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Voorrwoord
d
Voor u ligt de zomerrapportage 2020.
2
Doel van
v deze rapp
portage is om
m inzicht te geven
g
in de sstand van
zaken va
an het lopend
de begroting
gsjaar 2020. Het
H is belang
grijk om, ind
dien nodig, te
e kunnen bijssturen
(van beg
groting) zowe
el beleidsmatig als financcieel. We willlende geplan
nde activiteitten kunnen
verantwoorden en bij sturen zod
dat planninge
en worden gehaald en mogelijke
m
afw
wijkingen in beleid of
financiën
n (over-/onde
erschrijding met voorstel en/of dekkiing) aan gevven.
Het eersste deel van 2020
2
zullen we
w met z’n allen niet snel vergeten. Deze
D
stond im
mmers bijna volledig
in het teken van de corona
c
crisis. Het was voo
or iedereen een
e complete
e nieuwe situ
uatie waar we
w in
k
terecht kwamen.
De uitbraak leidde to
ot voor Nede
erland ongekkende maatre
egelen, waarrbij het maatschappelijke
e verkeer
n groot deel werd stilgele
egd. Onder meer
m
alle sch
holen, universsiteiten, biblliotheken, cafés,
voor een
kapperszzaken, musea
a, bioscopen
n en restaurants sloten op
p last van de landelijke ovverheid hun deuren.
De centrrale eindexam
mens op alle middelbare scholen werrden geschra
apt. Sportwedstrijden en tal van
andere e
evenementen werden afg
gelast. Aan ie
edereen werrd geadviseerd om 1,5 me
eter afstand van
elkaar te
e bewaren en
n niet naar he
et buitenland
d te reizen als dat niet eccht noodzake
elijk was. Daa
arnaast
werd gevvraagd om zoveel mogellijk binnen te
e blijven en zo
o mogelijk va
anuit huis te werken. Hett kabinet
stelde ee
en economissch hulpplan op om bedriijven die in geldnood kwa
amen te ondersteunen. De
D
regering
g schatte eind
d april 2020 in dat het be
egrotingstekort dat jaar in het gunstig
gste geval zo
ou
uitkomen op 92 milja
ard euro, waa
ar vooraf aan
n de coronap
pandemie wa
as gerekend op een oversschot
en miljard eu
uro.
van nege
b
uiteraa
ard ook grote
e impact geh
had op de Ho
oeksche Waard.
Dit alles had en heefft vanaf het begin
werd vanuit de gemeente een crisisorg
ganisatie me
et een duidelijke bevelstructuur opgetuigd die
Direct w
het hooffd moest bieden aan de ontstane
o
situ
uatie. Veel wa
as in het beg
gin niet duide
elijk en er mo
oest snel
geschake
eld en geïmp
proviseerd worden
w
en er moesten besluiten word
den genomen
n die op niet
volledige
e informatie berustte.
Daarnaast werd ook direct de sam
menwerking met de gem
meenten van de veiligheid
dsregio Zuid--Holland
Zuid gezzocht. Met elkaar werd ge
ekeken naar de mogelijke
e effecten, welke
w
oplossiingen er nod
dig waren
en hoe w
we de situatie
e en voortga
ang van de ingezette acties kunnen monitoren.
m
Voor de eigen gemee
entelijke org
ganisatie wass het vooral in de beginfa
ase belangrijk
k om de basis
erlening naarr onze inwoners, bedrijven, maatschappelijke orga
anisaties ove
ereind te hou
uden. In
dienstve
deze crississituatie wa
as dat een be
elangrijke taa
ak voor ons als lokale overheid. De co
onclusie is da
at dit
goed is gelukt.
g
Inform
matieverstre
ekking, conta
act leggen na
aar buiten toe, openstelling servicepu
unten,
behande
eling aanvrag
gen, verstrekkken vergunn
ningen en on
ndersteuning
g via financiëlle bijstand: dit
d alles
liep voorr het grootstte deel gelukkkig zonder al
a te veel problemen door. Het is belangrijk dat dit goed
en snel iss opgepakt omdat
o
daardoor snel doo
orgepakt kon
n worden naar andere vra
aagstukken qua
q
dienstve
erlening (b.v. pakket maatregelen dire
ect gericht op ondersteuning ondernemers en
verenigin
ngen).
Op somm
mige onderd
delen is door de crisis juist een versnelling opgetre
eden. Als we kijken naar het
h
thuiswerrken dan kwa
am de organisatie ineenss voor de opg
gave te staan
n om hier verrsneld zaken in uit te
rollen. V
Vergaderen en werken op
p afstand vroegen ineenss om andere technieken en
e pakketten
n. Hier is
adequaa
at op gereage
eerd om zo goed
g
als mog
gelijk er voorr te zorgen dat de werksituatie zich zo
o snel
mogelijkk zou normaliseren en een ieder weerr zijn taak kon oppakken. Ook de besttuurlijke overleggen
(raad en college) vroegen om aan
npassingen. Dit
D is met ied
ders gevraag
gde aanpassin
ngsvermogen tot
d resultaat gebracht.
g
een goed
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Uiteraard zijn door de crisissituattie projecten vertraagd, moesten
m
zaken uitgesteld
d worden, zijjn er
n op de voora
af vastgestellde opgaven.. Dit kan ook niet anders omdat we met
m ons werkk als
effecten
gemeente ook sterk afhankelijk zijn
z van onze partners en de samenlevving in het algemeen.
In deze rapportage
r
w
wordt
aangeg
geven op we
elke onderde
elen het effecct heeft geha
ad en welke
consequenties dit he
eeft voor nu en de komen
nde tijd.
De begro
oting en daarin opgenom
men visie en opgaven
o
blijvven t het kad
der van waaruit wordt gewerkt.
n deze rappo
ortage is als volgt:
v
Het overrall beeld van
76% van
n de activiteitten staat op groen
23% oranje
1% rood
e effecten, die de crisis op de wereld,, op ons land en dus ook op de Hoekssche Waard, zullen
De grote
hebben, laten zich nog lastig voo
orspellen. Da
at de impact er zal zijn is evident
e
maar in welke mate is
nog niett helder. Via monitoring
m
h
houden
we zo
o goed moge
elijk de vinge
er aan de polls. Nieuwe informatie
wordt ve
erwerkt en doorberekend
d om te bepa
alen wat de effecten
e
daa
adwerkelijk zijn voor de to
oekomst.
Waar we
e als Hoeksch
he Waard me
et z’n allen en
norm trots op kunnen zijn is de getoo
onde saamho
origheid.
Inwoners, ondernem
mers, vrijwillig
gers, maatsch
happelijke orrganisaties, kerken
k
etc.: allemaal
a
zijn niet bij
en neer gaan
n zitten en we hebben latten zien overr veel flexibiliteit te besch
hikken. Mooiie
de pakke
nieuwe initiatieven zijn
z uit de sam
menleving on
ntstaan en da
at heeft ook weer heel ve
eel moois en
n goeds
gebracht.
eders portefe
euille zijn acttiviteiten opg
gezet om de samenleving
g in de Hoekksche Waard zo goed
Vanuit ie
mogelijkk te onderste
eunen. Dit he
ebben we gedaan en dit zullen
z
we blijjven doen om
m er voor te zorgen
dat het lleed zo klein mogelijk gehouden word
dt en er wee
er positief naar de toekom
mst gekeken kan
worden.
Aangebo
oden door,
burgeme
eester en we
ethouders van gemeente
e Hoeksche Waard
W
B.W. Silvvis-de Heer
secretaris

A.P.J. van
n Hemmen
burgeme
eester
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1.

Inleid
ding

Voor u ligt de Zomerrrapportage 2020 van gemeente Hoe
eksche Waard
d. De verschillende teams geven,
nwerking me
et de financië
ële adviseurs en de progrrammacoördinatoren, inzzicht in de vo
oortgang
in samen
over de d
doelstellinge
en uit de actu
uele begroting.

1.1 A
Algemeen
De Zome
errapportage
e 2020
In de zom
merrapporta
age wordt be
eschreven of de belangrijkste doelstellingen uit de
e
program
mmabegroting 2020 op scchema liggen
n. Met het do
oel te rapporrteren over de
d belangrijkkste
beleids- en financiële
e afwijkingen
n in de programma’s van het huidige begrotingsja
aar en de
n in volgende
e jaren. Indien nodig kan de
d raad gevrraagd worden om herverdeling
doorwerrking hiervan
van budg
get tussen programma’s of het muteren op reserrves. Naast te
ekorten word
den ook
overscho
otten op bud
dgetten gemeld. Hierbij maken
m
we on
nderscheid tu
ussen structu
urele of incid
dentele
overscho
otten
errapportage
e bevat de vo
olgende onderdelen:
De Zome
 Samenvattin
S
ng en toelichting
Hier geven wij
w een beeld
d van de uitko
omsten van de
d zomerrap
pportage en lichten
l
wij te
evens de
belangrijkste
e ontwikkelin
ngen en verschillen toe.


Beleidsrappo
ortage
In de beleidssrapportage is per progra
amma en perr taakveld ee
en verantwoo
ording opgen
nomen
o
over
de uit te
e voeren acttiviteiten. Deze activiteite
en zijn afkom
mstig uit de actuele
Programmab
begroting 20
020. Over de voortgang van
v de activitteiten wordt gerapportee
erd door
middel van een
e indicatorr en indien no
odig wordt een
e toelichtin
ng gegeven
Ge
ereed of uitvvoering looptt conform planning en ge
estelde kade
ers
Uitvoering staat onder dru
uk, kans op affwijkingen. Extra
E
bewakin
ng van de kaders en plan
nning
Uitvoering wijkkt in negatieve zin af van
n de planning
g en gestelde
e kaders.
z vereist
Maatregelen zijn



Financiële ra
apportage
Hierin rappo
orteren wij ovver de afwijk
kingen van de
e begroting en
e het uitvoe
eringsprogra
amma
investeringe
en, inclusief de
d mutaties op
o de reserve
es en voorzzieningen. Hiierbij hantere
en wij de
c
criteria
zoalss vastgelegd in de Financiële Verordening en de Nota
N
P&C :

Onderde
eel

Ve
erantwoordin
ngsniveau

(Verwach
hte) over- óf onderschrijdi
o
ing

Program
mma’s en
investerringen / krediieten

Ra
aad / College

Het begro
otingscriterium
m wordt geha
anteerd
met als on
ndergrens
€ 100.000
0,- (cf. artikel 212)
2



Risico’s en aa
andachtspun
nten
Hier gaan wijj in op de sta
and van mogelijke nieuwe
e dan wel lop
pende risico’’s die van invvloed zijn
o de gemee
op
entelijke bed
drijfsvoering..
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1.2 Sa
amenvattend beeld
d
Beleidsra
apportage
In totaal wordt er ge
erapporteerd
d over 214 acctiviteiten. Da
aarvan zijn 163 indicatore
en op groen,,
atoren op oranje en 3 ind
dicatoren op rood gezet.
48 indica
Dit geeft het volgend
de beeld:

1%

23%

76%
%

Totaal activiteiten en voortgang
g per program
mma

Sociaal d
domein
Op basiss van de geno
oemde trend
ds en ontwikkkelingen in de
d Perspectie
efnota 2020, is vorig jaar rekening
gehoude
en met een toename
t
van zowel de co
omplexiteit als
a de omvan
ng van de zorrgvraag in 20
020 en
verder.. Uit zowel de
e beleids- als financiële ra
apportage 20
020 blijkt datt de complexxiteit en omvvang van
de maatschappelijke zorgvraag in
n 2020 inderdaad zijn toe
egenomen. Deze
D
ontwikkkeling wordt in de
21 niet meer opnieuw genoemd.
PPN 202
Daarnaast laat de be
eleidsrapporttage een bee
eld zien dat een
e aantal am
mbities in hett sociaal dom
mein op
elen is vertraa
agd. Deze ve
ertraging is gerelateerd
g
a de corona crisis die zich in het eerrste
aan
onderde
kwartaall 2020 heeft ontwikkeld en
e die van ge
emeente maar ook maatschappelijke organisatiess tijdelijk
8

een ande
ere prioriteriing vraagt. D
Dit vraagt om
m een herprio
oritering op de
d korte term
mijn. De meer
langdurige effecten van de crisis worden, voo
or zover deze
e op dit mom
ment voldoen
nde concreett kunnen
worden benoemd, meegenomen
m
n in de PPN 2021
2
en verder.
Financië
ële rapportag
ge
Actueel ffinancieel beeeld voorafgaa
and aan Zomerrapportagee
In onderrstaande tabe
el is de primiitieve begrotting 2020 we
eergegeven. Na de begro
oting heeft de raad
een aanttal begroting
gswijzigingen
n vastgesteld
d. De begrotiingswijziging
gen die effecct hebben ge
ehad op
het begrrotingssaldo,, zijn in onderstaande tab
bel weergege
even.
(bedragen x €1 miljoen )
Actueel fin
nanciele beeld vo
oorafgaand aan Zomerrapportage
Z
e 2020
A
I

B
II

Begrotingsssaldo primitieve
e begroting 2020‐‐2023
Waarvan incidentele
i
baten (‐/‐) /lasten (+/+
+)
Structureel begrotingssald
do op basis van prrimitieve begrotiing 2020‐2023
Tussentijds
dse begrotingswijjzigingen:
1e Begroti ngswijziging: Uittkomsten Septem
mbercirculaire 20
019
p
op dee lnemersbijdrage
e DG&J
Correctie provincie
2e Begroti ngswijziging: Aan
nbesteding contrract hulpmiddele
en (raad 3 dec 2019)
nbesteding contrracten Groen (raa
ad 3 mrt 2020)
4e Begroti ngswijziging: Aan
oonenburgh fase 2 Oud Beijerland
d (raad 3 mrt 202
20)
5e Begroti ngswijziging: Cro
9e begroti ngswijziging: De tailhandelsvisie (raad mei 2020)
anbesteding leerlingenvervoer (raad mei 2020)
10e begrottingswijziging Aa
Saldo tusssentijdse begrotingswijzigingen
Waarvan incidentele
i
baten (‐/‐) /lasten (+/+
+)
Structureel saldo van de tu
ussentijdse begro
otingswijziginge
en

2020

202
21

2022

2023

‐5,6

‐4,4
4

‐2,1

1,5

1,6

0,6
6

2,1

0,3

‐4,0

‐3,8
8

0,0

1,8

1,9

1,0

2,3
3

2,4

‐0,7

0,0
0

0,0

0,0

‐0,2

‐0,3
3

‐0,3

‐0,3

‐0,6

‐0,6
6

‐0,6

‐0,6

0,0

‐0,0
0

‐0,0

‐0,0

‐1,2

0,0
0

0,0

0,0

‐0,1

‐0,2
2

‐0,2

‐0,2

‐1,8

1,2
2

1,2

0,7

1,2

0,0
0

0,0

0,0

‐0,6

1,2
2

1,2

0,7

* De begrotin
ngswijzigingen die géén effect op het begrotingssaldo
b
hebben zijn vanwege de leesbaarheid bu
uiten dit overzicht gehouden

otingssaldo als
a volgt:
Na verwerking van de tussentijdsse begrotingswijzigingen, is het structurele begro
(bedragen x €1 miljoen )
Structureel begrotingssaldo
o voorafgaand aa
an Zomerrapportage 2020
C
III

Begrotingsssaldo na tussentijdse begrotingsswijzigingen (A+
+B)
Waarvan incidentele
i
baten (‐/‐) /lasten (+/+
+)
Structureel begrotingssald
do na tussentijdse
e begrotingswijziigingen (I+II)

2020

202
21

2022

2023

‐7,4

‐3,2
2

‐0,9

2,2

2,8

0,6
6

2,1

0,3

‐4,6

‐2,6
6

1,2

2,6

enstaande tab
bel blijkt datt na verwerking van de tu
ussentijdse begrotingswijjzigingen sprrake is
Uit bove
van een structureel sluitende
s
beg
groting vana
af 2021. Dit perspectief
p
vormt
v
de bassis voor deze
e
apportage.
Zomerra
In deze Zomerrappo
Z
rtage zijn de financiële co
onsequentie
es verwerkt van
v ontwikkelingen in hett
bestaand
de beleid.
(bedragen x €1 miljoen )

Zomerrapp
portage 2020
D
IV

Saldo ontw
wikkelingen besta
aand beleid
Waarvan in
ncidentele baten (‐/‐) /lasten (+/++)
Structureell resultaat ontwiikkelingen bestaa
and beleid

2020

2021
1

2022

2023

4,0

‐0,1

‐0,1

‐0,3

‐0,6

0,4
4

0,3

‐0,0

3,4

0,3
3

0,2

‐0,3
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Uit bove
enstaande tab
bel blijkt datt de Zomerrapportage ee
en gunstige effect
e
heeft op
o het structturele
begrotin
ngssaldo in de jaren 2020
0 tot en met 2022. Na 20
022 heeft de Zomerrappo
ortage een negatief
(structurreel) effect van
v € 0,3 mln
n.
In de zom
merrapporta
age 2020 zijn op hoofdlijn
nen de volgende grote mutaties
m
verw
werkt:
(bedragen x €1 miljoen )
Mutatie
2020

Mutatie
2021

Mu
utatie
2022

Mutatie
23
202

van investerringen (2020: €2 ml n afl opend naar €0,4
€ ml n in 2023)

2,0

1,1

0,6

0,,4

Onderuitputting budgetten o p grond van real issatiecijfers 2019

1,5

1,5

1,5

1,,5

Effecten Me
eicircul aire 2020 ge
emeentefonds

1,5

1,0

1,3

1,,1

Al gemene Uitkering
U
en de l eg
ges omgevingsvergunningen

0,1

0,7

1,0

1,,1

Opbrengste
en uit anterieure ovvereenkomsten

0,9

0,4

0,4

0,,4

Verschuiving
g RES-middel en tu
ussen jaren

0,3

-0,3

0,0

0,,0

- 0,4

-0,4

-0,4

-0,,4

0,0

-0,5

-0,5

-0,,5

- 1,3

-1,8

-2,0

-2,,1

0,0

-0,7

-0,7

-0,,7

Omschrijvin
ng
Herberekening kapitaal l asten
n al s gevol g van het doorschuiven

Doorwerkin
ng actual isatie won
ningbouwprognosses op de OZB,

Apparaatskkosten al s gevol g van
v autonome gro
oei Wmo
Aanpassing en capaciteit op b asis van eval uatie detail structuur
v de budgetten Wmo huishoudel ijjke ondersteuning
Verhoging van
al s gevol g van
v de aanzuigend
de werking (abonn
nementstarief) en
verhoging van
v budgetten Wm
mo begel eiding
Neerwaartsse bijstel l ingen van
n de opbrengsten uit dividend BNG,
Stedin en Evvides
Overig (dive
erse kl einere muta ties waaronder de
e bijdrage aan het
waterschap voor onderhoud wegen
w
buiten de kom,
k
eindheffing
d
btw, ettc)
werkkostenregel ing, l agere doorschuif

- 0,6

-1,1

-1,3

-1,,0

Eind to ta a l

4,0

- 0,1

- 0,1

- 0, 3

Actueel ffinancieel beeeld na verwerrking van Zom
merrapportag
ge
Onderstaande tabel bevat het structurele begrotingssald
do na verwerking van de financiële
f
e Zomerrapp
portage .
aanpassiingen in deze
(bedragen x €1 miljoen )
Actueel fin
nancieel beeld na
a Zomerrapportagge 2020
E
V

Begrotingsssaldo na Zomerra
rapportage (C+D)
Waarvan in
ncidentele baten (‐/‐) /lasten (+/+))
Structureell begrotingssaldo
o na Zomerrapportage 2020 (III+IV
V)

2
2020

2021

2022

2023

‐3,4

‐3,3

‐1,0

2,0

2,1

1,0

2,4

0,3

‐1,3

‐2,2

1,5

2,3

Uit de ta
abel blijkt datt na verwerking van de Zomerrapportage sprake is van een structureel slu
uitende
begrotin
ng vanaf 2022. In dit persspectief zijn de positieve effecten van
n de meicircu
ulaire 2020 voor
v
de
hoogte vvan de geme
eentefondsuiitkering verw
werkt.
Op grond van brief van
v de provin
ncie in het kader van het toezichtsreg
gime bij de be
egroting 202
20, dient
de begro
oting vanaf 2022
2
structureel sluitend te zijn. Uit de
d tabel blijk
kt dat wij hierraan voldoen
n.
Voor een
n nadere toe
elichting op alle
a voorstellen uit deze Zomerrappor
Z
rtage wordt verwezen na
aar
hoofdstu
uk 3 Financië
ële Rapportage.
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2
2.

Beleidsrapp
portage

Per programma leggen wij veranttwoording af ove
P
er het beleid en de planning waar dit afwijkt van de
e doelstellingen e
en uitgangspunte
en uit de actuele
p
programmabegro
oting.
O
Over
de voortgan
ng van de activite
eiten rapporteren
n wij door middel van een indicato
or en indien nodiig geven wij een ttoelichting.
Gereed of
o uitvoering looptt conform planning
g en gestelde kade
ers
Uitvoerin
ng staat onder dru
uk, kans op afwijkin
ngen. Extra bewak
king van de kaders en planning
Uitvoerin
ng wijkt in negatie
eve zin af van de pllanning en gestelde kaders. Maatreg
gelen zijn vereist

2
2.1

Progrramma 0 Bestuur en Onderrsteuning

Taakveld 0.1 Bestuur
T
Nr.
Doelstelling
0.1.1

Realisa
atie raadsthema’s

Acctiviteit / maatregel

Voortgang en toelichtting

Prrogrammatische uitwerking raadsthema’s

Ra
aadsthema’s zijn ve
ertaald naar progra
amma’s

Opbouw en ondersteuning dorpsgericht werken

eënmakelaars is do
oor directie en
Plan van aanpak idee

hoofdllijnenakkoord
0.1.2

Stimuleren overheids-en
burgerrparticipatie

co
ollege akkoord bevo
onden. Discussieno
ota voor de
raad is in voorbereiding.

0.1.3

Stimuleren overheids-en

Ondersteuning initia
atieven

burgerrparticipatie
0.1.4

Deelna
ame aan De Hoekscche Waardse

Ondersteuning

0.1.5

Is dit jaar gerealiseerrd. De HW uitdagin
ng draait
ze
elfstandig.

Uitdag
ging
We kennen onze omgeving en weten

ositionering door het
h aangaan van nie
euwe contacten,
Po

Dit is een continu pro
oces. De Hoeksche
e Waard is een

wat we
e de omgeving kun
nnen bieden.

strategische alliantie
es en deelname aan
n nieuwe

inttensieve samenwerking aangegaan met
m de vijf

sa
amenwerkingsverbanden

ge
emeenten op Goeree-Overflakkee en VoornePu
utten. Als Zuid-Holllandse Delta geven
n we
ge
ezamenlijk uitvoering aan de Regiode
eal.

0.1.6
0.1.7

Verste
erken van de econo
omische

Re
ealisatie van het ge
ezamenlijke gebied
dsprogramma met de

vitalite
eit

prrovincie

Te verw
wachten kosten in het kader

Acctualisatie begrotin
ng

W
Wordt dit jaar uitgevvoerd.

12

van he
erindelingsbijdrage inzichtelijk
0.1.8

Visie dorpsgericht werke
en (DGW)

Diiscussienota voor de
d raad om te kome
en tot visie- en

Discussienota is in vo
oorbereiding. Er wo
ordt gekeken

uitgew
werkt

be
eleidsontwikkeling van DGW

ho
oe we ook in de corronatijd input kunn
nen krijgen van
de
e raad om verder te
e komen tot visie- en
e
be
eleidsontwikkeling van het Dorpsgericht Werken.

0.1.9

Visie o
op strategische possitionering

Plan met vertaling naar doelstellingen

uitgew
werkt

Inzzet is vooral nu gerricht op uitwerking
g regiodeal
Zu
uid-Hollandse Delta
a. Verbinding met omliggende
o
regio’s is er zeker ma
aar heeft nog niet geleid
g
tot
brrede visie op positio
onering.

0.1.10

Subsid
diebeleid in relatie tot
t

Vo
oorstel belasting m
maatschappelijk vasstgoed

Is onderdeel van de beleidsnota
b
(maatsschappelijk)

maatscchappelijk vastgoed

Niieuwe subsidievero
ordening

va
astgoed
Is onderdeel van de beleidsnota
b
(maatsschappelijk)

geharm
moniseerd
0.1.11

Kader nota vastgoed voo
orbereid

Affsprakenkader ten behoeve van visie uitvoeringsagenda
a

0.1.12

Doelsttellingen duurzaam
mheid

Prrogrammatische aa
anpak

astgoed
va
uitgew
werkt
0.1.13

Strateg
gische keuze beheer openbare

Im
mplementatie vanaf 2020

ruimte
e beschikbaar
0.1.14

Comm
municatiebudget raa
ad

Co
ommunicatie over raadsvergaderinge
en en activiteiten

Uitrol communicatieplan is in gang gezzet.

0.1.15

Uitzending beeldvormen
nde

Be
eeldvormende bijeenkomsten op loca
atie

Uitzending van beeld
dvormende vergad
dering werkt

dering
vergad

uit Oud-Beijerland en via social
met apparatuur vanu
media (bijvoorbeeld Facebook) op locatie.

0.1.16

Vergad
derkosten raad (op
p locatie)

Be
eeldvormende bijeenkomsten op loca
atie

0.1.17

75 jaarr bevrijding

Vo
oorbereiding en uittvoering programm
ma

0.1.18

Extern
ne (juridische) advissering

Inw
winnen van extern
n advies

oor het vergaderen
n op locatie wordt gebruik
g
Vo
ge
emaakt van lokale voorzieningen.
v
Vo
oor deze post is strructureel € 45.000,-begroot. Op
dit moment is het bu
udget ongeveer voor de helft
esteed en lijkt het budget
b
toereikend te zijn voor dit
be
jaa
ar. Een en ander is mede afhankelijk van
v
on
ntwikkelingen, zoalls de maatregelen rondom het
co
orona-virus waar jurridische consequen
nties uit

13

vo
oortvloeien waarvo
oor mogelijk extern
n advies
be
enodigd is.
0.1.19

Vitale dorpen en een actieve
nleving
samen



Onderzoeken ho
oe we krachten en behoeften in de ke
ernen
centraal kunnen stellen en hieraan vormgeven

Do
oor middel van nettwerken, gesprekke
en, spreekuren,



Bestuurders faciliteren zodat zij fle
exibel en afhankelijk van

op
pgedaan met wat wel
w en niet (goed) werkt
w
in

ext wisselende rolle
en kunnen vervulle
en
situatie en conte

do
orpsgericht werken
n.

bijjeenkomsten en ovverleggen is veel errvaring

De
e les is: Het is altijd (persoonlijk) maattwerk!
Maatwerk dat wij het komende jaar in samenspraak
s
anagement, organiisatie, maar
met bestuurders, ma
ovenal onze inwone
ers op maat gaan vormgeven.
v
bo
0.1.20

Verste
erken van de (econo
omische)

Sa
amen met de provincie het gezamenlijke gebiedsprogra
amma

De
e uitvoering loopt nog.
n
De gemeente
e heeft tot en

vitalite
eit van de Hoeksche
e Waard

uitvoeren

met 2021 de tijd om uitvoering te geve
en aan het
uidige gebiedsprog
gramma. Voor 1 sep
ptember moet
hu
err een voortgangsrapportage beschikb
baar zijn. De
wo
ordt ook ter info aa
an de raad voorgellegd.
Err vindt bestuurlijk overleg
o
plaats tusse
en provincie en
ge
emeente of en in welke
w
vorm het
ge
ebiedsprogramma een vervolg gaat krijgen.
k

0.1.21

We kennen onze omgeving en weten
e Hoeksche Waard de omgeving
wat de
te bied
den heeft (externe focus)



Strategische possitionering van de Hoeksche
H
Waard in
n de
omgeving

Dit zal altijd een dynamisch proces blijvven en ook



De belangen van
n de Hoeksche Waa
ard onder de aanda
acht

W
We hebben als jonge
e gemeente een du
uidelijke positie

brengen in bestu
uurlijke netwerken zoals provincie Zuiid-

ing
genomen in de Zuiid-Hollandse Delta met de

Holland, Metropo
oolregio Rotterdam
m Den Haag, Zuid-H
Holland

to
otstandkoming van de regiodeal. Verd
der worden de

Zuid en Zuid-Hollandse Delta

be
elangen van de Hoe
eksche Waard goed
d onder de

ooit helemaal af zijn.
no

aa
andacht gebracht binnen
b
Zuid-Holland
d Zuid en in
ietts mindere mate no
og in de Metropoo
olregio
Ro
otterdam Den Haag
g. We zijn aangehaakt bij de
divverse bestuurlijke gremia
g
en kennen de agenda’s.
0.1.22

Bekendheid geven aan de Hoeksche

Opstarten van gebie
edsmarketing

d
Waard

T
Taakveld
0.2 Burg
gerzaken
14

Nr.
0.2.1

Doelstelling

Acctiviteit / maatregel

Diensttverlening: dichtbij en

mplementeren en door
d
ontwikkelen van de dienstverlen
ning
Im

Do
oor de coronacrisiss zijn een aantal acttiviteiten

persoo
onlijk, maximaal on
ndersteund

vo
olgens het nieuwe dienstverleningsco
d
oncept

ve
ertraagd die nu late
er worden opgeleverd dan

door digitale
d
kanalen

Voortgang en toelichtting

ge
epland, zoals de evaluatie van de servvicepunten,
vo
oorstel onderzoek locatie
l
servicepuntt Maasdam en
de
e jaarrapportage te
elefonie samen met het
on
nderzoek telefoniscche bereikbaarheid
d. Het invoeren
va
an enige e-diensten
n is juist versneld opgepakt.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebo
T
ouwen en gronde
en
Nr.
Doelstelling
Acctiviteit / maatregel
0.3.1

0.3.2

Voortgang en toelichtting

Onderrzoek naar beheerssvorm

Onderzoek doen naa
ar een toekomstige
e beheersvorm voo
or het

In het raadsvoorstel Startnotitie Vastgo
oed op orde

gemee
entelijke vastgoed

emeentelijk/ maatsschappelijk vastgoe
ed. In het onderzoe
ek ligt de
ge

n mei/juni 2021 een
n onderzoek
is aangegeven dat in

ee
erste focus van ove
erdracht van behee
er en exploitatie na
aar

aar het beheer en exploitatie
e
van maa
atschappelijk
na

uitvoeringsorganisattie BRES BV, uitgaa
ande dat deze orga
anisatie

va
astgoed wordt uitgevoerd. Dit gebeurt na de

r
dit competitief kan realiseren

uittvoering van het in
ntegraal accommod
datieplan.

Verduu
urzamen gemeentelijk

Onderzoek doen naa
ar duurzaamheidsm
maatregel als aanvu
ulling op

De
e uitvraag voor hett opstellen van MJO
OP’s met

vastgo
oed

pstellen MJOP gem
meentelijke gebouw
wen
op

ve
erduurzamingsmaatregelen worden begin
b
mei via
ee
en inkoopproces in de markt gezet.



Uitvoeren van
v nulmeting van het
h gemeentelijk vastgoed
ten aanzien van de verduurzam
mingsopgave.



Inzichtelijk maken
m
van het pakkket van maatregelen met
terugverdie
entijd binnen vijf jaa
ar en langere termijn, zowel
organisatorrisch als financieel

0.3.3

Ingebrruikname

Onderzoek doen naa
ar gewenst systeem
m voor vastgoedbe
eheer

Vastgo
oedbeheersysteem
m

Momenteel worden gesprekken gevoe
erd met
m inzicht te krijgen
n in een
meerdere partijen om
brruikbaar vastgoedsysteem.

0.3.4

Huisve
esting van jeugd/ wijkteam
w

e Drie Lelies in Puttershoek is de kanttoorlocatie voor jeugd/
De

De
e Drie Lelies is bij nader
n
inzien niet do
oorgegaan.

West en
e verplaatsen servvicepunt

wiijkteam en het servvicepunt. Hiervoor dient verbouwd te
e worden

Alternatieve ruimte g
gevonden in niet gemeentelijk
g

Maasd
dam

astgoed. Ook hier dient
d
verbouwd te worden. Dit
va
vo
oor rekening van ve
erhuurder met verrrekening in
15

hu
uur. Onderhandelin
ng is gaande.
0.3.5

Bouw multifunctionele

Bo
ouw van een circula
aire multifunctione
ele accommodatie op de

De
e stal van de kinderrboerderij is in apriil 2020

p de
accommodatie en stal op

locatie van de kinderrboerderij. Ook verrrijst er een nieuwe
e stal.

op
pgeleverd. De multtifunctionele accom
mmodatie en
be
erging zullen in juli 2020 worden opgeleverd.

Beijerland
kinderboerderij in Oud-B

Err wordt onderhandeld over een afkoo
op van de
meerkosten. Samenw
werkingsovereenko
omst met
to
oekomstige gebruikkers is akkoord, ond
dertekening
is uitgesteld vanweg
ge de crisis.
Err wordt een tijdelijkke
die
enstverleningsovereenkomst met Bres gemaakt
vo
oor de duur van 1 ja
aar. Sloop van verenigingse

ge
ebouw De Boezem staat gepland voo
or 4 kwartaal
20
020.

Taakveld 0.4 Ove
T
erhead (ICT, Faccilitair, Huisvesting etc.)
Nr.
Doelstelling
Acctiviteit / maatregel
0.4.1

Comm
municatieve organissatie

Voortgang en toelichtting

Co
ommunicatietrainin
ngen, ontwikkeling
g van klantgericht schrijven,
s

He
et communicatief vaardiger
v
maken va
an de

inzzet schrijfcoaches

org
ganisatie is en blijft één van de speerrpunten van
he
et communicatiebeleid van gemeente
e HW. De
bijbehorende activite
eiten worden voor het
d.
ovvergrote deel in hett najaar uitgevoerd

Social media

Ontwikkeling Newsrroom

0.4.2

Do
oor de coronacrisiss is de verdere ontw
wikkeling en
im
mplementatie van de
d Newsroom verscchoven naar
de
e periode na de zom
mer van dit jaar.

0.4.3

Aanbesteding HR- en sala
arissysteem

Ge
emeente Hoeksche
e Waard is vanuit de Aanbestedingsw
wet 2012

De
e aanbesteding en implementatie fasse 1 zijn

ve
erplicht haar HR- en
n salarissysteem op
pnieuw aan te bestteden.

affgerond. We zijn nu
u in opstart naar fasse 2 (tevens

Re
eden hiervoor is da
at het huidige contract met Centric affloopt per

laa
atste). Vanuit de sccope van de aanbessteding

31
1 juni2019 en niet meer
m
verlengd kan worden. Doel is in
n 2019

wo
orden nog een aan
ntal modules uitgerrold.

ee
en leverancier te se
electeren, die in verband met de

Da
aarnaast gaan we vanuit
v
de optionele
e scope de

16

0.4.4

Stabiel netwerk

Aa
anbestedingsregelss per 1 januari 2020 live dient te gaan
n met het

module opleidingenmanagement aansschaffen en

nieuwe systeem

uittrollen.
oject staat op dit moment
m
in de wach
ht. De
Pro
e
verwachting is dat we medio het 3 kwa
artaal 2020
kunnen starten met de
d voorbereidingsffase. Dit
pro
oject volgt logische
erwijs op de afrond
ding van het
Tw
win data project en de verbouwing van een van de
panden. De realisatie
e van dit project is essentieel
e
om
m de bedrijfsvoering op deze locaties voor de mid
lan
nge termijn te kunn
nen borgen. Het
pro
oject staat bij team
m ICT.

De
e huidige netwerkb
bekabeling in het pand
p
aan de W. van
n
Vllietstraat is 25 jaar oud en voldoet nie
et meer aan de huid
dige
eissen. De snelheid en
n stabiliteit van hett netwerk wordt hiierdoor
be
eperkt. Dit geldt oo
ok voor de bekabelling in de Jan van der
d
He
eijdenstraat (HW Werkt!).
W
Voor de pre
estaties van de werkplek is
he
et noodzakelijk datt de bekabeling wordt gemoderniseerd in
be
eide panden

0.4.5

Aanbesteding WMO systteem

Ge
emeente Hoeksche
e Waard is vanuit de Aanbestedingsw
wet 2012

De
e uitrol is goed geg
gaan. Voor wat bettreft. de

ve
erplicht haar Wmo-systeem opnieuw aan
a te besteden. Reden
R

archivering van stukkken zijn we in gesprek hoe we

hiervoor is dat het huidige contract me
et de leverancier affloopt per

n.
dit op kunnen lossen

31
1 december2019 en niet meer verlengd kan worden. Do
oel is in
20
019 een leverancier te selecteren, die
e in verband met de
e
Aa
anbestedingsregelss per 1 januari 2020 live dient te gaan
n met het
nieuwe systeem
0.4.6

BAG

Onderzoek naar het in huis halen van de
d BAG (Basisregisttratie

Co
ollegevoorstel om BAG
B
in huis te halen is akkoord.

Ad
dressen en Gebouw
wen), welke nu nog
g door SVHW wordt

He
et project voor aanbesteding BAG sofftware,

bijjgehouden. Vanaf 2021 kunnen we de BAG met de benodigde

implementatie en we
erving BAG gegeve
ensbeheerder

so
oftware, capaciteit en vaardigheden zelf
z gaan bijhouden
n.

is g
gestart en conform
m planning.
De
e BAG beheerder wordt
w
na de zomer geworven
om
m de implementatie
e te doen zodat we
e vanaf 1
jan
nuari 2021 de BAG in eigen beheer do
oen..

0.4.7

DSO

Aa
ansluiten op de lan
ndelijke digitale voo
orziening DSO (Digitaal

De
e inwerkingtreding
gsdatum van de Om
mgevingswet

Sttelsel Omgevingsw
wet).

is uitgesteld. Wel houden wij de planning om dit

He
et DSO is een geordend en verbonden geheel van: afspraken

ar aan te sluiten op
p het DSO voor in ie
eder geval
jaa

ICT-voorzieningen, re
egistraties, gegeve
ensverzamelingen en
e

VT
TH software en bij voorkeur
v
ook

brronnen.

om
mgevingswetbesluiten. Dat biedt nam
melijk ruimte
om
m langer te oefene
en met het DSO en de aan te
slu
uiten software.

0.4.8

Digitaa
al vergaderen

Vo
oor het digitaal verrgaderen is voor he
et college en de dirrectie

W
We gaan niet verder met iBabs omdat gekozen
g
is

17

ge
estart met een pilo
ot van de applicatie ibabs. Door het

vo
oor Notubiz. In 2020 gebruiken we iBa
abs nog voor

ge
ebruiksgemak van deze
d
applicatie wordt gedacht aan he
et breder

he
et migreren van de vergaderdata.

inzzetten van ibabs vo
oor teammanagerss en eventueel andere
grremia zoals een ond
dernemingsraad.
0.4.9

Digitalliseren P&C instrum
menten

Met de aanschaf van
n een P&C instrume
ent wordt voldaan aan de

Do
oor de maatregelen omtrent corona is
i dit project

ens van de Raad aa
an het helder en tra
ansparant commun
niceren
we

ve
ertraagd en wordt in
i 2021 opgepakt. De P&C

va
an de P&C-producte
en.

cyyclus wordt in 2020
0 nog met Word en Excel
ge
edaan.

0.4.10

Opstelllen advies monitoring opgaven

Na
aast data uit de sysstemen is in het dashboard informatie
e
be
eschikbaar over de ontwikkelingen en
n de trends op de la
ange
te
ermijn, signalen uit tevredenheidsond
derzoeken bij klante
en en
pa
artners en beleidso
onderzoek en –evalluatie

0.4.11

Archiefbeheer rechtsvoo
organgers

Arrchieven afsluiten van
v de rechtsvoorg
gangers, waardoor

He
et project loopt gesstaag door en de tu
ussentijdse

informatie geordend
d en toegankelijk iss en voldaan wordtt aan de

do
oelstellingen worde
en gehaald.

ettelijke verplichtin
ng van overbrengin
ng, waardoor een gedeelte
g
we
op
penbaar wordt. Behoud van cultureell erfgoed en voldoe
en aan
we
ettelijke verplichtin
ngen.
0.4.12

0.4.13

Digitalliseren van archieve
en om

et voor bedrijfsvoe
ering en
Diigitaliseren van arcchieven, waarvan he

De
e digitalisering gaa
at goed door, hierop blijft

dienstvverlening op hogerr plan te

in kader van dienstve
erlening een meerw
waarde heeft (mett name

ing
gezet worden ten behoeve van de

brenge
en

ouwvergunningen).
bo

die
enstverlening.

Onderrzoek ambtelijke hu
uisvesting

Sttakeholder onderzo
oek naar de huisvessting wensen van de
d

De
e kans dat dit onde
erzoek doorschuift gezien alle

am
mbtelijke organisattie.

on
ntwikkelingen is gro
oot. Politiek gezien
n moet er
oo
ok voldoende draag
gvlak zijn.

0.4.14

Het nie
euwe werken doorr ontwikkelen

0.4.15

Implem
mentatie AVG

Do
oor ontwikkelen va
an de moderne werrkplek, met oog vo
oor
middelen (app, faciliteiten), draagkrach
ht en nut en noodzzaak.
Invvoeren maatregele
en t.b.v. Algemene Verordening

e wordt voldaan aa
an de
Binnen de gemeente

Ge
egevensbescherming zoals vastgeste
eld in Privacybeleid

ettelijke vereisten vanuit de AVG. De gemeente
we
he
eeft een FG aangew
wezen en daarnaasst is er een
be
eleidsplan opgesteld. Op basis vanuit de
informatie vanuit de nulmeting van Keyy2Control
ordt de komende periode
p
verder inge
ezet op de
wo
uittvoering van Dpia’ss (privacy impactan
nalyses.
18

0.4.16

Implem
mentatie GRC tooling

De
e aanschaf en implementatie van hett Naris Governance,, Risk en

Er is een systeem van
n een andere levera
ancier

Co
ompliance program
mma

ey2Control) aangeschaft dat beter aa
ansluit bij de
(Ke
we
ensen en behoeften van de Ciso en FG
G. Dit
syssteem wordt in de aankomende maanden
ge
eïmplementeerd op
p basis van de uitko
omsten van
de
e BIO nulmeting.

0.4.17

Uitvoe
eren audits, pentesten

Co
ontinue laten (pen))testen van IT en organisatie

Zo
olang de nieuwe ICT omgeving niet vo
olledig
ing
gevoerd is, is het niet
n wenselijk om (p
pen)testen uit
te voeren. Zodra de nieuwe omgeving volledig is
ordt dit opgepakt conform
c
wo
informatiebeveiligingsbeleid.

0.4.18

Creëre
en van awareness/b
bewust

Opzetten van een co
ontinu bewustword
dingsprogramma

gebruiik van privacy gevoelige
gegeve
ens.
0.4.19

Organisatieontwikkeling

Ze
elforganisatie, werken in pop up, van functies naar rollen,

0.4.20

Strateg
gische personeelsp
planning

Sttrategische persone
eelsplanning

0.4.21

Strateg
gisch leren en ontw
wikkelen

Visie ontwikkelen op
p opleiden en ontw
wikkelen

0.4.22

Mobiliteit

Mobiliteitsbeleid, talentontwikkeling

0.4.23

Talenttontwikkeling

TM
MA, talentontwikke
elingsprogramma

0.4.24

Duurza
ame inzetbaarheid

Ta
alentontwikkeling, generatiepact, lere
en en ontwikkelen,,

he
eidagen

vittaliteitsdag
0.4.25

Positio
onering aantrekkelijk

Em
mployer Branding

werkgeverschap

Do
oorontwikkelen we
ebsite: werkenbijde
egemeentehw.nl en
e
ho
oekschecampus.nl

0.4.26

Van functie naar rol

W
Werken
met rollen

0.4.27

Data gedreven
g
overheid / Field Lab

Onderzoek naar het inzetten van data binnen de verschillende

Err wordt gestart met een “data-awaren
ness dag”

orrganisatieonderdellen en een pilot sta
arten voor data ged
dreven

we
elke samen met de
e VNG voor onze ge
emeente

we
erken.

wo
ordt georganiseerd
d. Door de corona crisis
c
is de
da
atum verschoven va
an april naar 16 sep
ptember
20
020. Op basis van de
d input wordt een
n werkgroep
19

samengesteld en een pilot geselecteerrd.
0.4.28

Vernie
euwing Wkpb (Wet Kenbaarheid

In 2019/ 2020 wordtt een vernieuwing van
v de Wkpb doorg
gevoerd.

De
e projectgroep is bezig om alle gegevvens te

Publieke Beperkingen)

n
de consequenties van de vernieu
uwing
Onderzoek starten naar

ve
erzamelen en verge
elijken. Zodra dat gebeurt
g
is,

oor de Wkpb-proce
essen en Wkpb-regiistratie van de gem
meente.
vo

ku
unnen de huidige gegevens worden ge-upload.
g
Er
wo
ordt nagedacht over hoe de nieuwe werkwijze
w
ing
gevoerd kan worde
en.

0.4.29

Implem
mentatie KCS-applicatie

Va
anaf 2020 willen de
e dienstverlening verder
v
professionaliseren

Err is een keuze voor de software gemaakt en de

do
oor gebruikmaking van een KCS-applicatie (Klant Contacct

im
mplementatie is opg
gestart.

Syysteem).
0.4.30
0.4.31

Implem
mentatie BIG
Implem
mentatie GGI-Veilig
g

Invvoeren maatregele
en t.b.v. Baseline In
nformatieveiligheid
d

Uitvoering staat ond
der druk in verband
d met

Ge
emeenten zoals vastgelegd in Informatieveiligheidsbele
eid
mplementatie in het VNG overheidsprrogramma van GGI--veilig.
Im

ve
erandering in wet en
e regelgeving.
et project is in de vo
oorbereidingsfase voor
He
rea
alisatie.

Op orde brengen van de BAG.

Te
er voorbereiding van de Samenhangen
nde Objecten

(verho
ogen digitale veiligh
heid)
0.4.32

BAG mutaties/verbeterin
m
ng

Re
egistratie (SOR) en het in huis halen va
an de BAG
wo
ordt de BAG in relatie tot BRP en BGT
T
(ba
asisregistraties) bijgewerkt.
0.4.33

Aanbesteding applicatie zaaksysteem

Ge
emeente HW is van
nuit de aanbestedin
ngswet verplicht de

Na
a de zomer wordt dit
d traject opgestarrt.

ap
pplicatie voor het zaaksysteem opnieu
uw aan te besteden. Doel is
in 2020 te starten met de voorbereidin
ng op deze aanbestteding,
die in 2021 plaats moet vinden.
0.4.34

Aanbesteding

In het vierde kwartaa
al zal de werkgroep
p RIS een aanbeste
eding

Ein
nd 2019 is er een aanbesteding
a
voor het digitaal

m
Raadsiinformatiesysteem

starten voor een nieuw RIS. Het doel om deze in Q1 2020
0 in

ve
ergaderen geweestt. De winnaar van deze
d

ebruik te nemen. Er is een integratie voorzien
v
met het huidige
h
ge

aa
anbesteding is Notu
ubiz geworden. In 2020

za
aaksysteem

ge
ebruiken we iBabs nog voor het migre
eren van de

Aanbesteding Website Hoeksche

De
e aanbesteding voo
or de nieuwe geme
eentelijke website wordt in

De
e website is conforrm planning opgele
everd op 1

d
Waard

20
019 opgestart. Hett doel is om de nieu
uwe website op 1 april
a
2020

ap
pril 2020. In 2020 gaan we verder mett de

livve te hebben.

op
ptimalisatie van forrmulieren en anderre

Allle medewerkers krrijgen een nieuwe werkplek.
w
Voor de meesten

De
e eerste werkplekkken en laptops worrden op dit

za
al dit een laptop zijn
n met op de bureaus op de HW locatiies een

moment uitgerold. De
D projectafronding/oplevering

ve
ergaderdata.
0.4.35

on
nderdelen van de website.
w
0.4.36

Aanbesteding nieuwe we
erkplek

20

vo
olledige uitrusting met
m monitor en toetsenbord. Hierme
ee wordt

sta
aat gepland voor de
d zomer van 2020.

de
eels invulling gegevven aan de implem
mentatie van het nie
euwe
we
erk-concept. De fassering wordt nog bepaald.
b
Het doel om
o is om
in het 4e kwartaal 20
019 te starten met de uitrol.
0.4.37

Verand
der-opgave “Adopttie Nieuwe

Met de komst van de
e nieuwe werkplekk wordt veel nieuwe
e

De
e eerste werkplekkken en laptops worrden op dit

Werkp
plek”

unctionaliteit geïntrroduceerd waaronder Office365 en werken
w
fu

moment uitgerold, in
nclusief Office365

met de Cloud producten van Microsoftt. Het motto “niet mailen
m

functionaliteit. Doorr de Corona crisis iss een

maar delen” zal een grote impact hebb
ben op de medewerkers.

ersnelde uitrol gere
ealiseerd. De
ve

e

aarom wordt in hett 4 kwartaal 2019 een adoptieprogra
amma
Da

prrojectafronding/op
plevering staat gepland voor de

ge
estart.

zo
omer van 2020.
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2
2.2

Progrramma 1 Veiligheid

T
Taakveld
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Nr.

Doelstelling

Activiteit

1.1.1

De gem
meente heeft een adequate
a
crisisorrganisatie

De
e Hoeksche Waard maakt deel uit van
n de regionale
crisisorganisatie Zuid
d-Holland Zuid en heeft
h
daarnaast lok
kale
me
edewerkers die jaarlijks worden getra
aind.

1.1.2

De gem
meente heeft slagvvaardige
brandw
weerzorg

De
e regionale brandw
weer Zuid-Holland Zuid
Z
zet zich in voo
or de
risico- en crisisbeheersing.

1.1.3

De gem
meente participeerrt actief in de
dooron
ntwikkeling van bevvolkingszorg

We
e gaan de bevolkin
ngszorg verder proffessionaliseren en meer
samenwerken met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid bij het
uittvoeren van de (reg
gionale) crisisbeheersing en
be
evolkingszorgtaken
n

Voorrtgang en toelichting

T
Taakveld
1.2 Ope
enbare orde en ve
eiligheid
Nr.

Doelsttelling

Acctiviteit

1.2.1

Handhaving huidig veiligh
heidsniveau
en verssterken waar nodig
g

A.

Voorttgang en toelichtting

Inzetten op hand
dhaving van de dra
ank en horeca en biijzondere
wetten.

B. Inzetten op handhaving van de dran
nk en horeca en bijzzondere
wetten.
C. Zicht krijgen op (m
mogelijke) onderm
mijnende activiteiten in de
gemeente.

1.2.2

Een lee
efbare en veilige om
mgeving

1.2.3

Een leefbare en veilige omgeving
o

1.2.4

Woono
overlast

D. Ontwikkelen visie toekomstbestendiige BOA organisatiie (APV
en DHW)
A. Implementatie WVGGZ
W
B. Participatie stimu
uleren
 Opstellen Integrraal Veiligheidsbele
eid 2019-2020
 Opstellen handh
havingsbeleid
 Realisatie en (tusssentijdse) evaluattie van toezicht en
handhaving
A. Aanpassing APV en
e het opstellen va
an beleidsregels vo
oor de
uitvoering
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2
2.3

Progrramma 2 Verk
keer, Vervoerr en Watersta
aat

2.1 Taakveld Verkkeer en vervoer
2
Nr.
Doelstelling
2.1.1

Verkee
ersveiligheid vergro
oten

Acctiviteit / maatregel

Voortgang en toelichtting

•D
De Regionale Proje
ectgroep Verkeersvveiligheid biedt acttiviteiten
o het gebied van bewustwording
op
b
en
n gedragsbeïnvloed
ding
(
(Meerjarenprogram
mma Verkeersveilig
gheid)

o
r

Door de coronacrisiss is een achterstand opgelopen
in de geplande activiiteiten die veelal op locatie zijn.

a
n
j
e

2.1.2

Bereikkbaarheid verbetere
en

2.1.3

Duurza
ame mobiliteit

2.1.4

Realise
eren robuuste vorkkstructuur

•H
Het onderliggend wegennet
w
verbeterren (vorkstructuur)) door
onder andere het ontlasten
o
van de ve
erkeersdruk op de centrale
as in Klaaswaal
• A
Actief lobbyen bij de
d provincie voor een
e goede ontsluiting van
de Hoeksche Waarrd. Afstemmen en voorbereiden
v
reno
ovatie
Heinenoordtunnell
• Het faciliteren van fietsverbindingen, onder andere
fietspadenplan Ho
oeksche Waard
• Het faciliteren van fietsparkeercapacciteit
• Het verbeteren van de infrastructuurr voor elektrisch ve
ervoer
R
Randweg
Klaaswaa
al

Sa
amen met de werkg
groep randweg Kla
aaswaal
ve
erkennen we het ge
ebied aan de oostk
kant van
Klaaswaal om een vo
oorkeurstracé te be
epalen.
egelijk vinden er oo
ok gesprekken plaa
ats met
Te
ind
dividuele belanghe
ebbenden. Het stre
even is rond
de
e zomer duidelijkhe
eid te hebben overr het
vo
oorkeurstracé. Uitg
gangspunt voor de weg is dat dit
ee
en 80 km gebiedsontsluitingsweg wordt. Hiervoor
ka
an niet worden volsstaan met een MER
R
be
eoordeling, maar iss een volledige MER
R
no
oodzakelijk en word
dt een advies voorbereid voor
be
esluitvorming van de
d start van de MER
R. Hierna kan
de
e notitie reikwijdte en detailniveau wo
orden
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op
pgesteld. Met het advies
a
voor de beslluitvorming
sta
art MER willen we ook de afspraken met
m de
prrovincie over het to
oekomstig eigendo
om en beheer
va
an de weg beter verankeren. Door de coronacrisis
en
n de volledige MER
R staat de planning wel
on
nderdruk. Er wordtt gekeken naar alte
ernatieve
methoden voor het contact
c
met de we
erkgroep en
oe we de planning kunnen optimaliseren ten
ho
ge
evolge van de volle
edige MER. De exaccte gevolgen
vo
oor de planning zijn
n nog niet bekend.
2.1.5

Realise
eren robuuste vorkkstructuur

O
Ontsluiting
Zuid-West (A29-Kortweg-Lange eendrachtsw
weg)

In een bestuurlijk ove
erleg met watersch
hap is
an het
uittgesproken samen te gaan werken aa
strekken van de Kortteweg. Formele
ha
andtekeningen moeten nog gezet wo
orden.
Fin
nanciering is gereg
geld (zie programm
ma Mobiliteit)
ad
d € 7,7 miljoen voorr Korteweg én aanpak van de
La
ange Eendrachtswe
eg. Eerste gesprekk
ken met
grrondeigenaren voo
or het strekken van de Korteweg
he
ebben plaatsgevon
nden, de directe om
mgeving is
ge
eïnformeerd en ook het dijkenoverleg
g is op de
ho
oogte. Concept onttwerp voor het traccé is
affgestemd met WSH
HD en PZH.

2.1.6

Realise
eren mobiliteitsage
enda

U
Uitwerking
mobilite
eitsagenda

2.1.7

M
Maatregelpakket
H
Heinenoordtunnel

2.1.8

Bereikkbaarheid tijdens re
enovatie
Heinen
noordtunnel
Monito
oring en sturing mo
obiliteit

2.1.9

Beheer openbare ruimte

G
Gelijkschakelen
van
n kwaliteit openbarre ruimte

O
Opstellen
verkeersmodel Hoeksche Waard
W
Integraal beleidsplan
n openbare ruimte bieden we in
se
eptember aan de ra
aad aan ter vaststelling.
Va
anwege corona crissis is besluitvorming in raad
ovver discussienota ve
ertraagd, hierdoor lukt voor
zo
omerreces aanbieden niet meer.

2.1.10

Verkee
ersveiligheid

D
Duurzaam
veilig inrrichten van de weg
gen binnen de bebo
ouwde
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k
kom
2.1.11

Verbetteren utilitaire en recreatieve
r
fietsro
outes

R
Realiseren
diverse fietspaden

Va
anuit het fietspade
enplan, opgesteld in
n 2018, zijn
err diverse projecten in de voorbereidin
ng of
on
ntwerpfase gestartt. De fietspadprojecten hebben
meestal ook projectssubsidie ontvangen
n van PZH.
et gaat hier meesta
al op grote project waarbij met
He
ve
eel partijen overleg
ggen gevoerd moetten worden
op
p draagvlak te creëren. Dit vraagt vee
el tijd en
ge
eduld voordat tot uitvoering
u
gestart kan
k worden.

2.1.12

Realise
eren robuuste vorkkstructuur

A
Aansluiting
N217-P
Polderweg irt heron
ntwikkeling SU terrrein

On
nderdeel van maattregelpakket Heine
enoordtunnel.
e

Uitvoering van de ma
aatregel uiterlijk 1 kwartaal
20
023. Exacte plannin
ng nog niet bekend
d.
2.1.13

Harmo
onisatie beleids- en
n
beheerplannen.

Taakveld 2.2 Parkkeren
T
Nr.
Doelsttelling
2.2.1

Voldoe
ende parkeergelegenheid
realiseren

Taakveld 2.3 Recreatieve havens
T
Nr.
Doelstelling
2.3.1

Beheerr havens

Plannen bundelen tot één nieuw en geactualiseerd
P
g
bele
eids- en
b
beheerplan
wegen voor gemeente Ho
oeksche Waard.

Acctiviteit / maatreg
gel

Voorttgang en toelichtting

O
Oplossen
knelpunten

Acctiviteit / maatregel
A
Areaal
bepalen en onderhoudsmaatre
o
egelen inventariserren

Voortgang en toelichtting
W
We hebben een bela
angrijke stap gezet in het
be
eheer van onze havvens door het areaa
al van
ka
ademuren en damw
wanden te bepalen. Ook zijn de
on
nderhoudstoestand
d en de
on
nderhoudsmaatreg
gelen van deze obje
ecten
be
epaald. De gegeven
ns zijn geüpload na
aar het
be
eheerprogramma Obsurv
O
en de
on
nderhoudskosten nemen
n
we mee in het
h integraal
be
eleidsplan openbarre ruimte.
De
e inspectie van de kademuren
k
van de Veerhaven
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in Puttershoek is afg
gerond. De herstelkkosten
ne
emen we mee in he
et integraal beleidssplan
op
penbare ruimte.
2.3.2

2.3.3

Harmo
onisatie
havenb
beheersverordenin
ng

Havenverordeninge
H
en bundelen tot éé
én nieuwe en
g
geactualiseerde
havenbeheersverordening voor gemeente
H
Hoeksche
Waard

De
e harmonisatie van de havenbeheersvverordening,

Legalissering ligplaatsen lo
oswal
Puttersshoek

D loswal Puttershoek aanwijzen als gemeentelijke
De
g
have
en

In overleg met RWS werken
w
we aan de aanwijzing

de
e verordening Woonschepen en de ve
erordening
Ha
aven- en kadegelde
en verloopt volgenss planning.
an de loswal Putterrshoek als gemeenttelijke haven.
va
Err is onderzoek geda
aan naar de effecte
en van
lan
ngsvarende scheep
pvaart op de langs de loswal
affgemeerde schepen
n. Er worden haven
npalen
ge
eplaatst die de entrree naar de loswal markeren.

Taakveld 2.4 Watter
T
Nr.
Doelsttelling
2.4.1

Beheerr civiele kunstwerkken (bruggen,
steigerrs, e.d.) op orde

Acctiviteit / maatreg
gel







Areaal opnemen
n in integraal behee
erprogramma;
Onderhoudstoestand in beeld bren
ngen;
Meerjarenonderrhoudsplanning opstellen;
Afsluiten raamco
ontract onderhoud
d civiele kunstwerken;
Uitvoeren onderrhoudsmaatregelen en vervangen civviele
kunstwerken.
Vaststellen gemeentelijk beleid civviele kunstwerken.

Voorttgang en toelichtting
He
et areaal aan civiele
e kunstwerken is vo
oor het
ovvergrote deel beken
nd en ingevoerd in het
be
eheerprogramma. De
D onderhoudstoestand is
be
ekend door de eind 2019 en begin 202
20
uittgevoerde onderho
oudsinspecties.
Ee
en meerjarenonderhoudsplanning wo
ordt
mo
omenteel uitgewerrkt in de vorm van een
raa
amcontract.
He
et uitvoeren van on
nderhoudsmaatreg
gelen en de
ge
eplande vervanging
gen is gestart.
De
e kosten voor het onderhoud
o
en verva
anging van
de
e diverse objecten wordt
w
meegenome
en in het
inttegraal beleidsplan
n openbare ruimte.
He
et vaststellen van gemeentelijk
g
beleid
d op het
ge
ebied van civiele kunstwerken wordt meegenomen
m
in het integraal beleidsplan openbare ruimte.

2.4.2

Gemee
entelijke watergangen voldoen



Uitvoeren uitgesstelde onderhoudssmaatregelen vanu
uit

Do
oor de samenvoeging van de 5 voorm
malige
26

aan de
e gestelde eisen van het
watersschap Hollandse De
elta (Legger
en Keu
ur)




schouwjaar 2019
9;
Uitvoeren onderrhoudsmaatregelen schouwjaar 2020
0;
Vaststellen gemeentelijk beleid be
eheer watergangen
n.

ge
emeenten en de PF
FAS problematiek zijn
z de
ge
eplande onderhoud
dsmaatregelen voo
or schouwjaar
20
019 niet uitgevoerd
d. Vanuit het waterrschap
Ho
ollandse Delta hebben we voorlopig uitstel
u
ge
ekregen voor deze werkzaamheden.
W
Werkzaamheden zijn
n voorbereid maar kunnen pas
aa
anbesteed worden als er voldoende budget
b
be
eschikbaar is gesteld door de gemeen
nteraad. Dit
exxtra budget wordt aangevraagd bij de
e
be
ehandeling van de zzomerrapportage 2020. Voor
de
e werkzaamheden van
v 2020 geldt datt de
vo
oorbereidingen zijn
n gestart maar dat de
d uitvoering
oo
ok hier afhankelijk is
i van het beschikb
baar stellen
va
an het benodigde budget.
b
He
et vaststellen van gemeentelijk
g
beleid
d op het
ge
ebied van het behe
eer van watergange
en wordt
meegenomen in het integraal beleidsp
plan openbare
ruimte.

2.4.3

Beheer gemeentelijke be
eschoeiingen
(oeverrbescherming) op orde
o








Areaal opnemen
n in integraal behee
erprogramma;
Onderhoudstoestand in beeld bren
ngen;
Meerjarenonderrhoudsplanning opstellen;
Afsluiten raamco
ontracten vervange
en beschoeiingen;
Vervangen geme
eentelijke beschoe
eiing;
Vaststellen gemeentelijk beleid be
eschoeiingen.

He
et areaal aan besch
hoeiingen is recent in beeld
ge
ebracht en geïnspe
ecteerd. Het onderh
houdsniveau
is hierdoor bekend.
et uitwerken van een onderhoudsplanning staat
He
ge
epland voor het 2e en 3e kwartaal van
n 2020, maar
de
e uitvoering is afhankelijk van het besschikbare
bu
udget. Het huidige budget is onvoldo
oende om de
ge
ewenste inhaalslag te kunnen uitvoerren.
De
e kosten voor het vvervangen van de diverse
d
be
eschoeiingen wordt meegenomen in het integraal
be
eleidsplan openbarre ruimte. Het vastsstellen van
ge
emeentelijk beleid op het gebied van het beheer
va
an de beschoeiingen wordt meegenomen in het
inttegraal beleidsplan
n openbare ruimte.
27

Taakveld 2.5 Ope
T
enbaar vervoer
Nr.
Doelstelling
2.5.1

2.5.2

Vervoe
ersaanbod verbete
eren en het
wegen
nnet ontlasten

Verbetteren externe bere
eikbaarheid

Acctiviteit / maatregel
• In overleg met de provincie
p
de behoe
efte en mogelijkheden voor
aanleg P+R-voorzie
eningen in kaart brrengen
• Het realiseren van den Randstadnetvverbinding (Rnetverbinding)
D
Doorontwikkeling
n
nachtbus
hele regio
o (pilot)

Voortgang en toelichtting
Mogelijkheid om parrticipatietraject we
eer op te
sta
arten zijn nog onbe
ekend. Wordt in ovverleg met
PZ
ZH vormgegeven.
Mogelijkheden om pilot
p
te evalueren zijn beperkt,
angezien de nachtb
bus slechts 3 maand
den heeft
aa
ge
ereden.

2.5.3

Toegankelijkheid OV

Inventarisatie bushaltes

Taakveld 5.7 Ope
T
enbaar groen en (openlucht) recre
eatie
Nr.
Doelstelling
Acctiviteit / maatregel
5.7.1

Goede
e recreatieve verbin
ndingen

In overleg met regiogemeenten invulling geven aan verbindingen
ovver water

Voortgang en toelichtting
Met de omliggende gemeenten is een Europese
anbesteding voor Expeditie
E
Haringvlie
et doorlopen,
aa
ge
etrokken door gem
meente Moerdijk. Ondanks
O
een
po
ositieve marktconsultatie hebben parrtijen zich niet
ing
geschreven. Samen
n met de andere ge
emeenten
wo
ordt voor 2020 gekkeken naar een alte
ernatief en
vo
oor 2021 naar de an
ndere mogelijkheden. Voor de
ovverige waterverbindingen (Deltapontj
tjes) zijn voor
20
020 2 nieuwe overe
eenkomsten geslotten met
aa
anbieders en voor 1 pontje is dit in de
e maak voor
medio 2020. Stoplich
ht op oranje wegen
ns corona: de
art van het recreattieseizoen is uitgesteld en
sta
e 1,5 meter afstand tussen
we
egens de verplichte
pe
ersonen liggen een
n aantal kleinere po
ontjes stil,
om
mdat ze hier niet aa
an kunnen voldoen
n.
Vo
oor 2021 en verderr zijn we met onze
inkoopadviseur aan het
h kijken of en hoe we deze
aarverbindingen me
eerjarig kunnen aanbesteden.
va
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Taakveld 7.2 Riolering
T
Nr.
Doelstelling
7.2.1

Harmo
onisatie beleid en beheer
b

Acctiviteit / maatregel
Opstellen van het ve
erbreed gemeentelijk rioleringsplan (vvgrp).

Voortgang en toelichtting
De
e planning is om he
et GRP in septembe
er 2020 door
de
e gemeenteraad te
e laten vaststellen.

Taakveld 7.3 Afva
T
al
Nr.
Doelsttelling
7.3.1.

Afvalin
nzameling

Acctiviteit / maatreg
gel
Do
oorvoeren van omg
gekeerd inzamelen
n.

Voorttgang en toelichtting
e uitvoering van om
mgekeerd inzamele
en is
De
vertraagd.
p definitieve bekracchtiging van
‐
Gewacht op
het grondsttoffenbeleidsplan (GBP)
(
door
de gemeentteraad.
‐
Vacatures bij
b de RAD, deze zijn
n in 2018 niet
ingevuld van
nwege de onzekerheid of de
RAD zou op
pgaan in BV of opga
aan in
gemeente.
oor ondergrondse containers
c
is
‐
De markt vo
overvraagd.. Er was geen
productieca
apaciteit meer wat de prijs van
een ondergrondse container in de
ngen deed opstuwen tot bijna
aanbestedin
150% van waarmee
w
gerekend was in het
GBP. Om die
e reden is een aanb
besteding
ook uitgeste
eld.
‐
Er waren lan
ngdurige en moeizame
onderhande
elingen over de
Raamoveree
enkomst verpakkin
ngen en de
lagere vergo
oedingen voor PMD.
e overige projecten
n uit het
De
Grondstoffenbeleidssplan zoals schooleducatie,
cirrculair ambachtscen
ntrum verlopen volgens
pla
anning.
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Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en Crematoria
T
Nr.
Doelstelling
7.5.1

Harmo
onisatie beleid en beheer
b

Acctiviteit / maatregel
Va
aststellen van nieuw
w beleid en nieuwe
e tarieven

Voortgang en toelichtting
p 3 maart heeft de
e gemeenteraad
Op
ricchtinggevende uitsspraken gedaan voo
or het
nie
euwe begraafbeleiid. Dat wordt op diit moment
uittgewerkt en ter be
esluitvorming voorg
gelegd voor
he
et zomerreces (7 juli).
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2
2.4

Progrramma 3 Econ
nomie

Taakveld 3.1 Economische ontwikkkelingen
T
Nr.
Doelstelling
3.1.1
3.1.2

deren balans op de
e
Bevord
arbeidsmarkt
Bevord
deren balans op de
e
arbeidsmarkt

Acctiviteit / maatregel
In samenwerking me
et de provincie Zuid
d-Holland wordt ee
en
o
uitvoeringsagenda opgesteld.
De
eelname aan platfo
orm Stichting Onde
erwijs Bedrijfsleven
n (SOB)
en
n uitvoeren SOB ag
genda.

Voortgang en toelichtting

Err is, in samenspraakk met het bedrijfsle
even en de
scholen, een nieuwe SOB-projectleiderr voor de
oördinatie en uitvoe
ering van de actiess aangesteld.
co
Aa
an de hand van een
n uitvoeringsprogra
amma geven
SO
OB partners gezam
menlijk invulling aan
n de doelen.
Be
esloten is om de informele samenwerrking op
fo
ormele wijze voort te
t zetten door oprichting van
ee
en stichting.

3.1.3
3.1.4

Bevord
deren balans op de
e
arbeidsmarkt
Bevord
deren samenwerking overheid,
onderw
wijs en bedrijfsleve
en

3.1.5

Bevord
deren samenwerking overheid,
onderw
wijs en bedrijfsleve
en

3.1.6

Bevord
deren regionale samenwerking

3.1.7

Groei van
v de vrijetijdseco
onomie en
daarmee groei van lokale
e
consum
mptieve bestedingen

Ontwikkelen en implementeren region
nale vacaturebank
omic board Hoeksch
he Waard
Ontwikkelen en implementeren econo
(o.a. ondernemers, zorgpartijen,
z
onderrwijs, etc.)
oorontwikkelen de
etailhandelsraad en
n centrummanagem
ment
Do
Ho
oeksche Waard
Ve
erkennen mogelijkheden regionale sa
amenwerking op ge
ebied van
ecconomische vraagstukken.
Ontwikkelen en implementeren vrijetijdsprofiel Hoeksche Waard
met uitvoeringsprog
gramma.

egiodeal is gesloten
Re
an eisen ten
Prrojectopdracht is kllaar. Programma va
be
ehoeve van opstelle
en visie vrijetijdsecconomie
Ho
oeksche Waard wo
ordt binnenkort voltooid en dan
ka
an de uitvraag richtting de bureaus pla
aatsvinden.
Op
p zich loopt dit alle
emaal nog op schem
ma, maar het
prroces om tot een goede visie vrijetijdsseconomie te
ko
omen vereist particcipatie van stakeholders en de
co
oronacrisis kan dit bemoeilijken
b
waard
door mogelijk
ve
ertraging kan optre
eden. Voor nu gaan
n we daar nog
evven niet van uit.
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3.1.8

Do
oorontwikkelen de
etailhandelsraad en
n centrummanagem
ment
Ho
oeksche Waard.

3.1.10

Groei van
v de vrijetijdseco
onomie en
daarmee groei van lokale
e
consum
mptieve bestedingen
Doelsttelling
Kwalita
atieve werklocaties
Inzichtt in economische ontwikkeling

3.1.11

Progra
ammatische aanpakk economie

Prrogrammaonderste
euning opnemen.

3.1.12

Behou
ud en de versterking van onze
positie
e in de duurzame en
innova
atieve landbouw

Prroject Foodlab
Uitvoeren projecten agenda groene cirrkels

3.1.9

erklocaties.
Ontwikkelen en uitvoeren actieplan we
Ecconomische monito
oring

De
e samenwerking tu
ussen (agrarisch) on
ndernemers,
scholen, maatschapp
pelijke partners en andere
ovverheden in de Roa
admap to Foodlab is
i geborgd in
ee
en klankbordgroep. Met interactieve werksessies,
w
bijjgewoond door partijen van binnen en
e buiten de
Ho
oeksche Waard en ‘de sector’, zijn de ambities en
do
oelen van het Food
dlab Hoeksche Waa
ard
uittgewerkt. Er ligt zo
o een eerste uitwerrking van het
Fo
oodlab als program
mma.

3.1.13

Behou
ud en uitbreiding va
an de
economische vitaliteit

3.1.14

Duurza
ame, innovatieve
landbo
ouwsector

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
T
Nr.
Doelstelling

Sa
amen met de detailhandelsraad de re
egionaal vastgestelde
de
etailhandelsvisie uitwerken
Ve
ersterken van de winkelcentra
w
in de kernen
k
Ve
erbeteren van de samenwerking met onderwijs en bedrrijfsleven
 Mogelijkheden verrkennen op het geb
bied van biomassa en
biobased economyy
• V
Verkenning van de
e realisatie van Foodlab
• V
Via innovatieve pilo
ots de landbouwse
ector in de Hoeksch
he Waard
vverder (inter)nationaal op de kaart ze
etten

Acctiviteit / maatregel

3.2.1

Toekomstbestendige infrastructuur

Fa
aciliteren initiatieve
en snel internet

3.2.2

Aantre
ekkelijk vestigingskklimaat voor
bedrijvven

•O
Ontwikkelen en revvitaliseren bedrijventerreinen, bijvoorrbeeld
bedrijventerrein lo
ocatie Suikerfabriekk Puttershoek
• V
Verkopen kavels 1e
e fase door Bedrijvvenpark Hoeksche Waard
W

Alle projectsubsidiess voor de duurzame
e, innovatie
lan
ndbouwprojecten zijn aangevraagd en
e zullen
va
anaf komend seizoe
en worden uitgevo
oerd.

Voortgang en toelichtting
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Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en be
T
edrijfsregelingen
Nr.
Doelstelling
Acctiviteit / maatregel
3.3.1

Pro actieve dienstverlening

Ontwikkelen en implementeren (agrarisch) ondernemerssloket

3.3.2

Stimuleren ondernemersscollecttiviteit

Re
ealiseren van BIZ op bedrijventerreine
en en in winkelgeb
bieden

Voortgang en toelichtting

Om
mdat veel onderne
emers door de coro
onamaatregelen getrofffen worden met aa
anzienlijk
mzetdalingen (zeke
er in de horeca), ho
ouden we bij
om
he
et verlengen van be
estaande of realise
eren van
nie
euwe vormen van ondernemersfonds
o
sen
(w
waaronder BIZ-zen) rekening met even
ntuele
prroblemen. \.

3.3.3

Duurza
aam veilig vestiging
gsklimaat

3.3.4

Stimuleren starters en innovatie

3.3.5

Stimuleren starters en innovatie

Taakveld 3.4 Economische promo
T
otie
Nr.
Doelstelling
3.4.1

Integra
ale aanpak gebiedssmarketing
Hoekscche Waard

3.4.2

Economische promotie

Va
anuit een proactieff accountmanagem
ment leegstand tegengaan
en
n kansen verzilveren voor revitaliserin
ng en verduurzamin
ng van
be
edrijventerreinen
Ontwikkelen en implementeren starters- en innovatiebelleid.
Ve
erkennen en (laten) ontwikkelen van ontmoetingsplek voor
v
startende en innoverende ondernemerrs.

Acctiviteit / maatregel

Voortgang en toelichtting

Re
ealiseren uitvoering
gsagenda gebiedsm
marketing, waarbij wordt
ingezet op de ontwikkeling van concrete producten.
Ge
ebiedsmarketing en branding
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2
2.5

Progrramma 4 Onde
erwijs

T
Taakveld
4.1 Ope
enbaar basisonde
erwijs
Taakveld 4.2 Ond
T
derwijshuisvesting
Nr.
Doelstelling
4.2.1

4.2.2

Goede
e onderwijshuisvestting waar
scholen optimaal onderw
wijs kunnen
bieden
n
Adequ
uate huisvesting voor het
primair-en voortgezet on
nderwijs,
inclusie
ef het speciaal ond
derwijs.

Acctiviteit / maatregel
Ve
ervangen van en ve
ervangende nieuwb
bouw voor
scchoolgebouwen conform de onderwijjshuisvestings plannen
Be
esluitvorming over kostennormering onderwijs huisvestting,
sp
pecifiek Bijna Energ
gie Neutrale Gebou
uwen (BENG)
Opstellen Integraal Huisvestingsplan
H
H
Hoeksche
Waard (ex
xtern)

Taakveld 4.3 Ond
T
derwijsbeleid en leerlingzaken
Nr.
Doelstelling
Acctiviteit / maatregel
4.3.1

Voortgang en toelichtting
Ve
ervangende nieuwb
bouw van Kennisce
entrum en
Acctief College inclusief BENG loopt op schema
et proces loopt enigszins vertraging op
o door
He
co
orona. Streven is no
og steeds besluitvo
orming vóór
31
1 december 2020.

Voortgang en toelichtting

Verste
erken van (de relatie tussen)
onderw
wijs met arbeidsma
arkt en
participatie, met preventtie, met
jeugdh
hulp.

Opstellen Samenwerkingsagenda onde
erwijs, gemeente en
e
eugd)partners om te
t komen tot één visie
v
maatschappelijke (je
aarbij onze gezame
enlijke opgave (w.o
o. Lokale educatievve
wa
ag
genda), aanhaakt op de economische agenda

He
et opstellen van de
e Lokale Educatieve
e Agenda

Onderrwijskansenbeleid

Fo
ormuleren beleid op
o onderwijskansen
n en aanbrengen
sa
amenhang in activitteiten gericht op he
et voorkomen en
we
egnemen van onde
erwijsachterstande
en.

aar staat nog gepla
and voor
Moet nog starten ma

loopt vertraging op door
d
de corona-crissis. De
anning is dat de ag
genda dit jaar word
dt
pla
va
astgesteld..

4.3.2

ko
omende maanden in 2020.
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2
2.6

Progrramma 5 Sporrt, Cultuur en Recreatie

Taakveld 5.1 Sportbeleid en active
T
ering
Nr.
Doelstelling
5.1.1

Vitale dorpen en een actieve
nleving
samen

Acctiviteit / maatregel
Ondersteunen van verenigingen
v
door
ombinatiefunctiona
arissen/buurt-sporttcoaches in te zetten
co

Voortgang en toelichtting
Ve
erenigingen worde
en zowel vraaggericcht als
aa
anbod gericht onde
ersteund op diverse
e terreinen.

aciliteren en onderssteunen van de spo
ortraad Hoeksche Waard
W
Fa
portraad is opgericht. Er vind samenw
werking plaats
Sp
tussen de gemeente
e en de sportraad HW.
H
5.1.2

5.1.3
5.1.4

Stimuleren sport- en
cultuurdeelname van kinderen uit
nen met weinig fina
anciële
gezinn
middelen

Co
ontinueren overeenkomst Jeugdsporrtfonds en
Je
eugdcultuurfonds

Nieuwe overeenkom
mst is gesloten.

o
van toptalenten uit de
e
Onderzoek naar de ondersteuning
oeksche Waard me
et weinig financiële
e middelen
Ho

nderzoek in afrond
dende fase, na de zomer
z
wordt
On

Het stiimuleren en ondersteunen van
beweg
ging door (recreatie
eve)
sportb
beoefening.
Eenslu
uidend sportbeleid

armonisatie inzet combinatiefunction
c
narissen
Ha

De
e inzet is stap voor stap voor het groo
otste deel

sta
art regeling verwaccht.
ge
eharmoniseerd, me
et aandacht voor maatwerk.
m

Ha
armonisatie sportb
beleid

Ha
armonisatie uitvoeringsregels subsidiie loopt
ve
ertraging op, als ge
evolg van coronama
aatregelen.
Do
oor de onzekerheid
d die de corona tijd
d met zich
meebrengt voor de verenigingen
v
en he
et gebrek aan
articipatiemogelijkh
heden wordt dit op
pgeschoven.
pa
Ha
armonisatie buiten
nsportaccommodatties is gestart.

5.1.5
5.1.6

Inclusief sporten en bewegen en het
bevord
deren van een gezo
onde leefstijl
Het stiimuleren en ondersteunen van
beweg
ging door (recreatie
eve)
sportb
beoefening.

Taakveld 5.2 Sportaccommodatie
T
es
Nr.
Doelstelling
5.2.1

Duurza
ame sportaccommodaties

et leggen van same
enwerkingsverband
den om inclusief sp
porten en
He
be
ewegen mogelijk te
e maken
Ondersteunen oprichting sportraad HW
W

Acctiviteit / maatregel
In beeld brengen van
n de gevolgen van de verruimde btw--

Voortgang en toelichtting
Ge
emeente dient jaarrlijks SPUK aanvraag in.

vrrijstelling voor sporrt
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Taakveld 5.3 Culttuurpresentatie, cultuurproductie
T
e en cultuurparticcipatie
Nr.
Doelstelling
Acctiviteit / maatregel

Voortgang en toelichtting

5.3.1

Verbre
eden en verdiepen kunst en
cultuur in de Hoeksche Waard
W

Uitvoering geven aan uitvoeringsprogrramma kunst en cultuur

Op
pgenomen in de Cu
ultuurnota., Bestuu
urlijke

5.3.2

Eenslu
uidend subsidiebele
eid

Ha
armonisatie subsidieverordening en subsidiebeleid
s

Nieuwe ASV is op- en
n vastgesteld, Vanw
wege

be
ehandeling tweede
e kwartaal 2020.
oronasituatie is hett projectplan op fasse 2
co
(harmonisatie uitvoe
eringsregels) aange
epast. De
uittvoeringsregels op
p het terrein van ku
unst- en
cu
ultuur worden geha
armoniseerd. De
uittvoeringsregels op
p de andere beleidssterreinen
wo
orden door middell van een verzamelnota onder
de
e ASV gebracht. De
e inhoudelijke harm
monisering
vo
olgt later.

5.3.3

Ambitiieniveau bibliothee
ekvisie
realise
eren

Taakveld 5.4 Mussea
T
Nr.
Doelstelling
5.4.1

Kwalita
atief presenteren van
v kunst en
cultuur

Exxtra bijdrage levere
en aan bibliotheekw
werk

Op
pgenomen in de Cu
ultuurnota. Bestuu
urlijke
be
ehandeling tweede
e kwartaal 2020

Acctiviteit / maatregel
Onderzoek mogelijkheden depot

Voortgang en toelichtting
De
epot museum Hoeksche Waard wordt
ge
erealiseerd. Inventa
arisatie van de dep
potbehoefte
va
an de overige muse
ea is opgenomen in
n de
Cu
ultuurnota. Bestuurlijke behandeling tweede
kw
wartaal 2020.

5.4.2

Kwalita
atief presenteren van
v kunst en
cultuur

Sttructurele hogere bijdrage
b
aan musea
a Tiengemeten

Prrincipebesluit voor structureel hogere
e subsidie is
do
oor college vastgessteld. Gesprekken over
o
de
invvulling van de subssidie zijn gestart. De Coronamaatregelen kunnen
n leiden tot vertrag
ging (van zijde
an aanvrager) en leiden misschien tot een extra
va
bijjdrage in het explo
oitatietekort.
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Taakveld 5.5 Culttureel erfgoed
T
Nr.
Doelstelling
5.5.1

Erfgoe
ed in ruimtelijk bele
eid
verankkeren

5.5.2
5.5.3

Besche
ermde gezichten in
nventariseren
en waa
arderen
Professsionaliseren en verrankeren
archeo
ologie

5.5.4

Gebou
uwd erfgoed beschermen

5.5.5

Samen
nwerking met cultu
urele
organisaties verdiepen

5.5.6

Roeren
nde zaken en collecties
opnem
men in Erfgoedregisster

5.5.7

Immatterieel erfgoed opn
nemen in
Erfgoe
edregister

5.5.8

Erfgoe
ededucatie vormge
even binnen
CmK

5.5.9

Erfgoe
ed promoten

Acctiviteit / maatregel

Voortgang en toelichtting

Opstellen cultuu
urhistorische waardenkaart
Opstellen Erfgo
oedverordening
Harmoniseren gemeentelijke
g
mon
numenten
Oprichten erfgo
oedcommissie
Invventarisatie uitvoe
eren en waardering
g toepassen
Aa
anstellen senior arccheoloog
Opstellen onderzoekksagenda
Acctualiseren archeollogische verwachtingenkaart
Optimaliseren lo
oketfunctie voor eigenaren rijksmonu
umenten
Aanwijzen geme
eentelijke monume
enten (harmonisatiie)
Inventariseren en
e waarderen wede
eropbouwperiode
Inventariseren leegstand monume
enten en aanpak
g opstellen
herbestemming
Harmoniseren subsidies
s
voor eigenaren monumente
en
(inclusief molen
ns) en tegemoetkom
ming bouwhistorisch
onderzoek
an groenbeheerpla
an rondom molenb
biotopen
Het opstellen va
Ve
erdiepen relatie Mu
useum Hoeksche Waard
W
door opstellen
intentieovereenkom
mst over educatie, expositie
e
en beleid
Co
ollecties inventarise
eren, waarderen en opnemen in
errfgoedregister
Im
mmaterieel erfgoed
d inventariseren, waarderen
w
en opnem
men in
errfgoedregister
Ondersteunen bij op
pstellen Hoeksche Waardse
W
Canon en
n leerlijn
via
a project ‘Cultuureducatie met Kwalitteit’.
Trrainingen vrijwillige
ers voor inzet cultu
uureducatie op scho
olen via
prroject ‘Cultuureduccatie met Kwaliteit’
Organisatie Open Monumentendag
ansluiting op recreatie en toerisme beleid
Aa

Va
anwege de coronam
maatregelen looptt dit voor het
jaa
ar 2020 anders dan
n verwacht. (Publie
eke)
evvenementen vervalllen in elk geval tott september
dit jaar.

T
Taakveld
5.6 Med
dia
37

Nr.

Doelstelling

Acctiviteit / maatregel

5.6.1

Certificering van het biblliotheekwerk
H
Waard
in de Hoeksche

In samenwerking me
et de bibliotheken in de Hoeksche Wa
aard
nderzoeken hoe we
e gecertificeerd bib
bliotheekwerk kunnen
on
orrganiseren

Voortgang en toelichtting
he Waard biedt geccertificeerd
Bibliotheek Hoeksch
n. De bibliotheken voormalig
v
bibliotheekwerk aan
orendijk zijn niet ge
ecertificeerd. Dit iss binnen de
Ko
hu
uidige constructie niet
n mogelijk. Dit maakt
m
on
nderdeel uit van de
e Cultuurnota. Besttuurlijke
be
ehandeling 2e kwartaal 2020.
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2
2.7

Progrramma 6 Socia
aal Domein

Taakveld 6.1 Sam
T
menkracht en inwonerparticipatie
Nr.
Doelsttelling
Acctiviteit / maatreg
gel
6.1.1

Voorttgang en toelichtting

Vitale d
dorpen en een actieve

Op
phalen, delen en on
ntsluiten van lokale
e vraagstukken en

Va
anuit het innovatieb
budget is dit jaar de

samenleving

be
ehoeften.

do
oorontwikkeling van het Odensehuis, de

Exxperimenteren en (blijven) aansluiten bij/ondersteunen van

do
oorontwikkeling van de dementievriendelijke

initiatieven (energie)) van inwoners en partners
p

sam
menleving en voorrzorg gefinancierd. Daarnaast

Initiëren en facilitere
en van innovatieve initiatieven vanuit de

lop
pen er nog een aan
ntal projecten zoalss ‘van Bank

eer het beschikbare
samenleving door miiddel van onder me

naar Baan’ en de verd
dere ontwikkeling van de

novatiebudget
inn

zorgcooperatie de Sttriensche.
ogramma ‘Verande
eren doen
Ditt jaar wordt het pro
we
e samen’ (innovatie
e) geëvalueerd. De start
hie
ervan loopt enige vertraging
v
op door de crisis.
Oo
ok loopt in dit kade
er de pilot Stougjesshof. Deze
pillot loopt tot septem
mber 2021 en kentt meerdere
evaluatie en meetmo
omenten.

6.1.2

Preven
ntie, gericht op het welzijn van

pstellen uitvoeringsprogramma Preve
entie, inclusief Prevventie
Op

gnalerende huisbezzoeken zijn op dit moment
m
Sig

inwone
ers en het verlagen
n van

Jeugd

uittgesteld vanwege de
d crisis. Uitrol gaa
at door

zorgko
osten

Be
ewustwording en doorontwikkeling
d
uitvoeringsprogram
mma

conform planning. In de loop van dit jaa
ar komt er

De
ementievriendelijke
e samenleving in de Hoeksche Waard
d

en voorstel hoe dit proces na 2021 vorm te
ee

Ee
enduidige aanpak van
v signalerend huisbezoek/ouderena
adviseur
Acctualiseren ontwikkkelagenda Mantelzorgondersteuning

even.
ge
Acctualiseren mantelzzorgagenda loopt enige
e

Inttegreren subsidiëriing van activiteiten
n en inkoop van die
ensten

vertraging op, omdatt deze niet besprokken kan

(op
p alle terreinen van
n jongerenwerk tott sport, van welzijn
n tot zorg)

orden met partnerss.
wo

Ve
ersterken van same
enwerking tussen formele en informe
ele zorg
do
oor onder meer de meerjarenprogram
mma’s integrale we
erkwijze
en
n preventie
6.1.3

Verbetteren van de diensttverlening

Ge
ericht inzetten op een
e ICT hulpmiddel dat alle relevante

De
e voorbereidingen en gesprekken lopen om dit

aan inw
woners 0 tot 100 met
m een

infformatie in het socciaal domein uit de huidige systemen kan

te realiseren.

vermin
nderde (tijdelijke)

op
phalen en kan verbiinden tot samenha
angend toegankelijke
39

6.1.4

zelfred
dzaamheid

infformatie

Vitale d
dorpen en een actieve

Fo
ormaliseren van jon
ngerenparticipatie naar aanleiding van
n wensen

He
elaas kon de geplan
nde avond in maartt met de

samenleving

van jongeren

jon
ngeren door corona niet doorgaan. In
ndien
e

mo
ogelijk 4 kwartaal 2020.
6.1.5

Vitale d
dorpen en een actieve

Ha
armonisatie gemee
entelijk welzijnsbele
eid. Vooralsnog wo
ordt het

De
e harmonisering van het gemeentelijkke

samenleving.

uittgangspunt gehantteerd van ‘budgetn
neutraliteit’

we
elzijnsbeleid met de partner St. Welzijjn
Ho
oeksche Waard is afgerond. Vanwege
e de Coronama
aatregelen is het mogelijk
m
dat de harm
monisatie
van de uitvoeringsreg
gels voor de overig
ge
elzijnssubsidies op een later moment
we
pla
aatsvindt.

6.1.6

Voor ouderen, mensen met
m een

Uittvoeringsprogramm
ma Thuis in de kern
n, bestaande uit divverse

Va
anwege de huidige crisis vindt er een versnelling

ociale
beperkking en/of psychoso

insspanningen, waaro
onder: meer geschikte woningen realiiseren,

pla
aats op de uitrol va
an E-health, dit doe
en we

problematiek makkelijkerr wordt om

facciliteren van technische innovaties, re
ealiseren van

sam
men met aanbiede
ers van zorg en welzijn.

(langerr) zelfstandig te wo
onen in de

laa
agdrempelige ontm
moetingsplekken in
n de wijk, onderzoe
ek

Logeerzorg is tijdelijkk niet mogelijk, wel wordt er

Hoekscche Waard.

arb
beidsmarktprogno
oses in de zorgsecto
or Hoeksche Waard
d en

do
oorgewerkt aan één
n integrale toegang.

be
ewustwordingsactie
es

sam
men met partners willen we een dive
ers en
de
ekkend aanbod van ontmoetingsplaattsen
cre
eëren. Dit proces lo
oopt vertraging op
p, vanwege
de
e huidige crisis.
Lang leve thuis is een
n bewustwordingsccampagne
om
m ouderen bewust te maken van hun
wo
oonomstandighede
en. Mensen kunnen
n hiervoor
ee
en woonscan aanvra
agen. Zodat meer 55
5 plussers
in een levensbestend
dige woning wonen
n en tijdig
ma
aatregelen nemen die nodig zijn om langer
l
zelfstandig te kunnen wonen. Woonsca
ans kunnen
vanwege de maatreg
gelingen op dit moment niet
uittgevoerd worden.
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T
Taakveld
6.2 Wijkkteams
Nr.
Doelsttelling
6.2.1

Acctiviteit / maatreg
gel

Voorttgang en toelichtting

Bevord
deren en versterken van eigen

(Door)ontwikkelen programma integrale werkwijze, waarronder

We
e hebben het proce
es rondom escalerende zorg

kracht en zelfredzaamheiid van

uittbreiding Wijkteam
ms Hoeksche Waard
d

en
n sociale calamiteit in kaart gebracht. Rollen,

ers door tijdelijke
inwone

Invvullen van de functtie procesregisseurr sluitende aanpak

z in een proces va
astgelegd
takken en werkwijze zijn

onderssteuning; zo licht alls kan en zo

Invvullen van ontschot werken en ontsch
hot financieren

en
n geborgd. De functieregisseur sluiten
nde aanpak

zwaar als
a nodig

is sstructureel ingebed in de organisatie en in fte
uittgebreid. Er wordt nu gewerkt aan
communicatie met co
ollege, DT en de te
eams en
externen.

Dichtbij, snel en op dezelfde manier

Faciliteren van een hulpstructuur in de vorm van een

Er zijn 3 wijkteams in de Hoeksche Waard. Naast

ngen inwoners ondersteuning
ontvan

samenwerkingsverba
and (netwerkorgan
nisatie) bestaande uit

e praktijkervaring, iss in de afgelopen periode
p
veel
de

bij inge
ewikkelde vragen over
o
zorg en

a
verschillende organissaties, waarbij wij inzetten op onder andere

aandacht besteed aan de visie op het wijkteam
w
en

welzijn
n. Samen met de inw
woner kijken

ee
en gedeelde visie, heldere
h
rollen, tran
nsparant werkproce
es en

de
e benodigde randvo
oorwaarden voor in
nterne en

we met een brede blik na
aar

be
enodigde randvoorwaarden.

externe betrokken partijen.

e kansen.
problemen, oplossingen en

nds november 2019
9 is een implementtatieteam,
Sin
be
estaande uit professsionals uit het wijkkteam en
me
edewerkers van ge
emeente, aan de ga
ang gegaan
om
m de doorontwikke
eling vorm te geven
n. We
mo
oeten nog een groot aantal zaken op de rails
zetten om te komen tot goed draaiende teams: de
d verschillende partijen
rollen en taken van de
oeten we nog nade
er worden uitwerke
en en
mo
implementeren, inclu
usief de werkproce
essen voor
eervoudige en com
mplexe problematie
ek en het
me
coachen van professiionals. We zijn gesttart met de
erving van een kwa
artiermaker.
we

41

Taakveld 6.3 Inko
T
omensregelingen
n
Nr.
Doelsttelling
6.3.1

Acctiviteit / maatreg
gel

Voorttgang en toelichtting

Versterken van de eigen kracht en

Im
mplementeren Ontwikkelagenda arm
moedebeleid vanuitt de

Im
mplementatie hangtt samen met de op
pgave

dzaamheid van inwoners door
zelfred

P
Participatiewet

Armoede. Zie 6.3.2

tijdelijkke inkomensvoorziening
6.3.2

Alle inw
woners van de Hoe
eksche Waard

Uittvoeringsprogramm
ma armoede, besta
aande uit diverse

De
e nulmeting verborrgen armoede is op
pgeleverd.

zijn (wa
aar nodig met onde
ersteuning)

insspanningen waaron
nder: 0 meting (inzzicht in mensen datt in

De
e adviesraad Sociaa
al Domein heeft haar

financieel zelfredzaam en
n ervaren

arm
moede leeft), bewustwordingsacties,,

ge
evraagd advies overr de aanbevelingen
n

eringen om
geen fiinanciële belemme

de
eskundigheidsbevordering, meldpuntt armoede en schullden

uittgebracht, welke za
al worden meegenomen in de
be
esluitvorming over de overige inspann
ningen. De

deel te
e nemen aan de sam
menleving

Co
orona-uitbraak heeft invloed door a) restricties
r
om
m samen met betro
okkenen verder te
on
ntwikkelen en b) de
e nog onduidelijke duur
d
en
ern
nst van de gevolge
en van de Corona-m
maatregelen
op
p inwoners en onde
ernemers die voorh
heen al dan
nie
et te maken hadden met (verborgen) armoede

Taakveld 6.4 Begeleide participattie
T
Nr.
Doelsttelling
6.4.1

Acctiviteit / maatreg
gel

Voorttgang en toelichtting

Versterken eigen kracht en
e

Do
oor ontwikkelen Werk- en Leerbedrijff

De
e “Verkenning Doorontwikkeling HWw
werkt!”

zelfred
dzaamheid van inwoners door

Re
ealiseren landelijke target ‘beschut nieuw’ samen met

wo
ordt in de komende
e weken afgerond. Eind

maatscchappelijke particip
patie

we
erkgevers waarbij de
d gemeente de vo
oorbeeldrol vervultt

feb
bruari zijn voorlopiige uitkomsten ged
deeld met
de
e raad. Na besluitvo
orming zal een
implementatieplan worden
w
opgesteld.
De
e target “beschut nieuw”
n
wordt nog steeds
s
ge
ehaald waarbij onge
eveer de helft van het aantal
ple
ekken bij externe werkgevers
w
is gerea
aliseerd. De
andere helft werkt binnen de muren va
an
42

HW
Wwerkt!
6.4.2

Mensen met een afstand tot de

Via
a kwartiermaker uitvoering geven aan
n SROI-beleid

Kw
wartiermaker SROI is aangesteld en, binnen
b
de

arbeidssmarkt aan werk he
elpen of

mo
ogelijkheden, de ve
erbindingen aan he
et leggen

dichterr naar werk toebrengen.

(biinnen de gemeente
e en regionaal) om het SROIpro
oces optimaal te la
aten verlopen.

Taakveld 6.5 Arbe
T
eidsparticipatie
Nr.
Doelsttelling
6.5.1

Zoveel mogelijk inwonerss doen

Acctiviteit / maatreg
gel
De
eelname aan projecct Match Makers

Voorttgang en toelichtting
emeente Hoeksche
e Waard heeft voorr een jaar
Ge

duurza
aam mee op de arbeidsmarkt

ee
en Matchmaker aan
ngesteld om “onzichtbare”

door te
e kijken naar mogelijkheden:

ngeren in beeld te brengen, vast te sttellen om
jon

kansen
n creëren voor kwetsbare

ho
oeveel jongeren het gaat en hun mogelijkheden

jongere
en.

te bespreken. Gezien
n de corona-crisis sttaat de
d” omdat het voora
al
aanpak even “on hold
dividuele benaderin
ng vraagt. Betreffe
ende
ind

6.5.2

Zoveel mogelijk inwonerss doen

Uittvoeringprogramm
ma Werk voor Iederreen!, bestaande uiit diverse

Ma
atchmaker staat in de startblokken.
Uittvoeringsprogramm
ma ligt op koers. De onder

duurza
aam mee op de arbeidsmarkt

insspanningen, waaro
onder: samenwerkin
ngsconvenant Ond
derwijs

6.4
4.1, 6.4.2 en 6.5.1 g
genoemde inspann
ningen zijn

door te
e kijken naar mogelijkheden

Be
edrijfsleven, realise
eren platform Pro/V
Vso – HW werkt!, sttimuleren

oo
ok onderdeel van he
et uitvoeringsprog
gramma. In

MV
VO/sociaal ondernemerschap, ontwikkkelen

he
et tweede half jaar 2020 ligt de prioritteit bij de

ma
aatwerkarrangeme
enten bij en met we
erkgevers

sta
art van de impleme
entatie doorontwikkkeling
HW
Wwerkt!, realiseren
n van een sluitende
e aanpak
tusssen Pro/Vso en HW
Wwerkt! en een verkenning
van sociaal ondernem
merschap.
eldt dat corona tott vertraging
Bij dit laatste punt ge
kan leiden.

6.5.3

Goede begeleiding statusshouders.

Professionalisering maatschappelijke
m
begeleiding van

Ditt betreft de nieuwe
e werkwijze per 1-1
1-2020 in

sta
atushouders.

he
et kader van professionalisering van de
ma
aatschappelijke beg
geleiding van statu
ushouders:
inkkoop casusregie sta
atushouders bij Kw
wadraad
43

AM
MW, inkoop maatw
werk bij VluchtelingenWerk,
extra inzet van tolken
n en budgettrainin
ngen aan
sta
atushouders. De nieuwe werkwijze an
nticipeert
voor een klein gedee
elte al op de nieuwe
e Wet
burgering die per 1 juli 2021 ingaat. De
D facturen
Inb
wo
orden achteraf per kwartaal betaald (door
(
coronacrisis verlaat).

T
Taakveld
6.6 Maa
atwerkvoorzienin
ngen (Wmo)
Taakveld 6.71 Ma
T
aatwerkdienstverrlening 18+
Nr.
Doelsttelling
6.71.1

Acctiviteit / maatreg
gel

Bevord
deren van zelfstand
digheid (langer Op
pzetten kwaliteitsssysteem (rechtmatiigheid, doelmatigh
heid,
thuis kunnen wonen)

Voorttgang en toelichtting
e 6.7.1.2 voor uitwe
erking hiervan en status
s
Zie

fra
aude, toezicht en monitoring)
m

nwoners met een
voor in
beperkking
6.71.2

Versterken van de rechtm
matige



Meer bewusstwording creëren

In verband met de hu
uidige crisis is dit project ‘on

aken en
uitvoerring van de Wmo-ta



Werkwijze o
om signalen op te pakken,
p
uitvoering daarvan

old’ gezet. Een projectplan hiervoor wordt
w
nog
ho

beleggen in
n de gemeentelijke organisatie

verder uitgewerkt, w
waarbij ook toezichtt op

Particip
patiewet; zorgdrag
gen voor een
juiste besteding
b
van finan
nciële



Werkwijze vvoor handhaving , uitvoering
u
daarvan

kw
waliteit wordt meeg
genomen. Aansluitting wordt

beleggen in
n de gemeentelijke organisatie

ge
ezocht bij het project omtrent handha
aving



Opstellen van een fraudeprotocol (opschalen)

bin
nnen de participatiewet. De visie van de



invullen van
n toezicht rechtmattigheid Wmo 2015*

ge
emeente op handha
aving is hierin bepa
alend. De



Opstellen van een risicoanalysse

verwachting was datt in 1 kwartaal van dit jaar een



v beleidsregels
Aanpassen van

ojectplan kon word
den vastgesteld, da
at is niet
pro

middellen in overeenstem
mming met
de wett en de gestelde do
oelen

e

be
ehaald. Het proces wordt
w
zo spoedig mogelijk
m
he
ervat.
6.71.3

Continuatie huishoudelijkke

Exxpertise inhuren voor aanbesteding co
ontracten huishoud
delijke

De
e contracten voor Wmo
W
begeleiding worden
w
met

begeleiding
onderssteuning en Wmo-b

on
ndersteuning en Wmo-begeleiding die
e op 1 januari 2021
1 aflopen

ee
en jaar verlengd. Er zal worden gestarrt met de
voorbereiding voor de
d inkoop voor nieu
uwe
contracten per 2022. Het gevraagde bu
udget voor
44

de
e gespecialiseerde inkoop
i
van Wmo begeleiding
wo
ordt opgenomen in
n de perspectiefnota. Voor
Wm
mo huishoudelijke zorg zijn we gestart met
koersbepaling voor de
d inkoop hiervan.
oals het er nu uitzie
et kunnen we toch de
Zo
zorginkoop rond krijg
gen voor de huidige
contracten aflopen. Dus
D op tijd voor he
et jaar 2021.
enzij de huidige crissis verergerd.
Te
6.71.4

Inwone
ers ondersteunen in hun

Inkkoop van ondersteuning (zorg in natu
ura) met betrekking
g

Vo
oorbereiding region
nale inkoop Besche
ermd

zelfred
dzaamheid, zelfstan
ndigheid en

be
eschermde woonom
mgeving ten behoe
eve van mensen me
et een

wo
onen is gestart in maart
m
in samenwerking met

particip
patie

lichte verstandelijke beperking (LVB)

reg
gio Zuid Hollandse Eilanden. Grote tijjdsdruk als
ge
evolg van Corona maatregelen.
m

Taakveld 6.72 Ma
T
aatwerkdienstverrlening 18Nr.
Doelsttelling
6.72.1

Acctiviteit / maatreg
gel

Voorttgang en toelichtting

Intensiveren jeugdteams om

Uittvoeren van diverse pilots, waaronde
er samenwerking

De
e pilots huisartsen en
e op het VO zijn gestart.
g
De

wachtlijsten te voorkome
en en

jeu
ugdteams/huisartsen en jeugdteams op VO-scholen

jeu
ugdteams hebben de beschikking ove
er extra

waliteit te verhogen
n
zorgkw

Inzzetten extra GGZ-e
expertise in de jeug
gdteams

ure
en GGZ en extra fte
e voor de reguliere
e taken. Dit

Creëren extra arbeidsplaatsen in jeugdteams om wachtlijsten te

is vvoor de jaren 2020
0 en 2021 bekostigd
d uit het

vo
oorkomen

invvesteringsbudget sociaal
s
domein en de
d Lokale
Im
mpuls Jeugd. De pilo
ots worden verder uitgerold.

6.72.2

Preven
ntie, gericht op het welzijn van

De
eelnemen aan de discussie over solida
ariteit en op basis van
v

inwone
ers en het verlagen
n van de

uittkomsten besluit nemen hierover van
naf 2020

He
et besluit over solid
dariteit is genomen
n.

zorgko
osten
6.72.3

Vitale d
dorpen en een actieve

Uittvoeringsprogramm
ma ‘It takes a villag
ge to raise a child’,

He
et platform is van start gegaan. Er zijn
n pagina’s

samenleving en preventie
e, gericht op

be
estaande uit diverse
e inspanningen waaronder:

voor ouders en profe
essionals.

het we
elzijn van inwoners en het

be
egeleiden ouders en professionals in het
h opzetten van online
o
en

verlage
en van de zorgkostten

offline platform(s) , inwoners en partije
en stimuleren om met
m
oede preventieve in
nitiatieven te kome
en en deze te onde
ersteunen
go
en
n borgen en bewustwordingsacties

6.72.4

Vitale d
dorpen en een actieve

Strructureel maken va
an een verzameling
g subsidies. introdu
uctie van

Pe
er 2020 is een aanta
al subsidies structu
ureel
45

samenleving en preventie
e, gericht op

he
et innovatiefonds Sociaal
S
Domein ged
durende de periode
e 2020-

ge
emaakt. De evaluatie innovatiebudgett wordt in

elzijn van inwoners en het
het we

20
023.

20
020 afgerond. Dit iss bepalend voor de
e invulling
van het innovatiebud
dget na 2020.

verlage
en van de zorgkostten.

Taakveld 6.81 Ge
T
eëscaleerde zorg 18+
Nr.
Doelsttelling
6.81.1

Acctiviteit / maatreg
gel

Voorttgang en toelichtting

Iederee
en kan zoveel mogelijk wonen

On
ntwikkelen van gem
meentelijk beleid

2
gestart met het
h plaatsen
Flexwonen is begin 2020

op een
n voor hem of haar passende

He
erverdelen van mid
ddelen vanuit de ce
entrumgemeente

van mensen die aang
gemeld worden van
nuit

plek, met
m of zonder onde
ersteuning

Nisssewaard

partners. Het aantal
verschillende (zorg)p

On
ntwikkelen en ontssluiten van nieuwe vormen van huisve
esting,

eschikbare flexwoningen is beperkt. Op
O dit
be

wa
aaronder flexwone
en

mo
oment is een wachtlijst (ca 15 pers, waarvan
w
10
urg
gent). Aan de uitbrreiding van het aan
ntal
fle
exwoningen wordt gewerkt.

6.81.2

Bevord
deren en versterken van eigen

egie voeren op een sluitende aanpak voor
v
kwetsbare
Re

In samenhang met 6..8.1.1 ‘Ontwikkelen
n

kracht en zelfredzaamheiid van

jon
ngvolwassenen en personen met verw
ward gedrag

emeentelijk beleid’ , starten we in Q3 een
ge

inwone
ers door tijdelijke

on
nderzoek naar de omvang en situatie van deze

onderssteuning; zo licht alls kan en zo

gro
oep. Inzicht in de ondersteuningsvrag
o
gen op zorg

zwaar als
a nodig.

en
n wonen, dient te le
eiden tot passend aanbod
a
en
hie
ermee tot preventiie van overlastgeve
end
verward gedrag (en instroom in de
aatschappelijke opvvang).
ma
Aa
anvullend oriëntere
en we ons op passe
ende
on
ndersteuning aan personen met verward gedrag
in combinatie met te
ertiaire verslavingsp
preventie.
-In samenhang met de
d preventie op verrplichte
zorg (Wvggz en Wzd)), worden er in het 3e kwartaal
efensessies gepland
d in samenwerking met
oe
do
omeinoverstijgende
e professionals in de
d wijk.
Im
mplementatie wet verplichte
v
GGZ en Wet
W Zorg & Dwang

Re
egionale implementatie Wvggz en Wzzd zit in
impasse. Wettelijke taken
t
Meldpunt, aa
anvragen
46

zorgmachtiging en horen zijn eind 2019
9 belegd bij
G&J. Wettelijke taak inrichten regio ovverleg
DG
Wvvggz’’zit in impasse
e door ontbreken regionale
r
pro
ojectleider ZHZ 2020. Coördinatie en
implementatie op randvoorwaardelijke
e
be
edrijfsmatige inrichting en monitoring
g ontbreekt
hie
erdoor. Samen mett Dordrecht en Gorrinchem is
sam
menwerking op pro
ocesvoorstel, ter bespreking
b
me
et de regionaal besstuurlijk trekkers. Doel:
D
voldoen aan inrichtin
ng wettelijke taken en
edrijfsmatige inrichting regionaal en lo
okaal op
be
ord
de.

T
Taakveld
6.82 Ge
eëscaleerde zorg 18Nr.
Doelsttelling
6.82.1

Acctiviteit / maatreg
gel

Voorttgang en toelichtting

Iederee
en kan zoveel mogelijk wonen

Pillot houden om de samenwerking
s
tusssen ‘dwang en dran
ng’ en

Ditt is in gang gezet door
d
een project ve
eilig thuis

op een
n voor hem of haar passende

jeu
ugdteams te verbe
eteren, gedelegeerd aan de Serviceorrganisatie

op
p regionaal niveau. Dit zou in april/ me
ei starten,

plek, met
m of zonder onde
ersteuning.

Jeugd

ma
aar heeft door coro
ona een vertraging
g
op
pgelopen. Startdatu
um is nu juni.

47

2
2.8

Progrramma 7 Volk
ksgezondheid en Milieu

Taakveld 7.1 Volkksgezondheid
T
Nr.
Doelstelling
7.1.1

Acctiviteit / maatregel

Voortgang en toelichtting

Gezondheid van bewone
ers

Uitvoeren nota Publieke gezondheid 2020-2023 .

De
e publieke gezondh
heid 2020-2023 en
n

ermen en bevorderren
besche

Uitvoering op onderdelen gezondheidssbevordering,

bijjbehorende uitvoeringsprogramma onderdeel
o

ezondheidsbescherrming en ziektepre
eventie, hierbij inze
et op
ge

ge
ezondheidsbevorde
ering is opgesteld. De

prreventie essentieell. Waarbij wordt ing
gezet op gezondhe
eidswinst.

ko
omende jaren aan de
d slag met de uitvvoering
wa
aarbij inzet op prevventie essentieel iss.

7.1.2
7.1.3

Alle jeu
ugdigen zo gezond
d mogelijk

Bo
orgen JGZ voor 202
20 en verder, al dan niet via een aanb
besteding

laten opgroeien
o

in 2019 is gereed.

Gezondheidsbevordering
g

Vo
oor de periode 202
20-2023 zetten we vanuit

De
e thema’s van de ge
ezondheidsbevordering zijn

ge
ezondheidsbevorde
ering in op de them
ma’s

op
pgenomen in een uitvoeringsplan voo
or de



Vitaliteit en eige
en kracht ouderen..

komende 4 jaar. De uitvoering
u
van de th
hema’s



Mentale gezond
dheid jeugd & mensen met een

aat onder druk vanwege de coronacriisis. De
sta

migratieachterg
grond.

priioriteiten bij partne
ers zijn verschoven
n

Leefstijl (roken, alcohol, middelen gebruik en gezond
d

wa
aardoor geplande activiteiten
a
niet do
oorgaan of

gewicht)

wo
orden uitgesteld.



Taakveld 7.4 Milie
T
eubeheer / Duurzaamheid
Nr.
Doelstelling
7.4.1

100% e
energieneutraal in 2040

Acctiviteit / maatregel

Voortgang en toelichtting

Uitvoeren van activitteiten uit het regio
onaal

Alle activiteiten uit het
h regionaal

uitvoeringsprogramm
ma Energievisie 20
016-2020, zoals hett

uittvoeringsprogramm
ma Energievisie 20
016-2020

op
pstellen van een regionale energiestrrategie

lopen of zijn uitgevo
oerd. De Regionale
nergiestrategie zal 1 juni als voorlopig
g concept
En
wo
orden vrijgegeven..

7.4.2

Energieneutraal in 2040

Uitbreiden energielo
oket. Instandhouding loket en uitvoerren van

He
et Regionaal Energ
gieloket wordt voorrtgezet.

en aantal acties perr jaar zoals bijvoorb
beeld zonnepanele
en op het
ee

Err wordt een opdraccht gegeven om de
e website

da
ak en isoleren van woningen)
w

en
n de klantenservice
e voor de komende
e 4 jaar bij

48

he
et Regionaal Energieloket onder te brrengen.
Oo
ok worden de wijka
aanpakken weer
vo
oortgezet. Dit zal wel
w iets anders word
den
vo
ormgegeven (online
e bijeenkomst) in verband
v
met het coronavirus. Ook een aantal an
ndere
accties wordt voorberreid zoals groepsaa
ankopen
en
n de uitgifte van vo
ouchers voor kleine
e
en
nergiebesparende maatregelen.
7.4.3

Uitbreiden energieke
e regio voor bedrijvven en maatschapp
pelijke

De
e energieke regio loopt gewoon doorr. Ook in

dhouding van energ
gieke regio waardo
oor het
orrganisaties. Instand

de
eze tijd is er nog we
el aandacht voor he
et

be
edrijfsleven onderssteund wordt bij du
uurzaamheidsmaattregelen

en
nergiezuinig maken
n van bedrijven, hoewel de

binnen het bedrijf

meeste bedrijven zicch in eerste instanttie richten
op
p de gevolgen van het coronavirus. Err worden
ge
ezamenlijk met de OHW
O
en energieke
e regio
vo
oorbereidingen gettroffen voor de org
ganisatie
va
an de dag van de du
uurzaamheid op 10
0 oktober.

7.4.4

Opstellen en uitwerkken Regionale Energiestrategie (RES))*

De
e Regionale Energiestrategie is in
vo
oorbereiding. Op 1 juni zal een voorlo
opig
co
oncept worden vrijg
gegeven NP RES om
m te
be
eoordelen door hett Planbureau. Op 1 oktober
moet de concept RES worden ingedien
nd bij het
P RES om te worde
en doorgerekend door het
NP
Planbureau. Dit is ee
en aangepaste plan
nning in
erband met het corronavirus.
ve

7.4.5

Do
oorontwikkeling du
uurzaamheidslening

De
e duurzaamheidsle
ening loopt goed. Onlangs
O
is
be
esloten om 2,5 miljoen extra beschikb
baar te
ste
ellen voor het versstrekken van lening
gen aan
pa
articulieren. Er worrdt gekeken naar ee
en
vo
oorstel voor een stiimuleringslening vo
oor
maatschappelijke org
ganisaties zoals
ve
erenigingen en kerkkelijke gemeenscha
appen.
De
eze moet rond de zomer
z
in de raad zijn.
49

7.4.6

Ed
ducatie en bewustw
wording

He
et lesproject schole
en voor duurzaamh
heid via
Sttichting Milieu Dich
hterbij loopt ook dit jaar. De
W
Willem van Oranje is reeds gestart, hett Hoeksch
Lyyceum moet nog sttarten. Ook dit zal dit
d jaar
ietts anders verlopen. Een gezamenlijke
e
prresentatie in mei za
al niet plaatsvinden
n.

7.4.7

Pillot inzet duurzaamheidscoach bij 7 wijkaanpakken

Via de Regeling Redu
uctie Energie (RRE)) zullen er
en
nergiecoaches word
den geworven. Ditt zijn
vrijwilligers die bij pa
articulieren een alg
gemeen
dvies kunnen geven
n. Via het Regionaa
al
ad
En
nergieloket kan een
n energiecoach wo
orden
ge
eboekt. Het werven
n zal in de eerste helft van
dit jaar worden gesta
art. Afhankelijk van
n de
on
ntwikkelingen rond
dom corona wordt gekeken
wa
anneer deze mense
en opgeleid en ingezet
ku
unnen worden.

7.4.8

Gasloo
os in 2050

Op
pstellen en realisattie warmtetransitie
eplan

Sa
amen met de ingeh
huurde projectleide
ers wordt
ee
en start gemaakt met
m het opstellen va
an een
uittvraag aan bureauss om de transitievissie voor
de
e gemeente op te stellen.
s
Rond de zo
omer
moet deze uitvraag gedaan
g
worden.

7.4.9

Klimaa
atadaptief

Uitvoeren actieprogramma

Dit wordt opgestart na de vaststelling van
v het
eleid in de raad van
n september 2020
be

7.4.10

Nederland circulair in 205
50

Ho
oeksche Waard plasstic vrij

He
et onderzoeksproje
ect shoreliner (plassticvanger
in Hollandsch Diep) loopt
l
en er vinden diverse
pruimacties plaats.
op

7.4.11

Uittwerking businessccase bedrijvenaanp
pak circulair

Be
edrijvenproject 201
19 is afgerond en
ein
ndrapportage opgeleverd. Vanuit dezze
rapportage worden vervolgacties
v
opge
enomen in
prrogrammaplan duu
urzaamheid.

7.4.12

Ge
emeentelijke circula
aire inkoop

MV
VI manifest is onde
ertekend op 31 januari
20
020. Het bijbehoren
nde actieplan word
dt
50

binnenkort opgeleve
erd.
7.4.13

Energieneutrale vastgoedportefeuille

On
nderzoek verduurzaming vastgoed

gemee
ente
7.4.14

Aanvullingswet geluid

Opstellen basiskaartt geluid wegen

Dit gebeurt na het opstellen van de Regionale
erkeers- en Milieukkaart (RVMK). Opste
ellen
Ve
RV
VMK is gepland voo
or dit jaar bij ‘Verke
eer’.

7.4.15

Milieub
beleid

Acctualiseren Meerjarren Milieubeleidsplan

In verband met de ko
omst van de Omge
evingswet
pende wijziging van
n de
in 2021 en de ingrijp
etgeving wordt voo
orgesteld deze
we
we
erkzaamheden ove
er 3 jaar uit te smerren zodat
we
e rekening kunnen houden met de inhoud van
de
eze Wet.
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2
2.9

Progrramma 8 Volk
kshuisvesting en Ruimtelijk
ke Ordening

Taakveld 8.1 Ruim
T
mtelijke ordening
g
Nr.
Doelstelling
8.1.1

Acctiviteit / maatregel

Realise
eren en in stand ho
ouden van
een ge
ezonde en fysiek leefomgeving
en een
n goede omgevingsskwaliteit

mplementeren van de Omgevingswett
Im

8.1.2

Vitaal buitengebied

8.1.3

Implem
mentatie van de Om
mgevingswet

D
Doorontwikkeling va
an de waardeketen
ns in de
Hoekschewaardenm
makerij, onder ande
ere de gebiedsagen
nda
Hoeksche Waard We
est
Uitvoeren Ambitie- en
e Programmaplan
n Omgevingswet Ho
oeksche
W
Waard.
Uitvoeren samenwerkingsagenda Omg
gevingswet Zuid-Ho
olland
uid
Zu
Uitvoeren verschillen
nde gebiedsagenda’s, zoals HW-Westt,
Zu
uiderstrand aan de zuidrand en noord
drand

8.1.4

Aanstu
uring, realisatie en
dooron
ntwikkeling waarde
enketens

8.1.5

Extern
n Kwaliteitsteam ru
uimtelijke
ontwikkkeling

Voortgang en toelichtting
De
e implementatie va
an de Omgevingswet
loo
opt vertraging op omdat
o
de datum va
an
inw
werkingtreding van
n de wet is uitgeste
eld.

Uitvoeren omgeving
gskwaliteit in kaderr van ruimtelijk dom
mein.

De
e implementatie va
an de Omgevingsw
wet
loopt vertraging op omdat
o
de datum va
an
inw
werkingtreding van
n de wet is uitgeste
eld.
Uitvoering loopt volg
gens planning en
uittgevoerde kaders.
Do
oor de coronacrisiss loopt de vormgevving
va
an het kwaliteitstea
am vertraging op.
Ve
erwachting is wel dat
d het team
op
perationeel is als de
e Omgevingswet in
n
we
erking treedt.

8.1.6

Landscchapsbiografie en ruimtelijk
r
omgevvingskwaliteitsbele
eid

e omgevingskwaliteit
Uitvoeren van goede

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerre
T
einen)
Nr.
Doelstelling
Acctiviteit / maatregel
8.2.1

Harmo
onisatie kostenverh
haal

Opstellen en vastste
ellen nieuwe Nota Kostenverhaal
K

8.2.2

Uniforme
exploitatiebereken
ningen
gronde
Aanvullend beleid vanuitt de Nota
Grondbeleid 2019-2024

Aa
anschaffen gronde
exploitatiesysteem

8.2.3

Voortgang en toelichtting

Opstellen van o.a. ee
en beleid voor snip
ppergroen en gebru
uik
emeentegrond.
ge
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Taakveld 8.3 Won
nen en bouwen
Nr.
Doelstelling
8.3.1

8.3.2
8.3.3

Voorzien in de toename van
v de
regulie
ere woningbehoeftte en
nieuwb
bouw om extra instroom van
gezinn
nen te kunnen faciliteren
Trekke
en van jonge gezinn
nen naar de
Hoekscche Waard door prromotie
Langerr zelfstandig thuisw
wonen

Acctiviteit / maatregel

Voortgang en toelichtting

ersnellen van de in het (regionale) wo
oningbouwprogram
mma
Ve
op
pgenomen woningbouwprojecten en het monitoren van
n de
wo
oningmarkt
Re
egionaal ontwikkellen en uitvoeren va
an promotieactivite
eiten
wa
aaronder deelname aan woningbeurzzen buiten de regio
o
Uitvoeren van de Blijjverslening via het Svn (Stimuleringsffonds
olkshuisvesting)
Vo

De
e blijverslening is geïmplementeerd.
g
We
W
ze
etten in op levenslo
oopbestendige
wo
oningen. De blijverrslening is hiervoorr een
insstrument dat we ve
erder willen promo
oten.

8.3.4

Facilite
eren van flexwonen

8.3.5

Woningbouwprogramma
a

8.3.6

Wonen
n welzijn zorg visie

Crreëren van tijdelijke
e reguliere woonru
uimte voor elke Hoeksche
W
Waarder
die op enig moment in zijn of haar leven een
ovverbruggende woo
onvoorziening nodig heeft
Opstellen wendbaarr kwalitatief woning
gbouwprogramma
a
Woningbehoefteond
W
derzoek en aan han
nd daarvan opstelle
en van
nieuwe visie wwz

He
et opstellen van ee
en wwz-visie vergt
pa
articipatie van veel partijen. De realisa
atie
loopt door corona da
an ook vertraging op.
o
och zetten we er vo
ol op in de visie zo snel
s
To
mogelijk te realiseren. Mogelijk vindt dit
pla
aats door voor versschillende onderde
elen
ve
erschillende snelheden aan te houden
n.

8.3.7

Prestatieafspraken HW en
e
huurde
ersplatform

Ja
aarlijks afsluiten pre
estatie afspraken

8.3.8

Flexwo
onen Hoeksche Wa
aard

Va
aststellen kaders vo
oor flexwonen

8.3.9

Realisa
atie van een plusprrogramma
woning
gbouw

Lo
obby om alle betrokken partijen hiera
aan invulling te late
en geven

Be
etreft jaarlijks terug
gkerende inspanning.
Uitvoering loopt volg
gens planning.
De
e lobby om een exttra
wo
oningbouwconting
gent te realiseren heeft
h
no
og niet geleid tot een extra opgave. Door
D
de
e woningbouw te versnellen
v
proberen
n we
feitelijk wel invulling
g te geven aan een plus.

8.3.10

Halfjaa
arlijks overleg markktparttijen

Affstemming over on
ntwikkelingen op de woningmarkt

Ge
ereed. Er is doorlop
pend contact met
marktpartijen. Woon
ntop is onlangs
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ge
eorganiseerd. Beke
en wordt of een tw
weede
W
Woontop haalbaar iss in verband met co
orona.
8.3.11

Actualisatiehuisvestingsvverordening

Acctualiseren huisvesstingsverordening; formuleren beleid voor de
middenhuur

Planning wordt enigszins aangepast in
erband metcorona. Nieuwe planning biedt
b
ve
vo
ooralsnog ruimte om de
hu
uisvestingverorden
ning voor het einde
e van
he
et jaar te actualiserren.

8.3.12

Middenhuur faciliteren

Ka
ader voor faciliterin
ng van de middenh
huur

Wo
oningen in het mid
ddenhuur segment
wo
orden aan de voorkkant bij bespreking
nie
euwe plannen mee
egegeven. Vormt een
on
nderdeel van de
wo
oningbouwprogram
mmering.

8.3.13

Woonw
wagen en standpla
aatsenbeleid

8.3.14

Facilite
eren nieuwe woonvvormen

In afstemming met stakeholders
s
opste
ellen van een kaderr voor het
be
ewonen van woonw
wagens en standplaatsen
Fa
aciliteren van initiatiefnemers van bijzzondere woonvorm
men

54
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3.

Finan
nciële rapporrtage

In de Zom
merrapporta
age 2020 stellen wij de be
estaande budgetten en investeringskkredieten uitt de
actuele Programmab
P
begroting 20
020 bij.
Resultaa
at Zomerrapp
portage
Hieronde
er treft u een
n totaal overrzicht van de mutaties pe
er programm
ma. De toelich
hting op de mutaties
m
per prog
gramma en per
p taakveld ttreft u aan in
n de volgende paragrafen
n. Zoals vastg
gelegd in de
Financiële verordening geven wijj in de Zomerrrapportage een toelichtting op alle afwijkingen groter
00.000,- op ta
aakveldnivea
au.
dan € 10
(bedragen x €1.000)
P r o g ra m ma

Muta tie

M
Muta
tie

Mu
uta tie

Mut a tie

2020

2021

2022

2
2023

0. Bestuurr en ondersteuning

404

388

- 143

213

1. Veil ighe
eid

- 72

- 106

- 106

- 106
- 192

2. Verkeerr, vervoer en op
penbare ruimte

- 347

- 290

- 194

3. Econom
mie

- 17

- 40

- 40

- 40

4. Onderw
wijs

467

287

287

287

5. Sport, cul
c tuur en recrea
atie
6. Sociaal Domein
7. Vol ksge
ezondheid en mil
m ieu
8. Vol kshu
uisvesting en ruimtel ijke ordeniing
Al gemene
e dekkingsmidde
el en, overhead,, Vpb en onvoo rzien
Eind to ta a l

- 43

13

13

13

- 1.534

- 2.376

- 2.551

- 2.770

329

- 294

20

28

1.014

889

831

843

3.805

1.464

1.768

1.458

4.007

- 65

- 115

2
- 267

Toelichtiing
In de zom
merrapporta
age 2020 zijn op hoofdlijn
nen (afgeron
nd) de volgen
nde grote mu
utaties verwe
erkt.
(bedragen x €1.000)
Mutatie
2020

Mutatie
M
2021

van investteringen (2020: €2
€ ml n afl opend naar €0,4 ml n in 2023)

2.000

1.100

600

400

Onderuitp
putting budgettten op grond va n real isatiecijfe
ers 2019

1.500

1.500

1.500

1.500

Effecten Meicircul
M
aire 202
20 gemeentefon
nds

1.500

1.000

1.300

1.050

Al gemene
e Uitkering en de
e l eges omgevingsvergunninge
en

100

700

950

1.100

Opbrengssten uit anterieu
ure overeenkomsten

900

400

400

400

Verschuiv ing RES- middel en tussen jaren

300

- 300

0

0

- 400

- 400

- 400

- 400

- 500

- 500

- 500

- 1.300

- 1.800

- 2.000

- 2.100

0

- 700

- 700

- 700

- 593

- 1.065

- 1.265

- 1.017

4.007

- 65

- 115

- 267
2

Omschrijv
ving

Mu
utatie
2022

Muttatie
2
2023

Herbereke
ening kapitaal l asten
a
al s gevol g van het doorsschuiven

Doorwerk
king actual isatie
e woningbouwp
prognoses op de
e OZB,

Apparaatsskosten al s gev
vol g van autono
ome groei Wmo
o
Aanpassin
ngen capaciteit op
o basis van ev al uatie detail sttructuur
Verhoging
g van de budgetten Wmo huish
houdel ijke onde
ersteuning
al s gevol g van de aanzuigende werking (abonnementsttarief) en
verhoging
g van budgetten
n Wmo begel eid
ding
Neerwaarrtse bijstel l ingen van de opbrengsten uit divid end BNG,
Stedin en Evides
m
waaro nder de bijdrag
ge aan het
Overig (diverse kl einere mutaties
ap voor onderho
oud wegen buitten de kom, eind
dheffing
waterscha
werkkoste
enregel ing, l ag ere doorschuif btw, etc)
Eind to ta a l

delen hebben met name betrekking op
o de doorw
werking vanuiit de jaarreke
ening 2019
De voord
(kapitaalllasten en on
nderuitputtin
ng), de effectten van de meicirculaire
m
2
2020
en de opbrengsten
o
vanuit
de inven
ntarisatie van
n de anterieure overeenkomsten.
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Daarnaast werken de
e actuele wo
oningbouwprrognoses doo
or in de hoog
gte van de allgemene uitkkering,
delen hebben met name betrekking de
d Wmo en de
d dividendo
ontvangsten.
leges en ozb. De nad
Schemattisch geven de
d effecten van
v de Zomerrapportage 2020 op de jaarschijf 2020 het volge
ende
beeld:

58

Schemattisch zijn de effecten
e
van de Zomerrapportage 20
020 op de jaa
arschijven alss volgt:
(bedragen x €1.000)

g
mutaties uit dezze Zomerrap
pportage als volgt:
Schemattisch is het beeld van de grootste
(bedragen x €1.000)
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3.1

Program
mma 0 Besttuur en On
ndersteun
ning

In onderrstaande tabe
el zijn de mutaties van de
e budgetten opgenomen
n die betrekkking hebben op
o
program
mma 0 Bestuu
ur en Onderssteuning.
(bedragen x € 1.000)
M ut at i e
T aakv e l d

2020

M ut at i e M utt at ie M ut at ie
2021

2022

2 0 2 3 B e l angr ij kst e v e r kl ar i nge n

- Doordat al l e pe
ensioenen en wacchtgel den via een
n voorziening
g
gaan
l open en geen betal ingen me
eer via de begrotting l aten l open
, kunnen de midde
el en structureel uit
u de begroting (0,2 ml n).
2
en de bersch
hikbare
- Op basis van de real isatiecijfers 2019
b
budgetten
2020 en
e verder is geana
al yseerd wel ke mogel
m
ijke ruimte
in
n de budgetten a anwezig is (€0,1 ml
m n).
- De budgetten d ie (bij de Perspecctiefnota 2019) vo
oor
d
dorpsinitiatieven
beschikbaar zijn gestel
g
d voor de jaren 2020 en
2
2021
worden hervverdeel d over de
e jaren 2020, 2021 en 2022. Per
0.1 Bestuurr
0.2 Burgerzzaken

458
8

465

- 35

298 sal
s do neutraal ovver de jaarschijven.

60
0

37

6

29

- 14
4

- 14

- 14

- 14

0.3 Beheer overige
gebouwen en gronden

O basis van de re
Op
eal isatiecijfers 20
019 bl ijkt dat de raming
r
van de
o
ontvangsten
uit d oorschuif btw te hoog is. Deze ram
ming wordt
e baten en l asten
0.8 Overige

- 100
0

- 100

Eind to ta a l

404

388

3.2

- 100
- 143

- 100 structureel
s
bijgesstel d.
213

Program
mma 1 Veiligheid

In onderrstaande tabe
el zijn de mutaties van de
e budgetten opgenomen
n die betrekkking hebben op
o
program
mma 1 Veiligh
heid.
(bedragen x €1.000)
M ut at ie
e
T aakv e l d

M ut at ie M u t at ie M u t at ie

2 02 0

202 1

20 22

- 39
9

- 89

-90

20 23 B e l angr ijkst e v e r kl ar inge n

1.1 Crisisbe
eheersing en
brandweerr

-90

1.2 Openba
are orde en
veil igheid
Eind to ta a l

- 33
3
- 72

- 17
- 106

-17
- 106

-17
- 106
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3.3

Program
mma 2 Verk
keer, Verv
voer en Op
penbare Ruimte
R

el zijn de mutaties van de
e budgetten opgenomen
n die betrekkking hebben op
o
In onderrstaande tabe
program
mma 2 Verkee
er, Vervoer en
e Openbare Ruimte
(bedragen x €1.000)
M ut at i e
2020

T aakv e l d

M ut at ie M ut a t i e M ut at i e
2021

2022

2 0 2 3 B e l angr i jkst e v e r k l ar i nge n

nuit de Wet Uitkerring Wegen betal en wij het waterschap een
Van
bijd
drage voor het be
eheer van de wege
en buiten de bebo
ouwde kom,
binnen de gemeentegrens. Bijdrage in begroting aanpassen in
verrband met hogere
e indexering dan g emeentel ijke beg
groting en

2.1 Verkeerr en vervoer
2.2 Parkeren

- 119

- 141

- 145
1

- 20

-4

-4

- 143 stru
ucturel e indexatie
e van ca. 2,5% perr jaar (- /- €0,2 ml n)
-4
O
n voor de strandje
es/recreatieterrein
nen: Oude
- Onderhoudskosten
T oll , Nieuw- Beijerl an
nd, Costa del Spuii, Hitsertsekade,
Harringvl ietbrug (2 sttuks), Oeverl ande
en Hol l andsch Die
ep,
We
estmaas en Mijnsheerenl and, en de moorings in het Haringvl
H
iet (/- € 0,1 ml n);
- De
D l aatste jaren is het recreatiegebied “De Oude T ol ” in OudBeijjerl and fl ink uitge
ebreid. De druk op
p dit gebied is toe
egenomen
doo
or de aanwezige facil
f
iteiten. De divversiteit van deze facil iteiten
trekkt grote aantal l en
n bezoekers aan van
v verschil l ende l eeftijden.
Doo
or deze ontwikkell ing ontstaan er op
o diverse punten onveil ige
situ
uaties bij de zwem
mbaai, overl ast om
mgeving, kl achten
n over
geb
bruik van het terre
ein enz. Met name de Omgevingsdie
enst heeft
aan
ngegeven dat er beter
b
gehandhaafd
d moet worden op het
zwe
emmen buiten de zwembaai. Indien
n de handhaving
onvvol doende is kan dit
d consequentiess hebben voor hett zwemmen
in de
d baai (-/- 0,1 ml n in 2020).
- Voor
V
ontwikkel ing Hitzerse Kade in Zuid Beijerl and zijjn de kosten
€ 0,,3 ml n waarvan € 0,1 ml n wordt ge
edekt uit de reservve

aar groen en
5.7 Openba

(openl ucht)) recreatie
7.2 Riol ering

60

Eind to ta a l

3.4

onttwikel ing kernen. Per sal do een nad
deel van - /- € 0,1 ml
m n in 2021.
- 268
- 347

- 205
60
- 290

- 105
1
60
94
- 19

- 105
60
- 192

Program
mma 3 Econ
nomie

el zijn de mutaties van de
e budgetten opgenomen
n die betrekkking hebben op
o
In onderrstaande tabe
program
mma 3 Economie.
(bedragen x €1.000)
M u t at ie
T aakv e l d

M u t at ie M ut at
a ie M ut at ie

2 02 0

2 021

20
02 2

0

- 40

- 40

- 40

-2

0

0

0

- 15

0

0

20 23 B e l an gr ijkst e v e r kl
k ar in ge n

3.1 Econom
mische
ontwikkel in
ng
3.3 Bedrijve
enl oket en
bedrijfsreg el ingen
3.4 Econom
mische promotie
Eind to ta a l

- 17

- 40

- 40

0
- 40
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3.5

Program
mma 4 Ond
derwijs

el zijn de mutaties van de
e budgetten opgenomen
n die betrekkking hebben op
o
In onderrstaande tabe
program
mma 4 Sport, Cultuur en Recreatie.
R
(bedragen x €1.000)
M ut at i e
T aakv e l d

4.1 Openba
aar basisonderw ijs
4.2 Onderw
wijshuisvesting

M u t at i e M u t at i e M u t at ie
202 3 B e l an gr ijkst e v e r kl ar inge n

20 2 0

202 1

202 2

- 60
6

0

0

0

74

59

59

59
- Op basis van de
d real isatiecijferrs 2019 en de berrschikbare
budgetten 2020
0 en verder is geanal yseerd wel ke
e mogel ijke ruimtte
in de budgetten aanwezig is. Bettreft budget subssidie
peuteropvang € 0,2 ml n.
- Daarnaast is in 2021 het budge
et peuteropvang eenmal ig
we eisen per 1 aug
g
afgeraamd met € 0,2 ml n aframing omdat nieuw
ul l en gaan en nie
et per 1 januari
(of mogel ijk zel fs nog l ater) in zu

4.3 Onderw
wijsbel eid en
l eerl ingenzzaken

467
7

Eind to ta a l

3.6

454

229
287

229
287

229 2020.
287

Program
mma 5 Sporrt, Cultuur en Recre
eatie

el zijn de mutaties van de
e budgetten opgenomen
n die betrekkking hebben op
o
In onderrstaande tabe
program
mma 5 Sport, Cultuur en Recreatie.
R
(bedragen x €1.000)
M ut at i e
T aakv e l d

5.2 Sportacccommodaties
5.6 Media
el eid en activerin
ng
5.1 Sportbe
Eind to ta a l

3.7

M ut at ie M ut
u at ie M ut at ie

2020

2021

2022

-5

- 17

- 17

- 17

-70

30

30

30

32

0

0

3
- 43

13

13

2 0 2 3 B e l an gr i jkst e v e r kl ar i nge n

0
13

Program
mma 6 Sociiaal Domein

el zijn de mutaties van de
e budgetten opgenomen
n die betrekkking hebben op
o
In onderrstaande tabe
program
mma 6 Sociaal Domein.
(bedragen x €1.000)
M ut at ie
T aakv e l d

M utatie M ut at
a ie M ut at ie

2020

2021

20
022

3

-35

79

2023 B e l angr ijkst e v e r kl
k ar inge n

6.1 Samenkkracht en
burgerparticipatie

-87
Bin
nnen de Wmo worden een aantal budgetten
b
herverd
deel d
waaarbij de ruimte op el ke budgetten
n wordt ingezet te
er dekking van
tekkorten op andere budgetten. Daarn
naast wordt het budget
b
voor
de
e Social e Raadsl ie
eden structureel verhoogd
v
met €70
0.000 zodat
de
e Social e Raadsl ie
eden in de gehel e Hoeksche Waard kunnen
wo
orden ingezet. Nie
et al l e voormal ig e gemeenten in d e Hoeksche

6.2 Wijkteams

-70

-114

- 114

eau Social e Raadssl aden.
-91 Waaard hadden een contract met bure

62

D gemeente ontv angt extra gel d van
v het Rijk (€11 ml
m n)voor de
- De
uitvvoering van de T OZO
O
(T ijdel ijke ondersteuning zel fsstandig
ond
dernemers). Voora
al snog krijgen we
e een voorschot va
an bijna € 8
mil joen.
j
De verwachting is dat gemeenten de werkel ijke kosten
verrgoed krijgen van het Rijk. De T OZO
O is derhal ve budg
getneutraal
opg
genomen in de be
egroting.
- In
n februari is een p rognose gemaaktt van de rijksbijdra
agen en de
kossten van bijstands verl ening incl . verstrekking van we
ettel ijke
l oo
onkostensubsidie. Op basis van die prognose vindt een
6.3 Inkomen
nsregel ingen

212

-1

-1

- 1 bijsstel l ing pl aats va n het budget (€ 0,2 ml n).
nds ontvingen wij middel en in het kader
k
van
Via het gemeentefon
eschut oud en nieu
uw" en "inburgerin
ng". Deze middel en
e hebben
"be

6.4 Begel eide participatie
6.5 Arbeids participatie
6.6 Maatwe
erkvoorzieningen

- 272

- 398

- 514
5

56

- 30

20

20

- 67

28

28

28

- 478 wij al s budget opgenomen op dit pro gramma.

- Er is sprake van een kostenstijging v an Wmo begeleidin
ng met
me door de toena me van het gebru
uik, met name het gebruik
g
in
nam
de duurdere categorrieën. De omzet vo
oor 2020 baseren wij op de
ddel de van period
de 10,11 en 12 in 2019.
2
Vanaf
omzet van het gemid
21 houden wij reke
ening met 2% auto
onome groei. De extra
e
kosten
202
in 2020
2
zijn - /- € 0,7 ml
m n opl opend tott - /- € 1,1 ml n in 20
023.
- De
D kosten van Wm o huishoudelijke on
en al s
ndersteuning stijge
gevvol g van de aanpa
assing van de eige
en bijdrage
(ab onnementstarief)) en ook de vergrijjzing heeft effect. Vanaf 2021
hou
uden wij tevens re
ekening met de na del ige effecten v an de

6.71
Maatwerkd ienstverl ening
al eerde zorg 18+
6.81 Geësca

- 82
- 1.534

Eind to ta a l

3.8

aan
nbesteding - /- € 0,,3 ml n. Het nadeel in 2020 bedraag
gt - /- € 0,7
-1.767

- 1.315

18+

- 1.9
988

- 60
- 2.376

- 2.101 ml n opl opend tot - // € 1,1 ml n in 2023
3.

- 60
- 2.55
51

- 60
- 2.770

Program
mma 7 Volk
ksgezondh
heid en Milieu

el zijn de mutaties van de
e budgetten opgenomen
n die betrekkking hebben op
o
In onderrstaande tabe
program
mma 7 Volksg
gezondheid en
e Milieu.
(bedragen x €1.000)
M ut a t ie
T aakv e l d

2020

M ut at ie M u t at i e M ut att ie
2021

2022

2 0 23 B e l angr ijksst e v e r kl ar inge
en

en voor de opgave duurzaamheiid incl .
De budgette
RES/warmte
etransitievisie/en
nergiel oket en d e daarvoor ontvvangen
rijksmiddel en
e en de gevormde reserve van €1
€ ml n (begrotin
ng 2020)
verdel en wijj over de verschil l ende jaarschijvven. Hierdoor on
ntstaan
over de jaarsschijven verschill l en. Betreft een
n verschuiving tussen de
7.4 Mil ieub
beheer
Eind to ta a l

3.9

3
329
32
29

-294
- 294

20
20

28 jaarschijf 202
20 en 2021.
2
28

Program
mma 8 Volk
kshuisvestting en Ru
uimtelijke ordening

el zijn de mutaties van de
e budgetten opgenomen
n die betrekkking hebben op
o
In onderrstaande tabe
program
mma 8 Volksh
huisvesting en Ruimtelijke
e ordening
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(bedragen x €1.000)
M ut at ie
2 02 0

T aakv e l d

M ut at ie M ut at ie M ut at ie
2 02 1

2 0 22

2 02 3 B e l angr ijkst e v e r kl ar inge n

p grond van de an
nterieure overeenkomsten in
- De inkomsten op
020 bedragen € 0,9
0 ml n. Wij verwaachten jaarl ijks € 0,4
0 ml n aan
20
in
nkomsten te real isseren.
- Al s gevol g van de bijstel l ing van
n de woningbouw
wprognoses en
eal isatiecijfers 20
019 kan de structu
urel e raming
op grond van de re
evingsvergunning
gen worden verho
oogd.
vaan de l eges omge
V oorzichtigheidshaal ve gaan we uit van een stijging van
v € 0,5 ml n
r
met een
vaanaf 2021. Hierbijj houden wij dus rekening
8.1 Ruimtel ijke ordening / 8.3
b
Wonen en bouwen
Eind to ta a l

3.10

ve
eil igheidsmarge vanwege
v
de onze
ekerheden ten aan
nzien van de
4
1.014
1.014

889
889

831
8
831

843 efffecten van de Co
oronacrises (op de
e woningbouw).
843

Algemen
ne Dekkingsmiddele
en, overhe
ead, venno
ootschapssbelasting
g en
onvoorziien

el zijn de mutaties van de
e budgetten opgenomen
n die betrekkking hebben op
o de
In onderrstaande tabe
Algemen
ne Dekkingsm
middelen, ovverhead, vennootschapsb
belasting en onvoorzien.
(bedragen x €1.000)
M u t at ie
T aakv e l d

2020

M u t at ie M ut at ie M u t at i e
2021

2022

2 0 2 3 B e l ang r ij kst e v e r kl ar ing e n

- Anal yse onderuitputting jaarrekening 2019 (€ 0,8 ml
m n). Het
vo
oordeel op dit ta akvel d heeft mett name betrekking
g op de ICT budgetten.
ur is door de stuurgroep
- De inrichting van de detail structuu
astgestel d op 3 jul i 2018, in aanwe
ezigheid van een del
d egatie van
va
de Bijzondere Ond ernemingsraad Hoeksche
H
Waard (BORHW).
(
s
de afsspraak met de BO
ORHW om in de
Daarbij maakt de stuurgroep
erste jaren nadrukkel ijke aandachtt te hebben voor het
h bel ang van
ee
evvenwicht tussen de
d ambities van het nieuwe gemee
entebestuur en
de daarvoor besch
hikbare ambtel ijke
e capaciteit. Deze
e afspraak
w
wordt
ondersteund door de aanbevvel ingen van de externe
e
pl aatsingscommis sie aan de nieuwe
e gemeente op 11
1 december
018. Hierop is in 2019
2
de eval uatie van de detail stru
uctuur
20
uiitgevoerd. In deze
e eval uatie werd gekeken naar de gevol gen van
au
utonome groei va
anaf 2020 (- /- € 0,4 ml n al s gevol g van toename
W
Wmo))
en vanaf 20
021 het herstel l en
n van weeffouten
n (- /- € 0,5 ml n)
op basis van het be
esl uit van de stuu
urgroep. Dit heeftt gel eid tot een
m 10,19 fte. In de eval uatie is
uiitbreiding van de detail structuur met
g een formatie opg
genomen op basiss van nieuwe besttuurl ijke
w
wensen.
- Naar verwachting komt het aanta l inkoop- en
anbestedingstraje
ecten dit jaar (eve
enal s in 2019) hog
ger uit dan
aa
g emiddel d. Dit l eid
dt in 2020 en 2021
1 tot extra kosten
n (- /- € 0,1 ml n).
nkel e kl einere bijsstel l ingen van divverse posten
- Daarnaast zijn en
0.4 Overhea
ad

-245

-587

- 441

- 387 opgenomen (totaa
al - /- € 0,2 ml n).

64

gen van de BNG, Stedin en Evides w orden op
De dividenduitkering
ond van de real isa
atiecijfers 2019 danwel de toekomsstige
gro
0.5 T reasurry

- 37

- 707

- 707
7

-707 win
nstprognoses naa r beneden bijgesttel d vanaf 2021 (- // € 0,7 ml n)

0.61 OZB w oningen

0

0

17

46

0.64 Bel astingen overig

0

67

67

67
20 en geactual isee
erde inwoneraanttal l en en
202
wo ningbouwprogno
oses. Dit l eidt in 20
020 tot extra inko msten van
gl obaal
o
€2 ml n. Voo
or de middel en die
e wij met een speccifiek doel
heb
bben ontvangen, hebben
h
wij een uittgavenbudget op genomen in
hett desbetreffende programma:
p
pil ott l ogeerzorg (€ 0,,2 ml n in
202
20), inburgering (€
€ 0,2 ml n structure
eel ) en participatie
e (€ 0,1 ml n

0.7 Al geme
ene uitkering en

stru
uctureel ). Op dit taakvel
t
d worden de extra rijksmidd
del en

overige uitk
keringen

verrantwoord.

gemeentefo
onds

2.026

1.589

2.2
226

0.8 Overige
e baten en l asten

2.061

1.102

6
606

3.805

1.464

1.76
68

2.056
aal l asten al s gev ol g van doorgescchoven
Herrberekening kapita

Eind to ta a l

3.11

383 inve
esteringen
1.458

Gemeenttefonds

m
2020 voor de hoogte van de algemene uitkering zijn doorgerrekend.
De effeccten van de meicirculaire
Als gevo
olg van hogerre Rijksuitgavven, ontvang
gen gemeentten volgens het
h principe ‘samen trap op,
samen trrap af’, ook meer
m
middele
en uit het ge
emeentefond
ds. Daarnaast zijn wij voo
or de bereken
ning van
de algem
mene uitkerin
ng uitgegaan
n van de actu
uele woningb
bouwbouwprognose. De extra midde
elen die
wij met een
e specifiekk doel hebbe
en ontvangen
n, hebben wiij apart gezett door hiervo
oor een
uitgaven
nbudget op te
t nemen. Pe
er saldo leidt dit tot de vo
olgende uitko
omsten voorr onze gemee
ente:
(bedragen x € 1 mln)
Jaar

Meicirculaire
e

Actualisatie

Totaal

woniingbouwprogno
ose
20
020

1,5

0,1

1,6

20
021

1,0

0,2

1,2

20
022

1,3

0,4

1,7

20
023

1,0

0,6

1,6
6

werkten bove
enstaande uittkomsten in de Zomerrap
pportage 202
20-2023.
Wij verw
Onzekerh
heden
Om grotte schommellingen in het gemeentefo
onds in de jaren 2020 en 2021 te voorkomen, heb
bben het
Rijk en de VNG afgessproken om het
h gemeenttefonds in die jaren te ‘be
evriezen’. Off dat ook voo
or de
den, wordt overgelaten
o
a een nieuw kabinet.
aan
latere jaren gaat geld
moment vindtt onderzoek plaats naar de
d herverdelling van het gemeentefo
g
nds vanaf 20
022. De
Op dit m
verwachting is dat de
e herverdelin
ng gunstig uiitpakt voor de
d grotere steden en de
ndsgemeenten nadeel zu
ullen onderviinden. Op ditt moment be
estaat nog ge
een duidelijkkheid
plattelan
over de ffinanciële effecten. De ve
erwachting is dat de uitkkomsten hiervan in het na
ajaar 2020 worden
gepublicceerd. Wij namen dit risico op in de rissicoparagraa
af.
n opzichte va
an 2023
De berekkening van de algemene uitkering voor jaarschijf 2024 laat vooralsnog ten
een toen
name zien va
an circa € 1,0 miljoen. Gezzien de grote
e onzekerhed
den omtrentt de omvang en de
(her)verd
deling van he
et gemeente
efonds en de
e grote schom
mmelingen die
d jaarlijks (n
na de publicatie van
de circullaires) optred
den in de hoo
ogte van de algemene uitkering, verw
werken wij dit

65

voorzich
htigheidshalvve nog niet in
n de cijfers. Wij
W blijven de
e ontwikkelingen in het ge
emeentefon
nds
nauwlettend volgen..
Compenssatie corona
Het kabinet heeft ee
en steunpakkket aangekon
ndigd voor de
e gemeenten
n van € 0,6 miljard
m
ter
e periode van
n 1 maart tott 1 juni. Deze inkomsten zijn
z nog niet
compenssatie van de kosten in de
opgenom
men in deze meicirculaire
e 2020. De ve
erdeling van dit bedrag per
p gemeentte wordt voorafgaand
aan de se
eptembercirrculaire 2020
0 bekend gem
maakt.

3.12

Reservess

Z
rtage wordt een aantal budgetten
b
ve
errekend met reserves. Onderstaande
O
e tabel
In deze Zomerrappo
bevat de
e belangrijkstte mutaties in de reserve
es die in deze
e Zomerrapportage word
den doorgevo
oerd.
Stortingeen in reservess
In onderrstaande tabe
el zijn de belangrijkste sttortingen in de
d reserves, die voortvloe
eien uit deze
e
Zomerra
apportage, to
oegelicht.
(bedragen x €1.000)
Om sc hr ijv in g Re se r v e

Pr ogr am
a ma

T aakv e l d

M ut atie M ut at ie M ut at ie M ut at ie
u at ie
2 020
2021
2 02 2
20 23 T oe l ic ht ing r e se r v e m ut

Storting vanuit de Reserv e Ontwikkel ing Kernen in de
2. Verkkeer, vervoer en
Reserve Kapittaal l asten

openb are ruimte

er dekking van afschrijvingsl asten
reserve Kapitaal l asten te
2.1 Verkeer en vervoer

- 133

0

0

0 fietsp
pad Buitenzomerl and
den Heinenoord
Storting vanuit de Reserv e Onderhoud openbaar gebied
in de reserve Kapitaal l astten ter dekking van
hrijvingsl asten van de
e inrichting van omge
eving
afsch

6.1 Samenkracht en
6. Sociaal Domein

patie
burgerparticip

- 100

0

0

0 Hoeckenisse in Kl aaswaall .
Vanuit de reserve Ontwikkkel ing Kernen wordtt 0,2 ml n

8. Vol kshuisvesting
k
en
ruimte
el ijke ordening

gehevel d in de reservve kapitaal l asten terr dekking
overg
8.1 Ruimtel ijke
e ordening

T otaal Reservve Kapitaal l asten

- 200

0

0

0 van afschrijvingsl asten vaan diverse fietspaden
n

- 433

0

0

0
WIj in
nventariseerden de fiinanciel e gevol gen ivvm al l e
l open
nde anterieure overe
eenkomsten. Daar waaar op basis
van afgesl oten overeenko
omsten fondsafdrachten van

Reserve Ontw
wikkel ing

8. Vol kshuisvesting
k
en

Kernen

ruimte
el ijke ordening

toepaassing zijn, dan storten wij deze in de Resserve
8.1 Ruimtel ijke
e ordening
8.3 Wonen en bouwen
b

T otaal Reservve Ontwikkel ing Kernen

-1..332

-474

- 104

-43 Ontw
wikkel ing Kernen.

49

49

49

49

-1..283

-424

-55

7

-5

-5

-5

0

-5

-5

-5

0

720
- 1.7

- 429

- 60

7

0.7 Al gemene uitkering en
Reserve Frictiie
T otaal Reservve Frictie
Eindtota al

Al gem
mene dekkingsmiddell en,

overige uitkeringen

overhe
ead, Vpb en onvoorzzien

ds
gemeentefond

abel blijkt datt vanuit deze
e Zomerrapportage in tottaliteit in 202
20 voor € 1,7
7 miljoen in reserves
Uit de ta
wordt ge
estort. Deze stortingen zijn
z met name
e het gevolg
g van de uitgevoerde inve
entarisatie op
lopende anterieure overeenkoms
o
sten.
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Onttrekkkingen aan reeserves
In onderrstaande tabe
el zijn de belangrijkste on
nttrekkingen
n uit de reserrves, die voorrtvloeien uit deze
Zomerra
apportage, to
oegelicht.
(bedragen x €1.000)
Om sc hr ijv ing
g Re se r v e

T aakv e l d

Al gemene resserve

8.1 Ruimtel ijke ordening

Pr ogr am m a

M ut at ie M utaat ie M ut atie
M ut atie
a
20
020
2021
20
022
2023 T oel i c ht ing r e se r v e m uttat ie

8. Vol kshuisvessting en
ruimtel ijke ord ening

T otaal Al gem
mene reserve

0

0

0 Dekkin
ng boekwaarde Wijk van je Leven Putters hoek

2
211

0

0

0

- 461
4

-99

-1
113

261 ontwikkel ing van de kosten.

- 461
4

-99

-1
113

261

50

0

0

0

50

0

0

0

85

159

-80

- 100
1

0

0

0 reservve frictie.
0

8. Vol kshuisvessting en

Reserve Invoe
ering
Omgevingsw et

2
211

8.1 Ruimtel ijke ordening

ruimtel ijke ord ening

7.5 Beg
graafpl aatsen en

2. Verkeer, vervvoer en

ekking aan reserve w ordt aangepast aan de
Onttre

T otaal Reservve Invoering
Omgevingsw et
Reserve Begraafpl aatsen cremattoria

openbare ruimte

Reserve Begraafpl aatsen
Al gemene
dekkingsmidde
el en,
overhead, Vpb en
Reserve Frictiie

0.4 Ove
erhead

onvoorzien

5.6 Media

5. Sport, cul tuu
ur en recreatie

5.1 Spo
ortbel eid en activerin
ng

5. Sport, cul tuu
ur en recreatie

-175 Betrefft verschuivingen tus sen de jaarschijven en
taakve
el den van projecten die
d worden gedekt uit
u de

- 68

0

0

1
100

0

0

0

17

159

-80

-175

60

0

0

0

60

0

0

0

openbare ruimte

0

0

0

7

6. Sociaal Domein

0

4

4

4

2
276

0

0

0 kan w orden verl aagd (vrijvval )

2
276

4

4

11

0

-8

-8

-8

T otaal Reservve Frictie
Reserve Integ
graal
Huisvestingsp
pl an (IHP)

4.2 Ond
derwijshuisvesting

4. Onderwijs

T otaal Reservve Integraal
Huisvestingsp
pl an (IHP)
2. Verkeer, vervvoer en
Reserve Kapittaal l asten

2.1 Verrkeer en vervoer
6.1 Sam
menkracht en
burgerrparticipatie

Lagere investeringen waarrdoor de reserve kap
pitaal l asten

8. Vol kshuisvessting en
8.1 Ruimtel ijke ordening

ruimtel ijke ord ening

T otaal Reservve
Kapitaal l aste
en
2. Verkeer, vervvoer en

Reserve Onde
erhoud
openbaar geb
bied

2.1 Verrkeer en vervoer

openbare ruimte

In 2019 is er minder onderh
houd uitgevoerd in het
openb
baar gebied. De midd
del en zijn destijds
terugg
gevl oeid in de reservve. In 2020 wordt hett
onderrhoud al snog uitgevo
oerd en worden de b udgetten
9
991

0

0

0 en de onttrekking uit de reserve weer opgevoe
erd.
In 2019 is er minder onderh
houd uitgevoerd op het
h gebied
van baaggerwerkzaamhede
en. De middel en zijn destijds
d
terugg
gevl oeid in de reservve. In 2020 wordt hett

2.4 Eco
onomische havens en

2. Verkeer, vervvoer en

waterw
wegen

openbare ruimte

5.7 Op enbaar groen en

2. Verkeer, vervvoer en

(openl ucht) recreatie

openbare ruimte

onderrhoud al snog uitgevo
oerd en worden de b udgetten
6
693

0

0

0 en de onttrekking uit de reserve weer opgevoe
erd.

0

0

1

1

45

0

0

0
Stortin
ng vanuit de Reserve
e Onderhoud openbaar gebied
in de reserve
r
Kapitaal l aste
en ter dekking van

6.1 Sam
menkracht en
burgerrparticipatie

afschrrijvingsl asten van de inrichting van omgevving
6. Sociaal Domein

1
100

0

0

1.8
829

-8

-7

0 Hoeckkenisse in Kl aaswaal .

T otaal Reservve
Onderhoud o penbaar
gebied

-7
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(bedragen x €1.000)
Storting
g vanuit de Reserve Ontwikkel
O
ing Kernen in de
Reserve Ontw
wikkel ing
Kernen

2. Verkeer, verv oer en
2.1 Verrkeer en vervoer

openbare ruimtte

3.4 Economische promotie

3. Economie

5.7 Ope
enbaar groen en

2. Verkeer, verv oer en

(openl ucht)
u
recreatie

openbare ruimtte

reserve
e Kapitaal l asten ter dekking
d
van afschrijvingsl asten
133

0

0

0 fietspad
d Buitenzomerl anden
n Heinenoord

3

0

0

0

25

0

0

0

150

0

0

0 Beijerl and.
a

61

61

0

0

53

0

0

0

Dekking
g voor de ontwikkel in
ng van de Hitzerse kaade in Zuid
6.1 Sam
menkracht en
burgerparticipatie

6. Sociaal Dome
ein
8. Vol kshuisvesting en

mtel ijke ordening
8.1 Ruim

ening
ruimtel ijke orde

d reserve Ontwikkel ing Kernen wordt 0,2 ml n
Vanuit de
overgehevel d in de reserve kapitaal l asten ter de
ekking
200

0

0

0 van afschrijvingsl asten van diverse fietspaden

5

0

0

0

1

0

0

0

68

61

15
56

123

698

122

15
56

123

T otaal Reservve
Ontwikkel ing Kernen

P
2019 is een reserve gevormd voor
Bij de Perspectiefnota
de warmtetransitievisie / RE
ES/energiel oket van de
d
opgave
e duurzaamheid. De budgetten
b
en de onttrekking

7. Vol ksgezondheid en
Reserve Energ
giefonds

7.4 Mil ieubeheer
i

Energiefonds
Eind totaal

mil ieu

247

346

22
26

182 aan dezze reserve zijn verdee
el d over de jaarschijvven.

247

346

22
26

182

28
2.92

524

18
85

394

abel blijkt datt vanuit deze
e Zomerrapportage in tottaliteit in 202
20 voor € 2,9
9 miljoen uit reserves
Uit de ta
wordt on
nttrokken. Deze onttrekkkingen hebbe
en met name
e betrekking op de vanuit 2019 naar 2020
doorgeschoven werk
kzaamheden in het openbaar gebied, welke worden gedekt uit de reserve
e
ar gebied.
openbaa
Reserve flankerend
f
beeleid
Het flankkerend beleid is het gehe
eel van maattregelen ter b
bevordering van de ontw
wikkeling, flexxibiliteit
en mobiliteit als gevo
olg van de ge
emeentelijke
e herindeling
g. Bij de Begrroting 2020 is een reserve
e voor
v in totaal € 13 miljoen
n beschikbaarr gesteld. De
e verdeling iss
flankerend beleidsmaatregelen van
geven in onderstaande ta
abel.
weergeg
(bedragen x €1.000)
€
Omschrijving
g

2020

2021

2022

2023

Totaal

861

9.276

Flankerend Beleid
B

4.089

3.118

1.208
8

Gefaseerde invoering
i
taakstellling personeel

1.375

1.0
000

500
0

500

400
4

-

-

5.964

4.5
518

1.708
8

861

Opleiding en
n organisatie-ontw
wikkeling
Totaal

2.875
900
13.051

elen worden komende pe
eriode geactu
ualiseerd. Er zijn vooralsn
nog geen
De flankkerende beleidsmaatrege
signalen dat er oversschrijdingen zijn.
z
Bij de Slotrapportage wordt gera
apporteerd over
o
de uitnu
utting
b
2020. Dan
D wordt ook de geactu
ualiseerde prrognose wee
ergegeven vo
oor 2021
van het fflankerend beleid
t/m 2023
3.

68

3.13

Investeringen

el zijn de nieuwe investeringen en de
e gewijzigde (verhogingen / verlaging
gen)
In onderrstaande tabe
investeriingen opgen
nomen. In de bijlage zijn de
d budgettair-neutrale ve
erschuivingen tussen
investeriingskrediete
en weergegevven. Hierbij zijn
z verhogin
ng van de inve
esteringen weergegeven
w
n als +/+
en de ve
erlagingen alss -/-.
(bedragen x €1.000)
Oms chrijv in g inv estering

T oel ichting v oo rstel

Muta tie

Mu tatie

Muta tie

Muta tie

2020

2021

2022

2023

-68

0

0

0

47

0

0

0

0

-30

-30

0

- 100

0

0

0

75

0

0

0

30

0

0

0

103

0

0

0

450

0

0

0

-40

0

0

0

Voor het project Achterstraat te 's- Gravendeel was in 2018 een inv esteringskrediet
b
t voor herichtting. Vanuit de weginspectie komt deze
opgenomen van € 68.000 bedoel
v
onderhoud binn
nen 5 jaar. Het onderh
houdsniveau van deze
e
straat niet in aanmerking voor
oede staat. Gezien er niet direct noodzaakk is voor onderhoud,
straat is in redel ijke tot go
b oten om hier voo
orl opig niks te doen aan
a de verharding. Invvesteringskrediet
is er besl
A chterd ij k s'- G ra v endeel

wordt verl aagd.
In 202
20 l eggen wij het Fiettspad T iengemetenp ad fase 1c: Hogendijk - Eendrachtsweg
aan. Wij
W verhogen het bes taande investeringskkrediet van €340.000 met € 434.000 naar

Fiets pa d T ieng emetenpad Hog end k-

€774.000. Hierop brengen wij in mindering een te ontvangen provin
ncial e subsidie van

Eend rach ts w eg

€387.000. Per sal do bedraaagt de verhoging va n het krediet €47.000
0.
Bij de
e voormal ige WIHW waren
w
er investeringsskredieten opgenomen in de vorm van
stel posten. Vanwege het ontbreken van concrete investeringspl annen, kunnen deze

G ebo uw en
e HW W erkt

investeringskredieten en de
d daarbij behorende
e kapitaal l asten, vervval l en.
De Grroeneweg te Puttersh
hoek is voorzien van nieuw asfal t en er zijn diverse
snel heidsbeperkende
h
maaatregel en aangebracht. Omdat er nog op twee l ocaties aan de
e
Groen
neweg gebouwd gaaat worden, zul l en 2 verkeerspl
v
ateaus na de
d ruimtel ijke
ontw ikkel ing aangepast en/of
e
aangebracht wo
orden. Het investeringskrediet kan

G roenew eg Putters hoek re co ns tructie worden verl aagd.
G ronda an
nkoo p d eel fietsp ad
a

Wij ve
erhogen het investeringskrediet voor de grondaankoop
g
voor gedeel
g
te fietspad (€

Buitenzom
merl and en

75.000).
Al s ondersteuning is het wensel
w
ijk dat er (hoge
e) hekken gepl aatst worden
w
bij De Oude
T ol in
n Oud Beijerl and om de toegankel ijkheid op
o tijden dat recreëren ongewenst is, te
voorkkomen. Ook is het we
ensel ijk om op de steigers hekken te pl aattsen, om gebruik
hiervaan door zwemmers te voorkomen. Ook he
et pl aatsen van extraa borden ter

Hekw erke
en Oude T o l

ondersteuning van het gew
wenste gebruik van het
h gebied is wensel ijjk.
Al s g evol g van gestegen bouwkosten en de PFAS-probl ematiek b ij de
dverwerking zijn de kosten
k
voor de herinin
nrichting van de Kind erboerderij hoger.
grond
Daaro
om verhogen wij het investeringskrediet met
m €103.000. Wij zettten hiervoor een

Herinr. g eb
e ied kinderb oerd
derij
(B18/i18) OBL

deel (€25.000) van het inve
esteringskrediet van het gebouw in ter de
ekking. Per sal do
ogen wij het investeringskrediet met €78.0
000.
verho
gevoerd die niet begrroot waren, o.a.
T ijdens de uitvoering zijn werkzaamheden uitg
ne uren en toezicht, v erwerken en afvoere
en PFOA houdende grrond, bodemsanering
g
intern
met mil
m ieukundigtoezicht bij de kerk, uitvoering
gskosten tijdens niet regul iere werktijden
n
en herstel werkzaamheden
n ten gunste van geffaseerde ingebruiknam
mes. Daarnaast zijn
tijden
ns de uitvoering aanp
passingen gedaan aan
n de riol ering en de wegfundering,
w
diend
de de vl onderconstru
uctie worden aangepaast en zijn er extra ovversteekpl aatsen en
voetp
paden aangebracht. Het
H werk is hal f 2019 grotendeel s afgero nd. In het voorjaar
van 2020 wordt het centru
umpl an geopend en kan
k het krediet word en afgesl oten. Het
oorsp
pronkel ijke krediet vaan dit project betrof € 2,2 ml n. T ot en mett 2018 waren de
werke
el ijke kosten €1,3 ml n.
n Het restantkrediet per 1- 1-2019 bedroe
ef 0,9 ml n. Dit krediett
is in 2019
2
verhoogd met € 0,1 ml n tot 1,0 ml n. De werkel ijke l asten bedroegen in 2019
€1,4 ml
m n, waardoor er sprrake is van een overscchreiding van € 0,4 ml n. De overschrijding

Herinrich ting centrumg eb ie
ed `s-

is wel zichtbaar gemaakt in
i de Sl otrapportage
e, maar niet "vertaal d"
d in een

G rav end eel
e

begro
otingswijziging.
Project De Kaai is afgeron
nd. De vrijgekomen g rond uit dit project wordt
w
onderzocht
door archeol ogen. De voo
organg gaat traag en
n het is l astig in te sch
hatten wat de kosten
n
hiervo
oor gaan worden. Ve
erwachting is wel datt het restant van het beschikbare budget

Herinrich ting Kaa i ST R

ruim vol
v doende is en dat dit
d budget verl aagt kan
k worden.
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(bedragen x €1.000)
Verbo
ouwing pand HWwerrkt! Jan v.d. Heijdensttraat in Oud Beijerl an
nd. T egenover deze
verho
oging van dit krediet verval
v
l en een aantal andere kredieten en budgetten. Hierdoorr
Ins tal l ati es 2019 W IHW

is het effect op de kapitaal l asten per sal do nag
genoeg nihil .
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Bij de voormal ige WIHW waren
w
er investeringsskredieten opgenome
en in de vorm van
stel po
osten. Vanwege het ontbreken
o
van concre
ete investeringspl ann
nen, kunnen deze
Ins tal l ati es HW W erkt

investteringskredieten en de
d daarbij behorende kapitaal l asten, vervaal l en.
Al s ge
evol g van gestegen bouwkosten
b
en de PFFAS-probl ematiek bijj de
grond
dverwerking zijn de ko
osten voor de herinin
nrichting van de Kinde
erboerderij hoger.
Daaro
om verhogen wij het investeringskrediet
i
m €103.000. Wij zettten hiervoor een
met

Inv es t.g e b o uw Kind erb o erd
d erij

deel (€25.000)
(
van het inve
esteringskrediet van het
h gebouw in ter dekking. Per sal do

(B18/I18) OBL

verho
ogen wij het investerin
ngskrediet met €78.0
000.
Verbo
ouwing pand HWwerrkt! Jan v.d. Heijdensttraat in Oud Beijerl an
nd. T egenover deze
verho
oging van dit krediet verval
v
l en een aantal andere kredieten en budgetten. Hierdoorr

Machines 2019 W IHW

is het effect op de kapitaal l asten per sal do nag
genoeg nihil .
Bij de voormal ige WIHW waren
w
er investeringsskredieten opgenome
en in de vorm van
stel po
osten. Vanwege het ontbreken
o
van concre
ete investeringspl ann
nen, kunnen deze

Machines HW W erkt

investteringskredieten en de
d daarbij behorende kapitaal l asten, vervaal l en.
otal e investeringskrediet is € 2.387.000,- (iincl . budgetten wege
en en subsidies). De
Het to
aanne
emingssom van het project door de aanne
emer is gel ijk aan dit bedrag.
b
In dit
investteringskrediet zijn de kosten voor enginee
ering niet meegenome
en, deze bedragen
€ 57.2
215,-. Ook de overige interne uren van beg
gel eiding en toezicht zijn niet geraamd.
(Dit is in de gemeente Hoeksche Waard pas doo
orgevoerd.) T ot sl ott is de verwachting
dat de
e aannemingssom wo
ordt overschreden do
oor meerwerk en ove
erschrijding van
hoeve
eel heden waarvoor nu
n een incidentel e ov erschrijding van € 200
0.000,- wordt

Oranjew ijjk d eel G RP inv es tering
t

gevraaagd.

Ov erig e ma
m teriel e v as te a ctiv
c a
(a uto mat is ering )

m
van toepassing
Investtering is van voormall ig WIHW, is nu niet meer
Bij de voormal ige WIHW waren
w
er investeringsskredieten opgenome
en in de vorm van
stel po
osten. Vanwege het ontbreken
o
van concre
ete investeringspl ann
nen, kunnen deze

Pers o nen auto 's HW W erkt

investteringskredieten en de
d daarbij behorende kapitaal l asten, vervaal l en.
Voor de aanl eg van het Fie
etspad T iengemetenpad fase 1a/b voor deze
d
fase verhogen
wij he
et krediet met €275.00
00 tot €500.000. Hiervvoor ontvangen wij een
e provincial e

Real is atie
e T ieng emetenp ad
d (K)

subsid
die van € 250.000. Hie
erdoor is de kredietve
erhoging per sal do €25.000.
€
Het in
nvesteringskrediet wo
ordt verhoogd omdaat sprake is van een aaanbestedingsnadeel

Steig er P o l d erd ijk Ma a s d am
m

(prijze
en hoger dan eerder aangenomen).
a
ouwing pand HWwerrkt! Jan v.d. Heijdensttraat in Oud Beijerl an
nd. T egenover deze
Verbo
verho
oging van dit krediet verval
v
l en een aantal andere kredieten en budgetten. Hierdoorr

Stel p o s t g eb o uw en W erkb ed rijf 2020

is het effect op de kapitaal l asten per sal do nag
genoeg nihil .
Verbo
ouwing pand HWwerrkt! Jan v.d. Heijdensttraat in Oud Beijerl an
nd. T egenover deze
verho
oging van dit krediet verval
v
l en een aantal andere kredieten en budgetten. Hierdoorr

Stel p o s t ins tal l aties W erkb
b ed rijf 2020 is het effect op de kapitaal l asten per sal do nag
genoeg nihil .
Verbo
ouwing pand HWwerrkt! Jan v.d. Heijdensttraat in Oud Beijerl an
nd. T egenover deze
verho
oging van dit krediet verval
v
l en een aantal andere kredieten en budgetten. Hierdoorr
Stel p o s t machines W erkb ed
d rijf 2020

is het effect op de kapitaal l asten per sal do nag
genoeg nihil .
Verbo
ouwing pand HWwerrkt! Jan v.d. Heijdensttraat in Oud Beijerl an
nd. T egenover deze

Stel p o s t o v erig e mv a W erkkb ed rijf

verho
oging van dit krediet verval
v
l en een aantal andere kredieten en budgetten. Hierdoorr

2020

is het effect op de kapitaal l asten per sal do nag
genoeg nihil .
Het in
nvesteringskrediet kan verval l en in 2023 omdat
o
de investering al in 2020 is

T el efo nie
ep l atfo rm HW

voorzzien.
ouwing pand HWwerrkt! Jan v.d. Heijdensttraat in Oud Beijerl an
nd. T egenover deze
Verbo

V erb o uw ing Jan v d Hey d en
ns traat 2019 verho
oging van dit krediet verval
v
l en een aantal andere kredieten en budgetten. Hierdoorr
- g eb o uw
w

is het effect op de kapitaal l asten per sal do nag
genoeg nihil .
Verbo
ouwing pand HWwerrkt! Jan v.d. Heijdensttraat in Oud Beijerl an
nd. T egenover deze

V erb o uw ing Jan v d Hey d en
ns traat 2019 verho
oging van dit krediet verval
v
l en een aantal andere kredieten en budgetten. Hierdoorr
- ins tal l a ties

is het effect op de kapitaal l asten per sal do nag
genoeg nihil .
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(bedragen x €1.000)
ouwing pand HWwerkkt! Jan v.d. Heijdenstrraat in Oud Beijerl and
d. T egenover deze
Verbo
V erb ouw ing Jan v d Hey den
nstraat 2019 verhog
ging van dit krediet v erval l en een aantal andere
a
kredieten en budgetten.
b
Hierdoor
- meubil a ir / inv entaris

is het effect
e
op de kapitaal l asten per sal do nag
genoeg nihil .
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0

0

0

110

0

0

0

254

0

0

0

Wij veerhogen het investerin
ngskrediet voor de inrichting van omgevin
ng Hoeckenisse in
Kl aasw
waal met €110.000 all s gevol g van het feitt dat sprake is van acttiveerbare kosten.
De hieervoor eerder gevorm
mde reserve bij de voo
ormal ige gemeente Cromstrijen
C
wordt
toegevoegd aan de reservee kapitaal l asten ter dekking
d
van de extra afschrijvingsl
a
asten
al s geevol g van de verhogin
ng van het krediet. Peer sal do is sprake van
n een budgettair
V oo rber.kkred.v o orzien.Ho e ckeni CRS

neutraal e mutatie.
In verb
band met de zorgpl iccht op gebied van kun
nstgrasvel den (rubbeer korrel s en vezel s)
moeteen er extra voorzienin
ngen getroffen wordeen om emmissie van deze
d
material en
zien tee voorkomen. De maaatregel en bestaan o.aa. uit afzetpl anken l an
ngs de vel den,

Zo rg p l ich
ht kuns tg rasv el d en
n

aanpassen straatwerk, sl ib kol ken aanbrengen en
e zorgen voor extra uitl oopmatten.

Zw emv o orziening
o
Oud e T o l (B16/i16)

Voor de
d zwemvoorziening Oude T ol in Oud Bijeerl and zijn extra straaatwerkzaamheden

OBL

noodzzakel ijk.

Eind to taal

21

0

0

0

1.229

1
- 190

- 530

- 120

Uit bove
enstaande tab
bel blijkt datt in 2020 spra
ake is van een verhoging van de invessteringskrediieten
met €1,2
2 miljoen, terrwijl in de jarren daarna de
e investering
gen worden teruggebrac
t
ht.
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4.

Risicco’s en aandac
chtspu
unten

Corona
In het vo
oorjaar van 2020 zijn we in ons land geconfrontee
erd met het corona
c
virus. Het Rijk nam
m vanaf
dat mom
ment steeds verder
v
gaand
de beperkende maatrege
elen om de gezondheid
g
van
v de burge
ers te
bescherm
men. Dat hee
eft niet allee
en een grote impact op onze samenle
eving en econ
nomie. Er zijn
n ook
gevolgen
n voor de ontwikkeling van de financiële positie van
v onze gem
meente in 2020.
Corona zzorgt voor ve
eel onzekerh
heid over maa
atschappelijkke effecten, beleidsuitvoering, investteringen,
financiëlle effecten, geplande
g
invvesteringen en
e ruimte voor nieuwe pllannen.
Om mee
er grip te krijg
gen op deze onzekerheden en effectten zijn er do
oor gemeente
e Hoeksche Waard
W
diverse a
acties ondern
nomen. Zo iss er een Conttinuïteitsplan
n HW opgestteld, waarbij de kritische
processe
en in beeld zijn gebracht.. Met betrekkking tot de continuïteit
c
v de bedrijfsvoering is de
van
d Nota
impact ccorona op de bedrijfsvoerring ontwikk
keld, waarbij de impact va
an verschillen
nde scenario’s is
uitgewerkt. Om de effecten
e
van de corona crrisis, op met name het sociaal en econ
nomisch dom
mein
et omliggend
de gemeente
en, doet de gemeente
g
mee aan de Co
orona
inzichtellijk te maken in relatie me
monitor ZHZ.
eente geeft uitvoering
u
aa
an de noodm
maatregelen van
v het Rijk. Maar ook aa
an lokale
De geme
maatreg
gelen zoals co
ompensatie voor
v
zorgverrleners, vergo
et
oeding legess marktkramen en het nie
berekenen van huur sprotaccommodaties.
Nu crisisfase gepasse
eerd is en de
e maatregelen omtrent de intelligente
e lockdown steeds
s
verde
er
versoepe
eld worden is de transitie
e fase aangebroken. In de
e transitiefasse op weg na
aar “het nieuwe
normaal” spelen gem
meenten opn
nieuw een cru
uciale rol.
oering van de
e nationale en lokale maa
atregelen en de diverse trransities omttrent versoepelingen
De uitvo
hierop hebben impacct op de gehele gemeenttelijke organisatie.
nciële effecte
en worden ge
eregistreerd en gemonitord om de co
oronakosten
n goed inzichtelijk te
De finan
Dit met het oog
o op de toegezegde co
ompensatie op
o basis van de reële kosten en gederfde
maken. D
inkomste
en.
Ook is err aandacht vo
oor de invloe
ed van coron
na op ons risiccomanagement. In crisisttijd vormen zich
z
acute rissico’s die effe
ect hebben op
o de inkomssten, bedrijfssvoering en uitgaven.
u
Per categorie zijn de risico’s en aa
andachtspun
nten geïdenttificeerd. Dit is zeker geen uitputtend
d en
definitie
ef overzicht. De
D komende
e maanden wordt
w
hierop gemonitord. De identificcatie wordt actueel
a
gehoude
en en waar nodig beheerrsmaatregele
en getroffen.
en:
Inkomste
- tegemo
oetkoming Rijk
R in specifie
eke corona re
egelingen is nog onbekend.
- invloed
d op de algem
mene uitkerin
ng gemeente
efonds.
- tegenva
allende gron
ndverkopen en
e vertraging
gen grondexxploitaties wa
aarbij er wel rente en
salarisko
osten worden gemaakt.
- minderr inkomsten heffingen
h
zoals huren, (b
bouw) leges, WOZ, riool, evenemente
e
envergunning
gen
- oninbarre vorderingen
Bedrijfsvvoering:
- extra ko
osten uitvoe
ering noodreg
gelingen TOZ
ZO,
- extra ko
osten voor bieden
b
mogelijkheid grote
ere terrassen
n horeca
- continu
uïteit automa
atisering mee
er aanvallen van cybercrime en datale
ekken
- vermind
derde efficie
ency persone
eel door thuisswerken, noo
odoplossingen en extra kosten
k
voorzzieningen
72

thuiswe
erken
- toenam
me van fraude
e door ontbrreken toezich
ht en overziccht in de aanvvullende Corrona noodreg
gelingen
Uitgaven
n:
- extra in
nzet van take
en door verbo
onden partijen
- faillisse
ementen maa
atschappelijkke instellinge
en, verbonde
en partijen en
n verenigingen
- ondersteuning bedrijfsleven en (regionale) organisaties
o
ten behoeve
e van econom
mische
ontwikkkelingen
- sterke instroom
i
bijsstandsgerech
htigden en bijzondere
b
bijjstand
- extra uitgaven volkssgezondheid
d, Wmo, jeug
gdzorg etc.
- kosten uitvoering en handhaving RIVM maatregelen
eer kosten op
p openbare orde
o
en hand
dhaving
- meer beroep en me
en gebouwen
n en werkple
ekken om te voldoen
v
aan RIVM maatrregelen
- kosten aanpassinge
me van schuld
dhulpaanvrag
gen van partticulieren en ondernemerrs
- toenam

Herverde
eling gemeen
ntefonds
De herve
erdeling van het gemeen
ntefonds is uiitgesteld tott 2022. Het ministerie
m
hee
eft aangekon
ndigd
dat de effecten hiervvan in de deccembercircullaire 2020 wo
orden gepub
bliceerd. De verwachting
v
is dat de
eling gunstig
g uitpakt voo
or de grotere steden en d
de platteland
dsgemeenten
n nadeel zulle
en
herverde
ondervin
nden. Op dit moment besstaat nog geen duidelijkh
heid over de financiële efffecten. Het risico
voor gem
meenten is maximaal
m
€ 25
5,- per inwon
ner per jaar. V
Voor de Hoe
eksche Waard
d zou dit een
n risico
betekenen van € 2 miljoen.
m
In hett meest (on)g
gunstige sce
enario kan ditt effect in 4 jaar tijd oplopen van
€ 25,- pe
er inwoner in 2022 tot ma
aximaal € 100,- per inwon
ner in 2025.
Op basiss van de publlicatie in Binn
nenlands besstuur van jun
ni 2020 bedra
aagt het risicco voor geme
eenten
tussen de 50.000 en 100.000 inw
woners gemid
ddeld € 9 perr inwoner me
et een bandb
breedte van € 10 tot
oorzichtigheidshalve gaan wij vooralssnog uit van een risico van € 25 tot €5
50 per
€ 20 per inwoner . Vo
inwoner. Dit betreft globaal een risico van € 2 miljoen tott € 4 miljoen
Jeugdhu
ulp
In de beg
groting 2020
0-2023 is een
n taakstelling
g Omdenkno
otitie Jeugdhulp (DG&J) opgenomen
o
v
van
€ 1,4 milljoen in 2021 en € 2,0 milljoen vanaf 2022.
2
Bij de beoordeling
b
v de begro
van
oting 2020 heeft de
provincie
e de taakstellling in jaarscchijf 2020 van € 0,7 miljoe
en 'geschrap
pt'. Het risico is dat de taa
akstelling
bij DG&JJ in de jaren 2021
2
en verd
der niet (volle
edig) wordt gerealiseerd
g
d
ook uit de
, waardoor deze
begrotin
ng 'geschraptt' moet word
den.
Daarnaast is besloten
n om de solid
dariteit bij DG&J af te bouwen. Op ba
asis van de geactualiseerd
de
ns bij de jaarrrekening van DG&J 2019 kan dit voor de Hoeksche Waard een
n nadeel ople
everen
gegeven
oplopend tot € 0,8 miljoen
m
in 202
23 (na ingroe
ei met de volgende perce
entages in 20
020-2023: 20
0%-50%80%-100
0%)
Harmoniisaties
Nu gemeente Hoekssche Waard inmiddels 1,5
5 jaar bestaat en wij een eerste jaarre
ekening 2019
9 hebben
d, hebben wij meer inzich
ht in de besteding van de
e middelen. Op
O basis van dit inzicht sttellen wij
afgerond
ramingen bij. Ook in 2020 worden nog diversse harmonisa
aties op verscchillende belleidsterreinen
an invloed ku
unnen zijn op
p de financiëlle meerjarenraming. Op het
h momentt dat de
uitgewerkt, welke va
gen wij deze, met de bijbe
ehorende
voorstellen voor deze harmonisaties zijn uitgewerkt, legg
kostenplaatjes, ter besluitvormin
ng aan u voorr. Genoemde
e keuzes kunnen uiteraarrd leiden tot
lasterverrzwaringen die
d nog niet in
i de begrotiing zijn verw
werkt. Enkele voorbeelden
n hiervan zijn
n (niet
limitatief): het vastgo
oedbeleid, sp
portbeleid, onderwijshui
o
heerplan beg
graven, geme
eentelijk
svesting, beh
gsplan, etc. Daarnaast
D
die
ent de kosten
ntoerekening
g naar de taa
akvelden en de
d projecten
n
riolering
(bouwgrrondexploitaties en invessteringen) no
og geharmon
niseerd/geacctualiseerd te
e worden.
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Dividend
duitkering BN
NG 2020
De ramin
ng van het diividend van de
d BNG word
dt bij de zomerrapportag
ge 2019 strucctureel bijgessteld van
€ 0,4 milljoen naar € 0,2
0 miljoen. Het
H verzoek van de Europ
pese Centralle Bank (ECB) aan
kredietin
nstellingen iss om de uitke
ering van hett dividend in op te schortten tot in elk geval 1 okto
ober
2020, da
an wel gehee
el te schrappen. Het is no
og onzeker off het dividend over 2019 (€ 0,2 miljoe
en) ook
daadwerrkelijk zal wo
orden uitbeta
aald. De BNG
G geeft nadru
ukkelijk aan dat
d zij wel de
e intentie heb
bben om
het divid
dend na 1 okttober 2020 uit
u te keren. Mocht dat te
e zijner tijd door onvoorzziene ontwikkkelingen
niet mog
gelijk blijken of niet geoo
orloofd zijn, dan
d zal de BN
NG met een aangepast
a
vo
oorstel kome
en.
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Bijjlagen
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Bijlage 1
1:

Adm
ministratieve wijzigingen

In deze Zomerrappo
Z
rtage is een aantal
a
wijzigingen doorg
gevoerd van administratie
a
eve aard, waa
aronder
een aanttal budget ne
eutrale begrotingswijzigiingen (versch
huivingen tussen program
mma’s)
die in de
e begroting zijn
z doorgevo
oerd omdat een
e aantal bu
udgetten nog niet op hett juiste taakvveld
waren opgenomen in
n de (primitie
eve) begrotin
ng. De admin
nistratieve wijzigingen
w
kunnen worde
en
d over admin
nistratieve wiijzigingen die
e betrekking hebben op de
d exploitatie en adminisstratieve
verdeeld
wijziging
gen die betre
ekking hebbe
en op investe
eringen. Beid
de zijn hieron
nder weergegeven.
Exploitattie
(bedragen x €1.000)
Pro g ra mm a
0. Bestuurr en ondersteuning

Muta tie

Mut a tie

Muta tie

Mutatie

T aa kv el d

2020

2 021

2022

2023

0 Bestuur
0.1

30

27

27

27

- 18

- 18

- 18

- 18

0 Burgerzaken
0.2

3

3

3

3

- 166

- 161

- 161

- 161

- 151

- 148

- 148

- 148

- 122

- 103

- 103

- 103

- 122

- 103

- 103

- 103

- 80

- 79

- 79

- 79

20

20

20

20

2 Recreatieve havvens
2.3

0

0

0

0

2 Economische ha
2.4
avens en waterweg
gen

0

0

0

0

- 58

- 58

- 59

- 59

1.000

1..000

1.000

1.000

521

514

514

514

7 Afval
7.3

24

24

24

24

7 Begraafpl aatse
7.5
en en crematoria

23

23

23

23

1.449

1..443

1.442

1.442

- 150

- 150

- 150

0

- 41

- 41

- 41

- 41

0 Beheer overige gebouwen en gro nden
0.3
0 Overige baten en
0.8
e l asten
T otaal 0. Be
estuur en ondersteu
uning
1. Veil igheid

1 Openbare orde
1.2
e en veil igheid

T otaal 1. Ve
eil igheid
2. Verkeerr, vervoer en openb
bare ruimte

2 Verkeer en vervvoer
2.1
2 Parkeren
2.2

2 Openbaar vervo
2.5
oer
5 Openbaar groe
5.7
en en (openl ucht) re
ecreatie
7 Riol ering
7.2

T otaal 2. Ve
erkeer, vervoer en openbare
o
ruimte
3. Econom
mie

3 Economische on
3.1
ntwikkel ing
3 Bedrijvenl oket en bedrijfsregel ing
3.3
gen
3 Economische prromotie
3.4

T otaal 3. Economie
wijs
4. Onderw

4 Onderwijshuisvvesting
4.2
4 Onderwijsbel eiid en l eerl ingenzakken
4.3

T otaal 4. On
nderwijs
5. Sport, cul
c tuur en recreatie
e

5 Sportaccommo daties
5.2

T otaal 5. Sp
port, cul tuur en recrreatie
6. Sociaal Domein

6 Samenkracht en
6.1
n burgerparticipatie
e
6 Inkomensregel ingen
6.3
i
6 Begel eide participatie
6.4

-2

-2

- 192

- 42

- 16

- 16

- 16

- 16

60

56

57

57

44

40

41

41

- 1.112

- 1..111

- 1.110

- 1.110

- 1.112

- 1..111

- 1.110

- 1.110

1.153

1..152

1.151

1.151

- 19

- 19

- 19

- 19

- 976

- 1..031

- 1.031

- 1.031

4

4

4

4

106

105

105

- 144

- 140

- 140

- 140

79

0

0

0

- 65

- 140

- 140

- 140

8 Ruimtel ijke ord ening
8.1

150

150

150

0

8 Wonen en bouw
8.3
wen

208

208

208

208

358

358

358

208

- 370

- 251

- 251

- 251

- 370

- 251

- 251

- 251

0

0

-0

-0

7 Vol ksgezondhe
7.1
eid
7 Mil ieubeheer
7.4

T otaal 7. Vo
ol ksgezondheid en mil ieu
8. Vol kshu
uisvesting en ruimttel ijke ordening

-2
- 192

162

6 Arbeidsparticip
6.5
patie
T otaal 6. So
ociaal Domein
7. Vol ksg ezondheid en mil ie
eu

-2
- 192

T otaal 8. Vo
ol kshuisvesting en ruimtel ijke
ordening
Al gemene dekkingsmiddel en,
e overhead,
Vpb en onvoorzien

0 Overhead
0.4

T otaal Al ge
emene dekkingsmid
ddel en,
overhead, V pb en onvoorzien
Eind to taa l
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Investeriingen
(bedragen x €1.000)
Oms chrijv in g inv es tering

T o ell ichting v o o rs tel

Mutatie

Mu
utatie

Mutatie

Muta tie

2020

2021

2022

2023

-80

0

0

0

1.309

0

0

0

-28

0

0

0

-70

0

0

0

-66

0

0

0

-35

0

0

0

-25

0

0

0

-222

0

0

0

-48

0

0

0

-37

0

0

0

-72

0

0

0

-62

0

0

0

-94

0

0

0

-212

0

0

0

-36

0

0

0

-43

0

0

0

-158

0

0

0

-58

0

0

0

-44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

e begroting is een inv esteringskrediet opg
genomen voor de beg
graafpl aats
In de
Mijnsheerenl and van € 390
0.865. Dit krediet is niet vol l edig nodig. Wij
W ramen dit krediet
et €80.000 en zetten dit
d in ter dekking van een nieuw investerin
ngskrediet voor het
af me
Beg raa fp l a ats Mijns heeren
nl and

ruime
en van begraafpl aatssen.
envoegen van bestaa nde investeringskred
dieten voor beschoeiingen tot een nieuw
Same

Bes cho eiiing en 2020 Ho eks che
c
W aa rd

kredie
et beschoeiingen 202
20.
envoegen van bestaa nde investeringskred
dieten voor beschoeiingen tot een nieuw
Same

Bes cho eiiing en A d mira al tje OBL

kredie
et beschoeiingen 202
20.
envoegen van bestaa nde investeringskred
dieten voor beschoeiingen tot een nieuw
Same

Bes cho eiiing en Binnenp a d Oo
O s t OBL

kredie
et beschoeiingen 202
20.
envoegen van bestaa nde investeringskred
dieten voor beschoeiingen tot een nieuw
Same

Bes cho eiiing en Binnenp a d W es t OBL

kredie
et beschoeiingen 202
20.

Bes cho eiiing en Diep enho rs ts
t ing el Oo s t Same
envoegen van bestaa nde investeringskred
dieten voor beschoeiingen tot een nieuw
OBL

kredie
et beschoeiingen 202
20.
envoegen van bestaa nde investeringskred
dieten voor beschoeiingen tot een nieuw
Same

Bes cho eiiing en G o rzenho ek OBL

kredie
et beschoeiingen 202
20.
envoegen van bestaa nde investeringskred
dieten voor beschoeiingen tot een nieuw
Same

Bes cho eiiing en L a ning p a rk OBL

kredie
et beschoeiingen 202
20.

Bes cho eiiing en S ing el G rien
nd w erker

Same
envoegen van bestaa nde investeringskred
dieten voor beschoeiingen tot een nieuw

OBL

kredie
et beschoeiingen 202
20.

Bes cho eiiing en S ing el l a ng s d e IJs b a an Same
envoegen van bestaa nde investeringskred
dieten voor beschoeiingen tot een nieuw
OBL

kredie
et beschoeiingen 202
20.

Bes cho eiiing en S ing el L o uiss

Same
envoegen van bestaa nde investeringskred
dieten voor beschoeiingen tot een nieuw

P a s teurs tra
t at OBL

kredie
et beschoeiingen 202
20.

Bes cho eiiing en S ing el

Same
envoegen van bestaa nde investeringskred
dieten voor beschoeiingen tot een nieuw

S cho l eng emeens cha p OBL

kredie
et beschoeiingen 202
20.

Bes cho eiiing en S l o o t Beg ra
aa fp l a ats

Same
envoegen van bestaa nde investeringskred
dieten voor beschoeiingen tot een nieuw

OBL

kredie
et beschoeiingen 202
20.
envoegen van bestaa nde investeringskred
dieten voor beschoeiingen tot een nieuw
Same

Bes cho eiiing en S l o o t S p uid ijk OBL

kredie
et beschoeiingen 202
20.
envoegen van bestaa nde investeringskred
dieten voor beschoeiingen tot een nieuw
Same

Bes cho eiiing en S p uid ijk Fa z a nt OBL

kredie
et beschoeiingen 202
20.
envoegen van bestaa nde investeringskred
dieten voor beschoeiingen tot een nieuw
Same

Bes cho eiiing en S p uid ijk Kl ip
p p er OBL

kredie
et beschoeiingen 202
20.

Bes cho eiiing en Uitb r. "d e

Same
envoegen van bestaa nde investeringskred
dieten voor beschoeiingen tot een nieuw

Bo ezem"ss l o o t zijd e OBL

kredie
et beschoeiingen 202
20.
envoegen van bestaa nde investeringskred
dieten voor beschoeiingen tot een nieuw
Same

Bes cho eiiing en V ijv er Ma s te
erfo o d s OBL kredie
et beschoeiingen 202
20.
envoegen van bestaa nde investeringskred
dieten voor beschoeiingen tot een nieuw
Same
Bes cho eiiing en V ijv er Ra nd w eg OBL

kredie
et beschoeiingen 202
20.
Wij ve
erhogen het krediet met
m het subsidiebedrrag (€1.071.000) dat wij
w hiervoor van de
proviincie ontvangen. Het krediet en de bijdrag
ge van de provincie dienen op grond van

Fiets p a d Oud el and Strijen

de ve
ersl aggevingsregel s apart geraamd te wo
orden.
Wij ve
erhogen het krediet met
m het subsidiebedrrag (€125.000) dat wiij hiervoor van de

Fiets p a d s cho l ierenro ute StrS Oud - Bl d proviincie ontvangen. Het krediet en de bijdrag
ge van de provincie dienen op grond van
o v ers teekk

de ve
ersl aggevingsregel s apart geraamd te wo
orden.
erhogen het krediet met
m het subsidiebedrrag (€250.000) dat wiij hiervoor van de
Wij ve

Fiets p a d s cho l ierenro ute StrS Oud - Bl d proviincie ontvangen. Het krediet en de bijdrag
ge van de provincie dienen op grond van
v rij fiets p a d

de ve
ersl aggevingsregel s apart geraamd te wo
orden.
erhogen het krediet met
m het subsidiebedrrag (€350.000) dat wiij hiervoor van de
Wij ve
proviincie ontvangen. Het krediet en de bijdrag
ge van de provincie dienen op grond van

Fiets p a d Strijens a s - Buiten
ns l uis ST R

de ve
ersl aggevingsregel s apart geraamd te wo
orden.
20 l eggen wij het Fietspad T iengemetenp
pad fase 2: Spuiweg-vveerweg-Havendijk
In 202
aan. Wij
W verhogen het besstaande investeringskkrediet van €175.000 met €175.000 naar

Fiets p a d T ieng emetenp ad S p uiw eg -

€350..000. Hierop brengen
n wij in mindering een
n te ontvangen provin
ncial e subsidie van

V eerd k- Hav
H enkd

€175..000. Per sal do is de mutatie van het kred iet nihil
erhogen het investerringskrediet met de subsidie die wij voor dit
d project van de
Wij ve

Fiets ro ut e no o rd r HW 's - G r OBL

proviincie ontvangen (€350
0.000). Per sal do is g een sprake van een effect
e
op de

m
and en
Buitenzo merl

expl oitatie.
o

77

(bedragen x €1.000)
oject combineert de herinrichting van de op
penbare ruimte rondo
om de
Dit pro
gereno
oveerde en uitgebreid
de supermarkt met ee
en noodzakel ijke riooll vervanging op
een aa ngrenzend deel van de
d Kerkstraat, waarbiij tegel ijk kl imaatadap
ptieve
egel en worden genom
men. Met het combine
eren van deze projectten wordt de
maatre
gehel e Kerkstraat, al s centrral e dorps-as met vo orzieningen, integraal heringericht. De
superm
markt l evert een finan
nciel e bijdrage, zoal s overeengekomen in de
d anterieure
expl oitatie overeenkomst die
d met de supermaktt is gesl oten ten beho
oeve van
G RP a a nl eg
e p a rkeerp l a a ts e n Nieuw -

gel egenheid. Een aanttal investeringskredie
eten worden hierbij
uitbreiding van de parkeerg

Beijerl a nd
d (K)

eerd. Per sal do is geen sprake van extra exxpl oitatie- l asten.
samengevoegd/gecombine

- 35

0

0

0

218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-183

0

0

0

oject combineert de herinrichting van de op
penbare ruimte rondo
om de
Dit pro
gereno
oveerde en uitgebreid
de supermarkt met ee
en noodzakel ijke riooll vervanging op
een aa ngrenzend deel van de
d Kerkstraat, waarbiij tegel ijk kl imaatadap
ptieve
egel en worden genom
men. Met het combine
eren van deze projectten wordt de
maatre
gehel e Kerkstraat, al s centrral e dorps-as met vo orzieningen, integraal heringericht. De
superm
markt l evert een finan
nciel e bijdrage, zoal s overeengekomen in de
d anterieure
expl oitatie overeenkomst die
d met de supermaktt is gesl oten ten beho
oeve van
Herinrichtting K erks tra a t Nie
euw

gel egenheid. Een aanttal investeringskredie
eten worden hierbij
uitbreiding van de parkeerg

Beijerl a nd
d

eerd. Per sal do is geen sprake van extra exxpl oitatie- l asten.
samengevoegd/gecombine
et het subsidiebedrag
g (€200.000) dat wij hiiervoor van de
Wij verrhogen het krediet me
provincie ontvangen. Het krrediet en de bijdrage van
v de provincie dien
nen op grond van

Ko rtew eg
g A 29 Zuid Beijerl a nd

part geraamd te word
den.
de versl aggevingsregel s ap
bsidie die wij voor dit project van de
Wij verrhogen het investeringskrediet met de sub
provincie ontvangen (€25.00
00). Per sal do is geen
n sprake van een effecct op de

Rea l is a tie
e T ieng emetenp a d (K)

expl oitatie.
oject combineert de herinrichting van de op
penbare ruimte rondo
om de
Dit pro
gereno
oveerde en uitgebreid
de supermarkt met ee
en noodzakel ijke riooll vervanging op
een aa ngrenzend deel van de
d Kerkstraat, waarbiij tegel ijk kl imaatadap
ptieve
egel en worden genom
men. Met het combine
eren van deze projectten wordt de
maatre
gehel e Kerkstraat, al s centrral e dorps-as met vo orzieningen, integraal heringericht. De
superm
markt l evert een finan
nciel e bijdrage, zoal s overeengekomen in de
d anterieure
expl oitatie overeenkomst die
d met de supermaktt is gesl oten ten beho
oeve van

Rio o l reno
o v a tie Kerks tra a t en
e G r.

gel egenheid. Een aanttal investeringskredie
eten worden hierbij
uitbreiding van de parkeerg

Sa b ina s tr a a t(K )

eerd. Per sal do is geen sprake van extra exxpl oitatie- l asten.
samengevoegd/gecombine
b
is een invessteringskrediet opgen
nomen voor de begraafpl aats
In de begroting
Mijnsheerenl and van € 390.8
865. Dit krediet is niett vol l edig nodig. Wij ramen
r
dit krediet

Ruiming b eg ra a fp l a a ts en H o eks che

af mett €80.000 en zetten ditt in ter dekking van ee
en nieuw investeringskrediet voor het

W a a rd

ruimen
n van begraafpl aatsen.

Eind to ta a l
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0

0

0

0

0

0

0
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Bijlage 2
2:

Begrotingswijzig
ging Zomerra
apportage

Onderstaande tabel bevat de beg
grotingswijziging behore
end bij deze Zomerrappo
Z
rtage, bestaande uit
de mutaties in budge
etten, reservves en investe
eringskredie
eten uit de prrogramma’s in hoofdstukk 3 en de
administtratieve wijzigingen uit bijlage 1.
Exploitattie
(bedragen x € 1.000)
So o rt
Baten

Pro g ra mma
B
en onderstteuning
0. Bestuur

Muta t ie

Muta tie

Muta tie

M uta tie

T a a kv el d

202
20

2021

2022

2023

0.1 Bestuur

4
44

0

0

0

- 20
2

- 20

- 20

- 20

0.2 Burgerzake
en
0.3 Beheer ove
erige gebouwen en
n
gronden
0.8 Overige baten en l asten
1. Veil
V igheid

1.1 Crisisbehee
ersing en brandweer
1.2 Openbare orde
o
en veil igheid

2. Verkeer,
V
vervoer en openbare ruimte
e

2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
2.5 Openbaar vervoer
v

-9

-9

-9

-9

00
- 10

- 100

- 100

- 100

- 73
7

- 73

- 73

- 73

-0

16

16

16

8

8

8

8

2
20

21

21

21

- 19

- 19

- 19

- 19

73
35

115

65

- 17

0

-0

-0

-0

4
40

0

0

0

- 32
3

- 32

- 32

- 32

5.7 Openbaar groen
g
en (openl uccht)
recreatie
7.2 Riol ering
3. Economie
E

3.1 Economisch
he ontwikkel ing
3.3 Bedrijvenl oket
o
en
bedrijfsregel in
ngen
4.3 Onderwijsb
bel eid en

4. Onderwijs

l eerl ingenzake
en

19
99

199

199

199

5. Sport,
S
cul tuur en re
ecreatie

5.2 Sportaccom
mmodaties

78
87

787

787

787

6. Sociaal
S
Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticcipatie

- 884

- 88
84

- 884

- 884

egel ingen
6.3 Inkomensre

11.18
85

246

246

246

6.4 Begel eide participatie

- 1.45
56

- 1.441

- 1.441

- 1.441

6.5 Arbeidsparrticipatie
6.6 Maatwerkvvoorzieningen (WM
MO)
7. Vol
V ksgezondheid en
e mil ieu

7.1 Vol ksgezo ndheid
eer
7.4 Mil ieubehe

2
20

20

20

20

- 67
6

28

28

28

0

0

0

0

49
92

0

0

0

3.30
03

1.148

1.000

1.768

- 37
3

- 707

- 707

- 707

0

0

17

46

8. Vol
V kshuisvesting en
e ruimtel ijke
ordening
Al gemene dekkingsm
middel en, overhead,
Vp
pb en onvoorzien

0.5 T reasury
0.61 OZB woningen
0.7 Al gemene uitkering en overig
ge
uitkeringen gemeentefonds

T o ta a l Ba
a ten

2.03
31

4.121

4.917

4.743

16.16 7

3.422

4.037

4.579
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(bedragen x € 1.000)
Lasten

0. Bestuur
B
en onderstteuning

0.1 Bestuur
n
0.2 Burgerzaken

445
5

492

-8

325

62
2

39

8

31

0.3 Beheer overrige gebouwen en
gronden
0.8 Overige batten en l asten
1. Veil
V igheid

1.1 Crisisbeheersing en brandwee
er
o
en veil igheid
1.2 Openbare orde

2. Verkeer,
V
vervoer en
n openbare ruimte

2.1 Verkeer en vervoer
v
2.2 Parkeren
2.3 Recreatieve
e havens

-2

-2

-2

-2

- 166
6

-161

- 161

- 161

35
5

- 16

-16

- 16

- 155
5

-136

- 136

- 136

- 1.198
8

-220

- 224

- 229

- 20
0

-5

-5

-5

0

0

0

0

2.4 Economisch
he havens en
- 693
3

0

-1

-1

54
4

54

53

53

8
- 128

775

925

1.007

581
1

575

574

574

24
4

24

24

24

- 27
7

23

23

23

- 190
0

-190

- 190

- 40

bedrijfsregel ingen

-3

-1

-1

-1

he promotie
3.4 Economisch

-8

0

0

0

- 60
0

0

0

0

-3

43

43

43

waterwegen
2.5 Openbaar vervoer
v
5.7 Openbaar groen
g
en (openl uch
ht)
recreatie
7.2 Riol ering
7.3 Afval
7.5 Begraafpl a atsen en crematoria
3. Economie
E

3.1 Economisch
he ontwikkel ing
3.3 Bedrijvenl o ket en

4. Onderwijs
O

4.1 Openbaar basisonderwijs
b
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsb el eid en

317
7

89

89

89

- 1.905
5

- 1.915

- 1.914

- 1.914

5.6 Media

30
0

30

30

30

5.1 Sportbel eid
d en activering

-1

0

0

0

1.980
0

1.937

2.110

1.944

- 70
0

-114

- 114

- 91

- 10.993
3

-266

- 266

- 266

208
8

12

- 104

- 68

40
0

- 46

4

4

- 1.315
5

- 1.767

- 1.988

- 2.101

- 82
2

- 60

-60

- 60

7.1 Vol ksgezon
ndheid

- 144
4

-140

- 140

- 140

7.4 Mil ieubehee
er

- 331
1

-639

- 206

- 155

- 1.022
2

362

1

- 1.307

- 699
9

-997

- 612

- 463

0

67

67

67

uitkeringen gem
meentefonds

0

- 2.527

- 2.686

- 2.687

0.8 Overige batten en l asten

2.061
1

1.102

606

383

- 13.378
8

- 3.581

- 4.278

- 5.245
5

l eerl ingenzaken
5. Sport,
S
cul tuur en re
ecreatie

6. Sociaal
S
Domein

mmodaties
5.2 Sportaccom

6.1 Samenkrach
ht en burgerparticip
patie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregel ingen
p
6.4 Begel eide participatie
6.5 Arbeidspartticipatie
6.71 Maatwerkd
dienstverl ening 18
8+
6.81 Geëscal eerde zorg 18+

7. Vol
V ksgezondheid en
e mil ieu

8. Vol
V kshuisvesting en
e ruimtel ijke
ord
dening
Al gemene
g
dekkingsm
middel en, overhead
d,
Vp
pb en onvoorzien

0.4 Overhead
en overig
0.64 Bel astinge
0.7 Al gemene uitkering
u
en overig e
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(bedragen x € 1.000)
Onttrekkiingen
reserves

V
vervoer en
n openbare ruimte
2. Verkeer,

2.1 Verkeer en v ervoer

1.123

-8

-8

-2

2.4 Economische
e havens en
waterwegen

693

0

1

1

2.5 Openbaar ve
ervoer

- 93

-93

- 93

-93

126

-94

- 94

-94

50

0

0

0

bedrijfsregel ing
gen

-8

-8

-8

-8

3.4 Economische
e promotie

-9

-2

-2

-2

4.2 Onderwijshu
uisvesting

60

0

0

0

5.7 Openbaar grroen en (openl uchtt)
recreatie
atsen en crematoria
a
7.5 Begraafpl aa
3.3 Bedrijvenl okket en
3. Economie
E
4. Onderwijs
O

4.3 Onderwijsbe
el eid en
l eerl ingenzaken
n
5. Sport,
S
cul tuur en recreatie

5.6 Media
5.1 Sportbel eid en activering

-2

-2

-2

-2

-100

0

0

0

32

0

0

0

6. Sociaal
S
Domein

6.1 Samenkrachtt en burgerparticip
patie

161

65

4

4

7. Vol
V ksgezondheid en mil ieu

7.4 Mil ieubeheer

247

346

226

182

374

-37

44

384

85

159

- 80

- 175

2.740

325

- 13

1
195

-133

0

0

0

ord
dening
Al gemene
g
dekkingsm
middel en, overhead
d,
Vp b en onvoorzien

0.4 Overhead

V
vervoer en
n openbare ruimte
2. Verkeer,

2.1 Verkeer en v ervoer

6. Sociaal
S
Domein

patie
6.1 Samenkrachtt en burgerparticip

T o ta a l
Onttrekkin g en
res erv es
Stortingen reserves

ord
dening

-100

0

0

0

-1.284

- 226

144

205

-5

-5

-5

0

- 1.522

- 231

139

2
205

4.007

- 65

- 115

- 267
2

Al gemene
g
dekkingsm
middel en, overhead
d, 0.7 Al gemene uiitkering en overige
e
Vp b en onvoorzien

uitkeringen gem
meentefonds

T o ta a l Sto
o rting en
res erv es
Eind to ta a l
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Investeriingen
(bedragen x € 1.000)
Muta t ie

Muta tie

Muta tie

Muta
a tie

202
20

2021

2022

20
023

Achterdijk s'- Gravendeel

- 68
6

0

0

0

a
Mijnsheerenl and
a
Begraafpl aats

- 80
8

0

0

0

1.30
09

0

0

0

O
Beschoeiingen Admiraal tje OBL

- 28
2

0

0

0

ost OBL
Beschoeiingen Binnenpad Oo

- 70
7

0

0

0

Beschoeiingen Binnenpad W est OBL

- 66
6

0

0

0

Beschoeiingen Diepenhorsts ingel Oost OBL

- 35
3

0

0

0

O
Beschoeiingen Gorzenhoek OBL

- 25
2

0

0

0

Beschoeiingen Laningpark OBL

- 22
22

0

0

0

Beschoeiingen Singel Griendwerker OBL

- 48
4

0

0

0

d IJsbaan OBL
Beschoeiingen Singel l angs de

- 37
3

0

0

0

P
OBL
Beschoeiingen Singel Louis Pasteurstraat

- 72
7

0

0

0

e
OBL
Beschoeiingen Singel Schol engemeenschap

- 62
6

0

0

0

Beschoeiingen Sl oot Begraafpl aats OBL

- 94
9

0

0

0

Beschoeiingen Sl oot Spuidijkk OBL

- 21
12

0

0

0

nt OBL
Beschoeiingen Spuidijk Fazan

- 36
3

0

0

0

per OBL
Beschoeiingen Spuidijk Kl ipp

- 43
4

0

0

0

- 15
58

0

0

0

Beschoeiingen Vijver Masterfoods OBL

- 58
5

0

0

0

Beschoeiingen Vijver Randw eg OBL

- 44
4

0

0

0

O
and Strijen
Fietspad Oudel

0

0

0

0

Fietspad scchol ierenroute Strr- Oud- Bl d overste
eek

0

0

0

0

Fietspad scchol ierenroute Strr- Oud- Bl d vrij fietsspad

0

0

0

0

Fietspad Strijensas - Buitensll uis ST R

0

0

0

0

H
Eendrach
htsweg
Fietspad T iengemetenpad Hogendk-

4
47

0

0

0

H
Fietspad T iengemetenpad Spuiweg- Veerdk- Havenkd

0

0

0

0

Fietsroute noordr HW 's-Gr OBL Buitenzomerl anden

0

0

0

0

n HW Werkt
Gebouwen

0

- 30

-30

0

00
- 10

0

0

0

Grondaankkoop deel fietspad
d Buitenzomerl and
den

7
75

0

0

0

GRP aanl eg
g parkeerpl aatsen
n Nieuw- Beijerl and
d(K)

- 35
3

0

0

0

3
30

0

0

0

Herinr. geb
bied kinderboerderij (B18/i18) OBL

10
03

0

0

0

Herinrichtin
ng centrumgebied
d`s- Gravendeel

45
50

0

0

0

Herinrichtin
ng Kaai ST R

- 40
4

0

0

0

Herinrichtin
ng Kerkstraat Nieu
uw Beijerl and

21
18

0

0

0

Instal l atiess 2019 WIHW

- 50
5

0

0

0

Oms chrijvv ing inv es tering
g

Beschoeiingen 2020 Hoeksch
he Waard

ezem"sl oot zijde OBL
O
Beschoeiingen Uitbr. "de Boe

Groeneweg
g Puttershoek reco
onstructie

Hekwerken
n Oude T ol

82

(bedragen x € 1.000)
Instal l aties HW Werkt
Invest.gebo
ouw Kinderboerde
erij (B18/I18) OBL
Korteweg A29
A Zuid Beijerl and
Machines 20
019 WIHW
Machines HW Werkt
Oranjewijk deel
d
GRP investerring

0

-30

-30

- 30

- 25
2

0

0

0

0

0

0

0

- 50
5

0

0

0

0

0

-50

- 50
0

20
00

0

0

Overige ma
ateriel e vaste activva (automatisering
g)

0

-80

-80

0

Personenau
uto's HW Werkt

0

-50

-40

- 40

2
25

0

0

0

- 18
83

0

0

0

graafpl aatsen Hoeksche Waard
Ruiming beg

8
80

0

0

0

Steiger Pol derdijk Maasdam

2
25

0

0

0

ebouwen Werkbed
drijf 2020
Stel post ge

- 30
3

0

0

0

Stel post insstal l aties Werkbe
edrijf 2020

- 30
3

0

0

0

Stel post ma
achines Werkbedrrijf 2020

- 25
2

0

0

0

Stel post ovverige mva Werkb
bedrijf 2020

- 80
8

0

0

0

0

0

-300

0

12
27

0

0

0

9
99

0

0

0

inventaris

162

0

0

0

ed.voorzien.Hoeckkeni CRS
Voorber.kre

110

0

0

0

Zorgpl icht kunstgrasvel
k
den

54
25

0

0

0

2
21

0

0

0

1.22
29

- 190

- 530

- 120

Real isatie T iengemetenpad(K
K)
Riool renov atie Kerkstraat en
n Gr. Sabinastraat((K)

T el efoniep l atform HW
Verbouwing
g Jan vd Heydens traat 2019 - gebo uw
Verbouwing
g Jan vd Heydens traat 2019 - install l aties
Verbouwing
g Jan vd Heydens traat 2019 - meub
bil air /

Zwemvoorzziening Oude T ol (B16/i16) OBL
Eind to ta a l

83

84

