig om in huisvesting te voorzien. Dit
budget wordt dit jaar daarom niet aangesproken, waardoor het begrote bedrag in zijn geheel
als voordeel kan worden aangemerkt.
Straatreiniging (€ 75.000 nadeel)
De uitvoering van de straatreiniging hebben we opnieuw Europees aanbesteed. De
aanbiedingen zijn hoger uitgevallen dan verwacht. Dit werd mede veroorzaakt door de
uitvraag naar extra werkzaamheden en de overgang van beeld- naar frequentiebestek. Ook
hebben wij het bladruimen mee aanbesteed. Van de totale verhoging van € 150.000 komt
50% ten laste van de exploitatie, 25% ten laste van de afvalstoffenheffing en 25% ten laste
van de rioolheffing. Wij baseren ons bij het bepalen welke kosten k unnen worden toegerekend
aan het tarief afval en riool op de Handreiking kostentoerekening van de VNG. De kosten van
straatreiniging kunnen slechts voor 50% worden toegerekend aan afval en riool.
Kunstbeoefening, Lokale omroep de Zulthe (€ 15.180 nadeel)
Het door uw raad, voorafgaand aan de behandeling van de perspectiefnota 2020, genomen
besluit blijkt nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt. Deze omissie willen we herstellen.
Externe juridische inhuur (€ 15.000 nadeel)
Nadat de hoogte van het budget een aantal jaren geleden verlaagd is naar € 0, blijkt dit geen
realistische verlaging te zijn. Op deze post worden kosten geboekt voor externe juridische
ondersteuning bij complexe vraagstukken (bijvoorbeeld in geval van juridische ondersteuning
bij personele vraagstukken en andere zaken waarbij specifieke juridische expertise wordt
verlangd).
Personeelskosten als gevolg van cao (eventueel nadeel p.m.)
De personeelskosten zijn gestegen als gevolg van de nieuwe Cao. Op het moment van het
definitief worden van de Cao (najaar 2019) en de exacte betekenis hiervan voor de
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personeelsbegroting 2020, meenden wij er vanuit te mogen gaan dat de Cao -stijging zoals
gebruikelijk zou worden gecompenseerd door het Rijk via de Meicirculaire. In d e thans
ontvangen circulaire wordt weliswaar een aanvullend bedrag aan ons toegekend voor de
algemene loon- en prijsontwikkeling, maar lijkt deze tot nog toe lager dan de landelijk
doorgevoerde Cao-stijging. Deze op het eerste gezicht gedeeltelijke compens atie vraagt om
een nadere analyse van de Meicirculaire. Wij gaan er vanuit dat wij de komende circulaires
van dit jaar alsnog volledig door het Rijk worden gecompenseerd. Zodra wij meer zekerheid
hebben met betrekking tot de Cao-compensatie, zullen wij u daarover inlichten.
Financiering basistaken GGD (€ 85.872 nadeel)
De verhoging van de bijdrage GGD Drenthe is meegenomen in de perspectiefnota 2020, maar
niet verwerkt in de begroting 2020. Het betreft uitvoering van een wettelijke taak. Door een
administratieve foutieve verwerking in de perspectiefnota van 2020 is er een aanvullend
structureel bedrag nodig van € 85.872.
Vluchtelingen (WOS) Rijksbijdrage COA (€ 57.512 nadeel)
Dit nadeel is een gevolg van een wijziging van de financieringssystematiek. De rijksbijdrage
COA is een bijdrage in de kosten van maatschappelijke begeleiding van statushouders. Die
bijdrage werd door het COA op twee momenten in het lopende jaar op basis van de realisatie
huisvesting statushouders aan gemeenten uitgekeerd. Deze manier van financieren is
vervangen door een toevoeging aan de algemene uitkering. De relatie tussen taak en
rijksbijdrage is daarmee weg, maar dit nadeel wordt wel door die toevoeging gedempt.
Wet WOZ eigenaren woningen (€ 21.000 nadeel)
De huidige leverancier van de applicatie Heffen heeft vorig jaar aangegeven te stoppen met
de dienstverlening per 01-01-2020. Aangezien wij tijd nodig hadden om middels een
aanbestedingstraject een nieuwe leverancier aan ons te binden, zi jn we overeengekomen dat
ze de dienstverlening voortzetten tot 01-06-2020. Inmiddels is bekend geworden dat het
aanbestedingstraject vertraging oploopt aangezien de enige inschrijver niet kan voldoen aan
de gestelde eisen, waardoor we de huidige leverancie r hebben gevraagd om het contract
nogmaals te verlengen. Hier zijn extra kosten aan verbonden.
Wet WOZ eigenaren woningen (€ 20.000 nadeel)
Ten opzichte van voorgaande jaren is er een forse stijging van het aantal bezwaren zichtbaar.
In 2019 en 2020 zijn er respectievelijk 190 en 350 bezwaren ingediend. Vooral het aandeel
van de zogenaamde no cure no pay organisaties neemt aanzienlijk toe. Dit komt overeen met
het landelijke beeld. Deze toename heeft effect op de benodigde inzet van eigen personeel
en, bij een te grote piekbelasting, eventueel in te huren extern personeel.
Toelichting op de incidentele voor- en nadelen 2020
Voorziening huisvesting SOBS t Hoge Holt (€ 22.735 nadeel)
De overschrijding is veroorzaakt door extra kosten voor aansluiting van de noodlokalen met
het hoofdgebouw en groenvoorzieningen. Er zijn op verzoek van omwonenden een aantal
aanpassingen gedaan in de aanleg van groen in de openbare ruimt e. Verder is er een extra
voetpad aangelegd in verband met de veiligheid en hebben we voorzieningen getroffen om
ballen tegen te houden om te voorkomen dat kinderen plots de straat oprennen. Zorgen van
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omwonenden over overlast en vernielingen op en rond he t schoolplein hebben we verminderd
door onder andere extra verlichting rondom de noodlokalen aan te brengen.
Voorziening huisvesting OBS De Marke (€ 30.000 nadeel)
De overschrijding is veroorzaakt door extra kosten die te maken hadden met het toepassen
van het vleermuizenprotocol en het bouwprotocol. Voor het vleermuizenprotocol was extra
milieu en flora- en faunaonderzoek noodzakelijk. Het bouwprotocol leidde tot een andere
wijze van slopen (zonder trillingen en groot materieel en meer handmatig). Dit heeft wel als
bijkomstigheid gehad dat er circulair is gesloopt. Momenteel zijn wij nog aan het onderzoeken
in hoeverre wij de betaalde Btw volledig kunnen compenseren. Met betrekking tot de
afwikkeling van dat financiële risico komen wij daar bij u op terug in de 2 e trimesterrapportage
van dit jaar.
Bestuur openbaar onderwijs (€ 10.000 nadeel)
De Onderwijs Inspectie heeft de gemeente de opdracht gegeven om het intern toezicht bij
OPON te verbeteren. Het college heeft op 28 april 2020 besloten om opdracht verlenen voor
een onderzoek hoe aan de herstelopdracht van de inspectie omtrent Intern toezicht OPO
Noordenveld tegemoet kan worden gekomen, een aanvullend budget van € 10.000 incidenteel
beschikbaar te stellen en de dekking mee te nemen in de 1e trimesterrapportage.
Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs (€ 30.000 nadeel)
De gemeente is op basis van diverse wetten, waaronder de Wet Op Primair Onderwijs,
verplicht om de scholen huisvesting aan te bieden. De gemeente maakt met de
schoolbesturen plannen, gevat in een Integra al Huisvestingsplan (IHP). Het IHP waar wij nu
mee werken is geschreven in 2017 en is onderdeel van de MUP. Een deel van deze IHP is in
uitvoering, een deel is verder in de tijd verschoven. Het is belangrijk om een actueel IHP te
hebben. De schoolbesturen hebben geadviseerd om een nieuwe IHP onder begeleiding van
een extern bureau op te laten stellen. Onderzoek bij andere gemeentes heeft opgeleverd dat
de doorlooptijd een half jaar duurt en dat de kosten € 30.000 zullen zijn.
Overschrijdingsregeling (€ 15.000 nadeel)
Op basis van artikel 144 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) dient een gemeente, die
een of meer openbare scholen in stand houdt, jaarlijks voorlopig vast te stellen of er sprake is
van een overschrijding. De afrekeningen 2006 tot en met 2019 moeten nog worden opgesteld.
Het college heeft op 21 januari 2020 besloten om het contract met de exte rn adviseur te
verlengen, hiervoor een aanvullend budget van € 15.000 incidenteel beschikbaar te stellen en
de dekking mee te nemen in de 1e trimesterrapportage.
Raadsgriffie (€ 60.000 nadeel)
De inhuur van de interim griffier kan niet gedekt uit het ver vangingsbudget daar dit budget
hiervoor niet toereikend is.
Stand van zaken bezuinigingsopdracht personeel
In uw vergadering van 4 november 2019, heeft u besloten om een grotere bezuiniging op
personeel door te voeren dan door ons was voorgesteld. De door ons voorgestelde inkrimping
van personeelskosten van € 234.000, is door u via een amendement tijdens de
raadsvergadering aangevuld met een extra taakstelling van € 320.925, tot een totaalbedrag
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van € 554.925. Een nadere analyse van de mogelijkheden heeft geleid tot een voorstel om
€ 371.850 daadwerkelijk in te vullen wat via een aparte begroti ngswijziging is vastgelegd. Wij
liggen op koers met de concrete invulling.
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Personele ontwikkelingen
Coronacrisis
Het dominante thema in dit trimester werd de Coronacrisis. Als gemeente voeren we een
aantal vitale taken uit die minimaal bezet moeten blijven. Deze taken zijn beschreven in het
continuïteitsplan. Het kabinetsbesluit van 15 maart om daar waar mogelijk thuis te werken,
luidde een periode in waarin de meeste medewerkers daadwerkelijk thuiswerkten. Deze
omslag werd goed ondersteund vanuit ICT. Uitzonderingen op deze maatregel vormden de
taken die niet thuis uitgevoerd kunnen worden of medewerkers die thuis niet over geschikte
faciliteiten beschikken. Met een lijst van veel gestelde vragen op Veldnet zijn medewerkers
geïnformeerd over het thuiswerken in Coronatijd. Deze lijst wordt regelmatig geactualiseerd.
We merken dat bepaalde werkzaamheden in Coronatijd minder urgentie krijgen en andere
werkzaamheden juist in omvang toenemen of intensiveren. Vand aar dat een marktplaats
wordt ingericht waar intern vraag en aanbod van arbeid op elkaar kan worden afgestemd. Zo
ondersteunen bijvoorbeeld medewerkers van buiten het sociaal domein bij de uitvoering van
de regeling TOZO. Ook signaleren we dat het in grote getale thuiswerken een wissel trekt op
het gevoel van medewerkers dat zij deel uitmaken van een organisatie. Zeker na de
verlenging per 6 april. Dat gaat soms vergezeld van stress vanwege de zorg voor kinderen
(scholen dicht) en ouderen. Maar ook met gevo elens van onzekerheid over wat de toekomst
kan brengen. Reden waarom bedrijfsmaatschappelijk werk beschikbaar is om medewerkers
bij te staan die hier problemen bij ondervinden.
Ziekteverzuim
In 2019 is voor het eerst een eigen analyse van het ziektev erzuim uitgevoerd, mede op basis
van gesprekken met alle leidinggevenden. Daarop zijn maatregelen getroffen. Zo is er een
periodiek overleg met de bedrijfsarts ingesteld over thema’s die gerelateerd zijn aan
ziekteverzuim. Doel hiervan is kennis vergroten en ervaringen uitwisselen. Verder is er
concrete aandacht voor vitaliteit. De meest in het oog springende activiteit is de training
Stoppen met roken die door 15 medewerkers is gevolgd. Het ziekteverzuim is in het eerste
kwartaal van 2020 uitgekomen op 6,85% (inclusief WSW). Dit is aanmerkelijk lager dan het
verzuim in het eerste kwartaal van 2019 (8,92%). Overigens merken we op dat Corona
gerelateerde afwezigheid niet is meegeteld als verzuim. Dit omdat in deze situaties geen
sprake was van afwezigheid vanwege arbeidsongeschiktheid en men in normale
omstandigheden met deze lichte klachten gewoon aan het werk zou zijn. De belangrijkste
conclusie is dat het langdurend verzuim (42-365 dagen: 3,51%) het grootste aandeel blijft
leveren aan het ziekteverzuim. Toch ligt ook dit percentage beduidend lager dan in 2019
(5,54%). Er wordt gewerkt aan een tweede analyse naar het ziekteverzuim, wederom
gebaseerd op gesprekken met alle leidinggevenden. Daarin nemen we waar mogelijk de
effecten van de getroffen maatregelen mee.
RI&E
Elke werkgever is verplicht via een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) de
belangrijkste arbeidsrisico’s binnen zijn organisatie in kaart te brengen. De laatste RI&E
dateert uit 2015. Reden waarom de uitvoering van een nieuwe RI& E is aanbesteed. Daarop
zijn twee aanbiedingen binnengekomen. Momenteel overleggen we met de ondernemingsraad
welke aanbieding het beste past bij onze organisatie.
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Arbeidsmarktbeleid
In het afgelopen trimester is de notitie Arbeidsmarktimago voorgelegd a an het MT. Gebleken
is dat onze benadering van de krappe arbeidsmarkt aanscherping behoeft. Wij zijn een
middelgrote gemeente en kunnen het salarisinstrument beperkt inzetten. Ons
arbeidsmarktbeleid zou meer in lijn moeten zijn met wat wij als organisatie voorstaan
(Natuurlijk samen doen) en als werkgever willen uitstralen. Op basis daarvan is Personeel &
Organisatie gevraagd met voorstellen te komen hoe wij pro -actiever en met aandacht voor
onze (kern)competenties kunnen werven en wat ons daarbij als werk gever aantrekkelijk
maakt.
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Waar staat de gemeente Noordenveld?
Op https://www.waarstaatjegemeente.nl/ is te lezen hoe de gemeente Noordenveld scoort op
diverse indicatoren. Daarbij is het steeds mogelijk om een referentiegroep aan te geven,
bijvoorbeeld geheel Nederland, de provincie Drenthe, of een willekeurige andere gemeente.
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Stand van zaken lopende projecten
Inhoudsopgave lopende projecten
Nummer in MUP

Ambitie
1 Meerjarenplan woningbouw
4 Integraal preventief gezondheidsbeleid
5 Integraal sportaccommodatieplan (ISAP)
7 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

10 Ruimtelijke kwaliteit als het perspectief en eigentijdse Noordenveldse
Welstand
11 Strategische sturing vastgoed, projecten en gronden Noordenveld
12 Afval is grondstof
13 Bouw en inrichting nieuw brengstation / nieuwe gemeentewerf
14 A Beheer niveau openbare ruimte wordt substantieel verhoogd
14 B Wijkgericht werken
15 Dienstverlening
17 Wagenpark en gemeentelijk vastgoed verduurzamen
18 Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsopgave
20 Behoefte aan meer inzicht in de financiële situatie van de gemeente
21 Duurzame wijkvernieuwing
28.1 Dorpsvisies- en centrumplannen Norg, Peize en Nieuw-Roden
28.2 Dorpenfonds
29 Centrumontwikkeling Roden
30 Agenda Buitengebied
31 Uitvoering van het programma Vitale Vakantieparken w aaronder
expeditie Norgerduinen
Oude projecten

Naam project
I
II
III

Boskamplocatie Roden
Haarveld
Programma Terheijl
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Criteria voortgang stand van zaken

Groen: voortgang conform planning / er wordt binnen het begrote budget opgeleverd. Het op
te leveren product, de op te leveren dienst voldoet aan de afgesproken kwaliteitseisen van de
portefeuillehouder/inwoner.
Oranje: er is het volgende aan de hand:
1) qua tijdsplanning lopen we uit de pas. Bijsturen noodzakelijk. Mogelijkheid bestaat dat we
deadlines toch nog gaan halen;
2) qua financiën lopen we uit de pas ten opzichte van wat we hebben begroot. Er is sprake
van een overschrijding / onderschrijding <= € 20.0000. Bijsturen noodzakelijk;
3) qua kwaliteit lopen we uit de pas. Het product, de uit te voeren dienst wordt niet, of niet
volledig opgeleverd zoals we hadden afgesproken of met de inwoner waren
overeengekomen. Bijsturen noodzakelijk.
Rood: er is het volgende aan de hand
1) qua tijdsplanning wordt niet of nauwelijks voortgang geboekt. Planning wordt bijlange na
niet gehaald. Nieuwe planning vereist;
2) qua financiën lopen we uit de pas ten opzichte van wat we hebben begroot. Er is s prake
van een overschrijding / onderschrijding >= € 20.0000. Direct bijsturen vereist;
3) qua kwaliteit lopen we uit de pas. Het product, de uit te voeren dienst wordt niet
opgeleverd zoals we me de portefeuillehouder of inwoner hadden afgesproken. Direct
bijsturen vereist.
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Projectkaarten
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1. Meerjarenplan woningbouw
Wat wordt er opgeleverd in 2019 / 2020
(planning)
-

Voortgang 1e trimester 2020

Woningmarktonderzoek door KAW op
hoofdkernniveau, plus aanvullende
aspecten (waar onder sociale en
geliberaliseerde huur, wonen en zorg).
Betreft verdieping en verfijning op dito

Het rapport van KAW is 29 april jongstleden opgeleverd. Vertraging is veroorzaakt doordat de
regiorapportage ernstig is vertraagd. Deze rapportage dient als noodzakelijke input voor het
verdiepingsonderzoek van de gemeente Noordenveld.

onderzoek KAW voor de Regio
Groningen-Assen;
-

Meerjarenplan woningbouw 2020-2030
met doorkijk naar 2040. Overzicht
woningbouwplanning op inhoud en

Hierdoor is er ook vertraging ontstaan bij de woningbouwprogrammering. Het ti jdspad van de oplevering
van woningbouwprogrammering hangt samen met de procesgang van de gebiedsverkenning Roden -Zuid.
8 juni is er een presentatie aan de raad geweest.

tijdpad; inzicht in overschotten/
tekorten woningtypen en huur/koop;
beschikbare plancapaciteit versus

Daarna wordt bepaald wanneer het woningbouwprogramma wordt opgeleverd (richttijd na z omerreces)

behoefte: overmaat/tekorten;
-

Op basis van concept, starten met
planvorming (ruimtelijk en
woningbouwprogramma).
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4. Integraal preventief gezondheidsbeleid
Wat wordt er opgeleverd in 2019 /
2020 (planning)
-

Rapportage van de evaluatie van
het huidige aanbod van projecten
gericht op preventie;

-

-

Voortgang 1e trimester 2020

Plan van aanpak inzake het op te
stellen preventief
gezondheidsbeleid;

Een concreet plan tot een
verbeterende en effectievere
aanpak van drugsproblemen in
Noordenveld (opgesplitst in
preventie en veiligheid);

Op 27 juni 2019 heeft de raad de rapportage van het huidige aanbod gericht op preventie ontvangen.

Preventie
De nota integraal preventief gezondheidsbeleid en de uitvoeringsagenda zijn op 22 april 2020 vastgesteld door
de raad.

Veiligheid (t.b.v. drugsproblematiek)

Veiligheidsbeleid is vastgesteld in 2019, middelengebruik is hierin opgenomen als prioriteit.
2. Er zal dit jaar een uitvoeringsplan Veiligheid komen, dat de veiligheidsprioriteiten verder uitwerkt in
1.

concrete acties. Het uitvoeringsplan zal op het geb ied van drugs afgestemd zijn op de
uitvoeringsagenda preventie.
3. Het middelengebruik is in de voorbereiding bij evenementen een constant aandachtspunt.
4. In meerdere casussen op het gebied van drugs zijn de afgelopen maanden acties ingezet.
5. De beleidsregel hard en softdrugs gemeente Noordenveld is in een vergevorderd stadium en kan
bijna ter besluitvorming worden voorgelegd.
-

Integraal uitvoeringsprogramma
sociaal domein.

Nog nader te bepalen.
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5. Integraal sportaccommodatieplan (ISAP)
Wat wordt er opgeleverd in 2019 /
2020 (planning)

Voortgang 1e trimester 2020

Vanaf 2019 zullen gedurende de
gehele planperiode de volgende
zaken worden gerealiseerd:

Woensdag 26 februari heeft de gemeenteraad het Integraal Sportaccommodatieplan Noordenveld vastgesteld.

-

De sportbehoefte is samen met
sportverenigingen onderzocht;

De raad heeft € 4.5 miljoen beschikbaar gesteld voor investeringen in sportaccommodaties. We hebben het
bedrag opgenomen in de meerjarenbegroting.

-

Op basis van de (sport)behoefte
is samen met de
sportverenigingen (en het

In de maanden daarvoor hebben we informatiebijeenkomsten gehad met de raad en sportverenigingen. Tijdens
de bijeenkomsten hebben zij gezegd dat zij tevreden zijn over het plan.

onderwijs) een (integraal)
toekomstplan en een
huisvestingsplan voor de
komende 15 jaar (voor
binnensport- en buitensportaccommodaties) opgesteld. Dit
geldt zowel voor accommodaties
die in eigen beheer zijn als
accommodaties die niet in eigen
beheer zijn;
-

Plannen die urgent en concreet
zijn worden snel opgepakt, mits
passend bij de uitgangspunten.
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7. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Wat wordt er opgeleverd in 2019 /
2020 (planning)
-

Voortgang 1e trimester 2020

Bouw school Veenhuizen: SWS
KC Speel en Leer (start 2018);
De bouw is gestart.

-

Start bouw school OBS De
Marke;

De voormalige school is gesloopt. De stuurgroep werkt hard aan de PvE. De werkgroepen zijn akt ief bezig met
alle randvoorwaarden en kaders ten behoeve van de PvE. Burgerparticipatie loopt steeds beter. De burgers
beginnen “ingewerkt” te worden. Vergaderingen lopen via Teams. Dit vergt veel van iedereen, met name van de
burgers, maar ook dat gaat steeds beter. De architectenselectie en keuze contractvorm is in voorbereiding.
Oplevering voorlopig medio 2022, we proberen vroeger. De Bouwmanager is begonnen. Samen zijn we aan het
onderzoeken hoe het sneller kan.

-

Bouw school CBS De Parel;
De situatie is ten opzichte van de vorige rapportage onveranderd.

-

Bouw gymzalen RSG De Borgen;
De situatie is ten opzichte van de vorige rapportage onveranderd. RSG De Borgen zal unaar verwachting voor
de zomervakantie een concept tender ter beoordeling aanbieden.

-

Bouw school De Flint.
De voorbereidingen voor De Flint Nietap zijn ook gestart.

De raad heeft de nieuwe VNG-norm bedragen 2019 aangepast. Per school zal worden bekeken of de geraamde
kredieten voldoende zullen zijn. Het risico dat de kredieten te laag zullen zijn is groot.
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10. Ruimtelijke kwaliteit als het perspectief en eigentijdse Noordenveldse Welstand
Wat wordt er opgeleverd in 2019 /
2020 (planning)

-

Voortgang 1e trimester 2020

Nieuwe Welstandsnota, die
invulling geeft aan het begrip
“eigentijds” en die aansluit bij de
te implementeren Omgevingswet.

Het project loopt nog steeds volgens planning. De hoofdopzet wordt besproken met de Raad waarna een
concept ter inzage kan worden gelegd. Aan het einde van het jaar verwachten wij de vaststelling in de Raad.
Het project loopt vooralsnog in lijn met het gereserveerde bu dget.
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11. Strategische sturing vastgoed, projecten en gronden Noordenveld
Wat wordt er opgeleverd in 2019 /
2020 (planning)
-

Voortgang 1e trimester 2020

De basis op orde brengen;
Per september 2019 is er een medewerker gestart (0,8 fte) die zich focust op de basis op orde brengen.
Hierdoor is er nu een totaal inzicht in de vastgoedportefeuille. Daarnaast is er een goede start gemaakt met de
grondportefeuille op orde brengen. Echter blijkt de omvang van deze klus groter en complexer dan verwacht.
Dit omdat niet alle contracten binnen de gemeente aanwezig zijn, bijlagen bij contracten ontbreken, veel
verschillende type contracten gesloten zijn, perceelnummers van gronden gewijzigd zijn en contracten soms al
jaren niet zijn geupdate terwijl dat volgens het contract wel moest. In 2020 staan alle contracten in het
contractmanagementsysteem. Echter komen er dan nog aanvullende werkzaamheden uit voort zoals het
vernieuwen van huur- en pachtovereenkomsten, huurovereenkomsten overzetten in gebruiksovereenkomsten
en het inventariseren van illegaal snippergroen gebruik.

-

Het strategisch sturen op
vastgoed en gronden.

Republiq heeft hun opdracht bij de gemeente Noordenveld afgerond. Doordat er een totaal inzicht is in de
vastgoedportefeuille en de grondportefeuille steeds beter inzichtelijk wordt kan er steeds beter strategisch
gestuurd worden op vastgoed & gronden. Veranderingen - die hieraan ten goede komen - welke afgelopen
periode hebben plaatsgevonden zijn:
•

Integraal vastgoedoverleg tussen verschillende vakdisciplines waarbij vastgoed & gronden in de lead is.
Hierdoor liggen de verantwoordelijkheden op één plek. En is er verbinding met de afdeling beleid.

•

Dat vastgoedobjecten die niet in onze gemeentelijke vastgoedportefeuille thuishoren a fgestoten
worden.

•

Dat er een totaalbeeld is van alle vastgoedobjecten : huurprijzen, gebruikers, bezettingsgraden,
verduurzamingskosten en dergelijke. Waardoor er gestuurd kan worden en er een visie op vastgoed
ontstaat.
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Echter door personele wisselingen en de extra taken die vastgoed & gronden in deze nieuwe vorm op zich
neemt is er nog geen vastgoedbeleid tot stand gekomen. Wel is er een start met het vastgoedbeleid gemaakt
en wordt deze in 2020 verder vormgegeven. Daarnaast is er gestart met het opste llen van toekomstvisies voor
alle vastgoedobjecten. Eind 2020 is er voor alle vastgoedobjecten een toekomstvisie opgesteld.
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12. Afval is grondstof
Wat wordt er opgeleverd in 2019 /
2020 (planning)
-

Voortgang 1e trimester 2020

Voorstellen tot intensivering van
“Afval Anders” reeds opgenomen
in begroting 2020;

Voortzetting van de wekelijkse GFT-inzameling tijdens zomermaanden is gereed voor uitvoering. Er is slechts
één gratis takkenbrengdag uitgevoerd in verband met Corona -crisis. Voor de realisatie van de nieuwe
gemeentewerf en het brengstation is besluitvorming van de Raad vereist. Voor het brengstation is de service
van drie gratis brengstromen in uitvoering.

-

Stimuleren van verdere
afvalscheiding;

-

Laagdrempelige afvalscheiding;

-

De gemeente denkt met u mee.

Mobiel scheidingsstation is aangeschaft. Inzet hiervan is in voorbereiding en zal naar verwachting in 2 e
trimester van 2020 plaatsvinden. Een en ander in overleg met buurten, wijken en dorpen.

Oplevering van het 1 e milieupark in Peize heeft nog niet plaatsgevonden. Dit gebeurt eind mei 2020, dus in het
2 e trimester van 2020. Voor overige milieuparken is budget aangevraagd en toegekend.

De besluitvorming over separate luierinzameling moet nog worden voorbereid. Hiervoor wordt eerst een
procesvoorstel opgesteld. Bij akkoord van het College zal nadere uitwerking hiervan volgen richting Raad.
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13. Bouw en inrichting nieuw brengstation / nieuwe gemeentewerf
Wat wordt er opgeleverd in 2019 / 2020
(planning)

-

Voortgang 1e trimester 2020

Een onderzoeksrapport waarbij de
inrichting van de toekomstige werf en
brengstation is onderzocht en
verschillende scenario’s in beeld zijn

Er wordt nu gewerkt aan een matrix waarin keuzes kunnen worden gemaakt ten aanzien van de
aanbestedingsprocedure, de mate van circulair bouwen en mate van energie neutraliteit. Tevens geeft de

gebracht. Zowel de werf als het
brengstation worden voor het einde
van de bestuursperiode opgeleverd.

matrix de keuzemogelijkheid voor het brengstation. Brengstation, grondstoffencentrum of een circulair
centrum. Op dit moment wordt gewerkt aan een actuele planning. Besluitvorming wordt voorzien in
december 2020.
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14A. Beheer niveau openbare ruimte wordt substantieel verhoogd
Wat wordt er opgeleverd in 2019 /
2020 (planning)
-

De areaalnota wordt nader
uitgewerkt (de nota laat zien wat
het onderhoudsniveau laag, basis
en hoog kost);

-

Voortgang 1e trimester 2020

Onderhoud wordt volgens plan uitgevoerd. Binnenkort volgt een voorstel voor het wegwerken van
achterstanden voor verhardingen, zoals aangekondigd in de areaalnota 2019.

Toewerken naar verder verhoging
van de kwaliteit van de openbare
ruimte. (Onder kwaliteit wordt ook
de sociale cohesie verstaan.
Tijdens het werken aan de fysieke

De gewenste kwaliteit is basis behalve voor de centra Roden, Peize, Norg en de begraafplaatsen waar de
gewenste kwaliteit hoog is.

kwaliteit van de openbare ruimte
hebben onze medewerkers ook een
signalerende functie).
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14B. Wijkgericht werken
Wat wordt er opgeleverd in 2019 /
2020 (planning)
-

Voortgang 1e trimester 2020

Startnotitie Wijkgericht werken.
In september wordt de eerstejaarsevaluatie voorgelegd aan de raad.
De nog openstaande vacatures worden in juni opgevuld waarmee de implementatie van wijkgericht werken is
voltooid.
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15. Dienstverlening
Wat wordt er opgeleverd in 2019 /
2020 (planning)
-

Voortgang 1e trimester 2020

Lancering nieuwe website;
De nieuwe website is live.

-

Producten en diensten 100%
digitaal beschikbaar;

Sinds de lancering wordt de website verder ontwikkeld waarbij we werken aan een optimale beschikbaarheid
van onze producten en diensten via het digitale kanaal. Maar niet alle producten en diensten will en we digitaal
aanbieden. Hele complexe of persoonlijke zaken zijn hiervoor bijvoorbeeld niet geschikt. Voor de producten en
diensten waarvoor het digitale kanaal passend is, onderzoeken we hoe we processen zo goed mogelijk kunnen
inrichten zodat inwoners dit snel en gemakkelijk via de website digitaal kunnen regelen of aanvragen. Voor
diegene een ander contactkanaal wensen, houden we deze ook beschikbaar. Kortom: Digitaal waar het kan,
persoonlijk waar nodig.

-

Herziening van de
openingstijden;

Momenteel werken we nog vanuit verschillende ingangen. Dat zorgt soms voor onduidelijkheid bij onze
bezoekers. Voor de korte termijn hebben we geprobeerd om die onduidelijkheid zoveel mogelijk weg te
nemen door duidelijke bewegwijzering en door de openingstijden zoveel mogelijk gelijk te trekken zon der al
te grote wijzigingen. Voor de lange termijn geldt dat het doel is om vanuit één publieke ingang te gaan
werken met ruime, toekomstgerichte en inwonergerichte openingstijden. In het project huisvesting wordt de
ambitie om te gaan werken vanuit één ingang uitgewerkt.
-

Publicatie nieuwe
serviceformule.
Wordt volgens planning in het 3 e trimester opgepakt.
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17. Wagenpark en gemeentelijk vastgoed verduurzamen
Wat wordt er opgeleverd in 2019 / 2020
(planning)
-

Voortgang 1e trimester 2020

Gebouwenbeheerplan van gemeentelijk
vastgoed;
De uitvoering van beheer en onderhoud van gebouwen ligt op schema. Natuurlijke momenten worden
gebruikt om gebouwen te verduurzamen.

-

-

Scenariodocument Huisvesting
Gemeentehuis;

Huisvesting gemeentehuis is als project opgepakt en in drie scenario’s uitgewerkt. Focus ligt op de
thema’s toegankelijkheid, duurzaamheid en dienstverlening.

Een energiescan van het gemeentehuis
en alle gemeentelijke gebouwen;
Alle energiescans zijn uitgevoerd. Een specifieke routekaart voor het verduurzamen van gemeentelijk
vastgoed wordt opgesteld. Deze wordt voor de zomer aan de Raad gepresenteerd. Verduurzaming op
gebouwniveau wordt door middel van integrale aanpak Vastgoed & Gronden afgewogen.

-

Tractienota.
Inmiddels hebben we een waterstofauto en twee bestelbussen op waterstof. Het aantal elektrische
voertuigen is vijf. Het bestellen van nog vijf bussen op waterstof en een vuilniswagen op waterstof hangt
samen met subsidiestromen en het moment waarop die vrijkomen.
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18. Uitvoeringsprogramma duurzaamheidsopgave
Wat wordt er opgeleverd in 2019 /
2020 (planning)
-

Bouwstenen voor het programma
duurzaamheid: het beleidskader
energieprojecten in het landschap,
concept-transitievisie warmte
(warmtevisie) en concept-RES;

-

Voortgang 1e trimester 2020

De energietransitie is een belangrijke drager van het programma duurzaamheid. De transitie gaat over
energiebesparing en (grootschalige) opwek van hernieuwbare energie. Dit gaat over elektriciteit en warmte.

Voor de grote thema’s (bijvoorbeeld

We werken parallel aan meerdere sporen rond deze onderwerpen. We maken een kader voor h et betrekken
van inwoners bij energieprojecten in het landschap. Een routekaart voor verduurzaming van onze eigen
gebouwen is gereed. De Concept-RES is opgeleverd. En het traject naar een warmtevisie is gestart. Deze

verduurzaming gebouwen en
integrale verduurzaming van
wijken) die een meerjarig karakter

warmtevisie bepaalt de komende decennia de agenda voor de verduurzaming van wijken. De adviesraad
duurzaamheid betrekken we bij deze sporen. Met de adviesraad gaan we, op basis van de (concept)
warmtevisie, aan de slag met een meerjarig programma en de route naar klimaatneutraal Noordenveld in

hebben en forse investeringen
vragen, zal een plan worden

2040.

uitgewerkt. De bijbehorende extra
kosten zullen vanaf 2021 worden
opgenomen.
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20. Behoefte aan meer inzicht in de financiële situatie van de gemeente
Wat wordt er opgeleverd in 2019 /
2020 (planning)
-

Voortgang 1e trimester 2020

Overzicht van de financiële
ruimte voor de komende jaren;
De werkzaamheden voor de begroting 2021 zijn inmiddels gestart. De financiele ruimte voor de komende jaren
wordt hierin opgenomen.

-

Periodiek een interactieve
workshop over de financiële
situatie van de gemeente
Noordenveld gehouden, inclusief

In het laatste trimester van 2020 wordt dit opgepakt.

een financiële analyse;
-

Overzicht van de personele
formatie;

-

Eerste verkenning over
aansprekende prestatie
indicatoren;

-

In zowel de jaarrekening 2019 als de begroting 2021 wordt een overzicht van de personele formatie opgenomen.

Projectadministratie met name
voor de grondexploitaties en de
grote projecten.

Ten opzichte van de 2 e trimesterrapportage 2019 zijn er geen ontwikkelingen te melden. Prestatie indicatoren
worden meegenomen in de nieuwe programma-opzet.

Ten opzichte van de 2 e trimesterrapportage 2019 zijn er geen wijzigingen te melden. Er is nog niet gestart met
een projectadministratie. Daarnaast zijn er tot op heden geen middelen voor het aanschaffen van een applicatie
voor het stroomlijnen van de planning & control cyclus toegekend.
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21. Duurzame wijkvernieuwing
Wat wordt er opgeleverd in 2020
(planning)

Voortgang 1e trimester 2020

-

We hebben uitvoering gegeven aan de pilot integrale benadering verduurzaming wijken in Roderwolde en
Norg-West.

Verder uitvoering geven aan de pilot
integrale benadering verduurzaming
wijken in Roderwolde en Norg-West;

-

-

Aanvraag Proeftuin Aardgasvrije

In Roderwolde heeft dit geleid tot een aanvraag om proeftuin voor het programma Aardgasvrije wijken te

wijken voor Roderwolde;

worden.

Evaluatie aanpak Roderwolde en

In Norg-west liggen er, naast de verduurzaming van woningen, kansen in de openbare ruimte. Water - en

Norg-west en keuze voor
vervolgwijken;

parkeeroverlast zijn onderwerpen die aandacht vragen. We zijn bezig met een plan voor een klimaat - en
toekomstbestendige wijk. Onder meer met een wandeling door de wijk hebben we inwoners hierbij
betrokken. We hebben de wijk Kortland in Peize als volgende ener gieke buurt aangewezen. We hebben door
de corona-crisis nog geen start kunnen maken met de bewoners van deze wijk.

-

Concept-warmtevisie als agenda

In de tweede helft van dit jaar pakken we dit op. Dan zijn ook de eerste contouren zichtbaar van de

voor vervolg wijkaanpak.

warmtevisie en daarmee de agenda voor wijkaanpak in de komende jaren. We maken dan ook een keuze
voor de volgende wijken.

39

28.1 Dorpsvisies- en centrumplannen Norg, Peize en Nieuw-Roden
Wat wordt er opgeleverd in 2019 /
2020 (planning)

Voortgang 1e trimester 2020

Dorpsvisies:
-

Wij willen voor alle kleine kernen
een duidelijke breed gedragen
visie op de toekomst van het dorp
(of clustering van dorpen). Hier

Tot op heden is het niet gelukt om het centrumplan Norg van de grond te krijgen.

wordt in 2019 een start mee
gemaakt.
Centrumplannen Norg, Peize en
Nieuw-Roden:
-

Er wordt gewerkt aan het
centrumplan Norg en bijbehorend
uitvoeringprogramma;

-

Er wordt gewerkt aan het
centrumplan Peize en bijbehorend

Voor het centrumplan Peize was met belanghebbenden een overle g gepland om de aanpak voor een
centrumplan Peize te bespreken. Door de Corona/crisis heeft dit overleg echter niet kun nen plaatsen en is dit
tot nader order uitgesteld. Momenteel ligt het centrumplan Peize dan ook even stil. Centrumplan Nieuw-Roden
staat voor 2021 in de planning.

uitvoeringprogramma.
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28.2 Dorpenfonds
Wat wordt er opgeleverd in 2019 /
2020 (planning)

-

Voortgang 1e trimester 2020

Instellen en toetsingskader
ontwikkelen voor het dorpenfonds.
Er zijn meerdere subsidies toegekend, tot een bedrag van € 177.000. De totale kosten van deze plannen zijn
€ 275.000.
Er zijn zeven initiatieven in behandeling.
De verwachting is dat dit jaar de helft van het beschikbare budget is uitgegeven.
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29. Centrumontwikkeling Roden
Wat wordt er opgeleverd in 2019 /
2020 (planning)
-

Voortgang 1e trimester 2020

Voor hetgeen er wordt
opgeleverd in 2020 wordt
verwezen naar het
uitvoeringsprogramma;

-

Inhoudelijke onderwerpen;
Gebieden;

-

Ondersteunende processen.

Door de Corona-crisis hebben enkele aspecten mbt de centrumontwikkeling enige vertraging opgelopen. Het
betreft enkele overleggen met belanghebbenden, de uitvoering van het HOV en de werving van de nieuwe
programmamanager. Inmiddels zal op korte termijn worden gestart met de werzaamheden voor de uitvoering
van het HOV en is de nieuwe programmamanager gestart met haar werkzaamheden.

Het verwerven van aanvullende externe middelen verloopt niet naar verwachting. Zolang er geen aanvullende
externe middelen worden gevonden worden er geen nieuwe projecten in de centrumontwikkeling opgestart.
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30. Agenda Buitengebied
Wat wordt er opgeleverd in 2019 /
2020 (planning)
-

Voortgang 1e trimester 2020

Inzichtelijk maken van het geheel:
dus een brede(!) inventarisatie van
wat er speelt samen met
betrokkenen.

In het kader van de ambities, prioriteiten en financiële situatie beraden het College en het MT zich momenteel
over het feit of we hier in deze planperiode nog uitvoering aan gaan geven.

Wij zullen vervolgens in de verdere
planperiode op basis van deze brede
inventarisatie een duidelijke visie
ontwikkelen voor het buitengebied die
wij vertalen in een uitvoeringsagenda.
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31. Uitvoering van het programma Vitale Vakantieparken waaronder exped itie Norgerduinen
Wat wordt er opgeleverd in 2019 /
2020 (planning)
-

In 2020 worden met minstens vijf
parken vergaande plannen
opgesteld voor transformatie;

-

In 2020 gaan drie excellente
parken een bijdrage aanvragen in
het REX-programma;

-

Voortgang 1e trimester 2020

In 2020 is voor twee deelgebieden
met clusters parken onderzocht of
een gebiedsvisie kan worden
opgesteld waardoor een excellente
strategie verder kan worden
uitgewerkt.

Meerdere parken zijn aan de slag met excelleren of transformeren. Door het coronavirus zijn
vervolgoverleggen met enkele parken uitgesteld.
De Stuurgroep VVPD heeft de begroting met daarin het REX programa als instrument voor het excellente
spoor vastgesteld.
De Regiodeal Focus op Vrijetijdseconomie is niet door het Rijk gehonoreerd. Er wordt nu getracht zonder het
Rijk (cofinanciering) de financiering rond te krijgen met de zeven gemeenten en de provincie die deelname
aan Regiodeal hebben bevestigd.

Het vastgestelde subsidiekader voor VVPN heeft nog geen concrete a anvragen opgeleverd.
Eind 2020 hebben we een concreet voorstel rond De Tip voor de raad.
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I. Boskamplocatie Roden
Wat wordt er opgeleverd in 2019 /
2020 (planning)
-

Voortgang 1e trimester 2020

Woonborg;
De woningen van Woonborg zijn opgeleverd en worden bewoond.

-

Gemeente Noordenveld.
In het eerste kwartaal van 2020 is gestart met de bouw. Oplevering van de woningen is gepland eind 2020.
In het voorjaar van 2020 zal de locatie woonrijp gemaakt worden en daarna wordt het project afgerond.
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II. Haarveld
Wat wordt er opgeleverd in 2019 /
2020 (planning)
-

Voortgang 1e trimester 2020

Bestemmingsplan;
Per 1 juni is het bestemmingsplan (wanneer er geen bezwaar wordt gemaakt) onherroepelijk.

-

Welstandsnotie;

Zowel de grex als de welstandsnota zijn in de raadsvergadering van 26 februari j ongstleden vastgesteld.
-

Nieuwe grex.
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III Programma Terheijl
Wat wordt er opgeleverd in 2019 /
2020 (planning)

Voortgang 1e trimester 2020

- Programma Terheijl.
Een feestelijke afsluiting stond gepland voor november 2019. Echter, het project Groene Dorpsrand Oostindië
heeft vertraging opgelopen. Door de natte omstandigheden van het laatste kwartaal 2019 kon het grondwerk
niet afgerond worden. Ook het plantwerk kon daarom niet uit gevoerd worden. Er is daarom uitstel gevraagd en
verleend tot 1 december 2020. Dit geeft ook ruimte om een feestelijke afronding te organiseren die op dit
moment niet heeft kunnen plaatsvinden in verband met Covid -19.
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