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twerkdienstve

sgezondheid 

emeenten Alb

acht, Hoeksch

drecht 

w.dienstgezon

raagt aan doe

randweerzorg

evallen en ram

en het samen

asis van een ge

nsten die aan h

burgemeester

ster, wethoud

t 1 stem. Het a

e voorzitter de

oorzitter en 3 

genwoordigd 

rgen de betali

oering van zijn

ordt aangegaa

ijziging van de

uur regelt ond

rden opgehev

emeen bestuu

n regelt onder

                          
R) in jaarreken

n partij in 2019

rmogen/totaa
vermogen/to

Holland Zuid 

ciaal Domein e

id en leerlingz

erlening 18-, 6

blasserdam, D

he Waard, Mol

dheidjeugd.nl

elstellingen va

g, de rampenb

mpen), met be

werkingsgebi

ecoördineerde

hulpverlening

rs van de deeln

der Paul Boog

algemeen bes

e doorslag. 

tot 4 overige 

door de burge

ng van rente e

 taak, in de ve

an. 

e verdeling van

der goedkeuri

ven voor zover

r stelt - na het

r goedkeuring 

               Bedra
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al vermogen)
taal vermogen

en 7. Volksgez

zaken, 6.71 Ma

.81 Geëscalee

ordrecht, Gor

lenlanden, Pap

l 

n de gemeent

estrijding, de 

houd van loka

ed. Dit moet e

e voorbereidin

 zijn gelieerd, 

nemende gem

aard is zijn ver

stuur beslist b

leden, door en

emeester. 

en aflossing va

erhouding tot 

n gemeenten 

ng van Gedep

r dit op grond 

t horen van de

van Gedepute

ag (x €1.000)

n)

zondheid en M

aatwerkdienst

erde zorg18+, 

inchem, Hardi

pendrecht, Slie

te  

crisisbeheersi

ale verankerin

een doelmatig

ng. Ook is het 

met partners

meenten. Onze

rvanger.  

ij meerderheid

n uit het algem

an de geldleni

het inwoneraa

in regio’s, als b

puteerde State

van artikel 8 e

e raden van de

eerde Staten d

Milieu  

tverlening 18+

6.82 Geëscale

inxveld-Giesse

edrecht en Zw

ing en de 

g, bestuurlijk 

ge en slagvaar

openbaar lich

, organisaties 

e gemeente is

d van stemme

meen bestuur 

ingen die de 

antal op 1 jan

bedoeld in art

en de gevolge

en 9 van de We

e deelnemend

de vereffening

+, 6.72 

eerde zorg 18-

endam, Hendr

wijndrecht 

141 

en 

rdige 

haam een 

en 

s hierin 

en; als de 

aan te 

uari van 

t. 8 

n van 

et 

e 

g van het 

6.941
3.812
8.364 
8.273

60.630
59.786 

12%
12%

-, 7.1 

ik-Ido-



 
 

 

Wijze waar

Vanuit het 

gemeensch

belangen w

ordening, in

jeugdzorg e

zoals bedoe

Bestuurlijk 

Het algeme

aan te wijze

vervanger i

stemverhou

genomen m

Het dagelij

aangeweze

Financieel b

In de begro

De kosten d

rekenen op

aan die take

De deelnem

zijn verplich

geldgever d

moment te

Uittreding: 

(financiële)

Opheffing: 

gemeenten

Kengetalle

Financiële
Opgenom
Werkelijk 
Eigen verm
Eigen verm
Vreemd v
Vreemd v
Solvabilite
Solvabilite

 

 

GR Schadev

Programma

Taakveld  

Deelnemer

Vestigingsp

op de verbond

beginsel van v

happelijke bela

worden behart

ntegratie en in

en maatschap

eld in de Wet 

een bestuur be

en). Onze gem

s wethouder H

uding is gebas

met meerderh

ks bestuur bes

en. Onze geme

belang 

oting wordt aa

die het samen

p basis van het

en waarop de

mers dragen e

htingen tegen

de nakoming v

egen die geldg

Hiervoor is toe

 gevolgen.  

Een besluit hie

n. Het algeme

n 

e kengetallen  
men lasten (= b

resultaat van 
mogen per 1-1
mogen per 31
ermogen per 
ermogen per 
eit per 1-1-201
eit per 31-12-2

vergoedingssc

a 2. Ve

2.1 V

rs De ge

Lansi

Dord

plaats Rotte

den partij bijd

verlengd lokaa

angen van de 

tigd door het b

n voorkomend

ppelijke onders

maatschappe

estaat uit één

meente is hieri

Huibert Steen

seerd op het a

eid van stemm

staat uit de vo

eente is hierin

angegeven we

nwerkingsverb

t aantal inwon

 kosten betre

r zorg voor da

n derden te ku

van de huidige

gever heeft. 

estemming no

ertoe kan wor

en bestuur ste

                         
bijdrage aan G

de verbonden
1-2019 
-12-2019 
1-1-2019 
31-12-2019 

19 (= eigen ve
2019 (= eigen 

chap HSL-Zuid

erkeer, vervoe

Verkeer en ver

emeenten Ha

ingerland, Zoe

drecht, Moerdi

erdam 

raagt aan doe

al bestuur beh

deelnemers, o

bepalen van d

de gevallen uit

steuning, mee

lijke onderste

 lid per deelne

n vertegenwo

n. Elk lid van he

aantal inwone

men. Als de ste

oorzitter en 4 

 vertegenwoo

elke bijdrage e

band aan de de

ners) en overig

kking hebben)

at het samenw

nnen voldoen

e en toekomst

odig van het a

rden genomen

elt het liquida

                          
R) in jaarreken

n partij in 2019

rmogen/totaa
vermogen/to

d, A16 en A4    

r en waterstaa

voer 

arlemmermee

eterwoude, Zo

ijk en Breda en

elstellingen va

hartigt het sam

om het gebied

de hoofdlijnen

tvoering in de

er in het bijzon

uning 2015. 

emer (door en

oordigd door w

et algemeen b

rs van de deel

emmen stake

leden die doo

ordigd door w

elke deelneme

eelnemers toe

ge kosten (toe

). 

werkingsverba

n. De deelnem

tige verplichti

lgemeen best

n door tenmin

tieplan op. 
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al vermogen)
taal vermogen

 

at 

er, Kaag en Bra

oetermeer, Ro

n de minister v

n de gemeent

menwerkingsv

d evenwichtig 

 van gewenste

e taakvelden p

nder huiselijk g

n uit het colleg

wethouder Jo

bestuur heeft 

lnemende gem

n, wordt het v

or het algemee

ethouder Joa

er verschuldigd

erekent bestaa

 te rekenen aa

nd altijd over 

ers garandere

ngen die de p

tuur. Het algem

nste driekwart

ag (x €1.000)

n) 

aassem, Alphe

otterdam, Zwij

van Infrastruc

te  

verband mede

en voorspoed

e ontwikkeling

ublieke gezon

geweld en kin

ge van burgem

anne Blaak-va

een gewogen

meenten. Besl

voorstel geach

en bestuur uit 

nne Blaak-van

d is aan het sa

an uit algeme

an de deelnem

voldoende ge

en bovendien 

ublieke rechts

meen bestuur

 van het aanta

en aan den Rij

jndrecht, Hoe

ctuur en Milieu

 de 

dig te ontwikk

gen door sturi

ndheid, onderw

dermishandel

meester en we

an de Lagemaa

n stemrecht. D

luiten worden

ht te zijn verwo

zijn midden w

n de Lagemaat

menwerkings

ne kosten (toe

mers die deeln

eld beschikt om

tegen iedere 

spersoon op e

r regelt ook de

al deelnemend

n, Leiderdorp,

ksche Waard, 

u 

142 

kelen. De 

ing, 

wijs, 

ling, 

ethouders 

at, haar 

De 

 

orpen. 

worden 

t. 

sverband. 

e te 

nemen 

m aan 

enig 

e 

de 

19.305
1.495 
4.169
4.772

56.123 
34.932

7%
8% 

, Leiden, 
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Wijze waar

De regeling

de daartoe 

doelmatig, 

burgers ove

Bestuurlijk 

Het algeme

aan te wijze

wethouder

stem. 

Het dagelij

Milieu aang

gemeente 

Financieel b

De eventue

ordening) t

Hoeksche W

Uittreding: 

Opheffing: 

Kengetalle

Financiële
Opgenom
Werkelijk 
Eigen verm
Eigen verm
Vreemd v
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Vestigingsp

Website 

Wijze waar

De Omgevi

omgevings

ondersteun

artikel 5.1 v

Bestuurlijk 

Het algeme

- 

op de Verbon

g bevordert da

nodige verbre

deskundig en

er de bevoegd

een bestuur be

en. Onze gem

r Harry van Wa

ks bestuur bes

gewezen lid en

is niet in het d

belang 

eel op grond v

toe te kennen 

Waard geen fi

Een deelneme

De gemeensc

n 

e kengetallen  
men lasten (= b

resultaat van 
mogen per 1-1
mogen per 31
ermogen per 
ermogen per 
eit per 1-1-201
eit per 31-12-2

ingsdienst Zui

a 7. Vo

7.4 M

rs De ge

Amb

provi

plaats Dord

www

op de verbond

ingsdienst ond

recht in het al

nt de dienst bi

van de Wet alg

een bestuur be

den Partij bijd

at verzoeken o

eding, verlegg

n op gelijke wij

de instantie. 

estaat uit 1 lid

eente is hierin

averen. Het alg

staat uit tenm

n tenminste 1 

dagelijks bestu

van artikel 49 v

(plan)schadev

nancieel belan

er kan uittrede

happelijke reg

                          
bijdrage aan G

de verbonden
1-2019 
-12-2019 
1-1-2019 
31-12-2019 

19 (= eigen ve
2019 (= eigen 

id-Holland Zui

olksgezondhei

Milieubeheer 

emeenten Alb

acht, Hoeksch

incie Zuid-Hol

drecht 

w.ozhz.nl 

den partij bijd

dersteunt de d

lgemeen en de

ij taken op het

gemene bepa

estaat uit 1 lid

draagt aan doe

om schadever

ging en recons

jze worden be

d en 1 plaatsve

n vertegenwoo

gemeen bestu

minste 3 leden:

ander door he

uur vertegenw

van de Wet op

vergoeding ko

ng. 

en bij besluit v

geling eindigt 

                          
R) in jaarreken

n partij in 2019

rmogen/totaa
vermogen/to

d     

d en milieu  

blasserdam, D

he Waard, Mol

land 

raagt aan doe

deelnemers bi

e Wet algeme

t terrein van v

lingen omgev

d en 1 plaatsve

elstellingen va

goeding die v

structie van de

ehandeld. Dez

ervangend lid 

ordigd door w

uur besluit bij 

: de voorzitter

et algemeen b

woordigd.  

p de ruimtelijk

omt volledig te

van de raad va

van rechtswe
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al vermogen)
taal vermogen

ordrecht, Gor

lenlanden, Pap

elstellingen va

ij de uitvoerin

ene bepalingen

ergunningver

ingsrecht gen

ervangend lid 

an de gemeen

erband houde

e A16 en A4, e

e regeling sch

per deelneme

wethouder Pie

meerderheid 

r, het door de 

bestuur uit zijn

ke ordening (n

en laste van he

an de betrokke

ge op 1 janua

g (x €1.000) 

n)

inchem, Hardi

pendrecht, Slie

n de gemeent

g van hun tak

n omgevingsr

rlening, handh

oemde wette

per deelneme

te 

en met de aan

en de beslissin

hept ook duide

er, door de co

t van Leenen, 

van stemmen

minister van I

n midden aang

u artikel 6.1 W

et Rijk. In die z

en gemeente. 

ri 2021.  

inxveld-Giesse

edrecht en Zw

te 

en op het geb

echt in het bij

aving en toez

en. 

er (door en uit

leg van de HS

g op die verzo

elijkheid voor 

lleges uit hun 

zijn vervange

. Ieder lid hee

nfrastructuur

gewezen lid. O

Wet ruimtelijke

zin heeft gem

 

endam, Hendr

wijndrecht en d

bied van het 

zonder. Ook 

icht op grond 

t het college a

143 

SL-Zuid en 

oeken 

de 

midden 

r is 

ft een 

r en 

Onze 

e 

eente 

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t. 
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t. 
n.v.t.
n.v.t.

ik-Ido-

de 

van de in 

an te 



 
 

 

wijzen). On

Harry van W

aandeel in d

over jaar X 

als het dag

Voor het to

deelnemer

anders bep

meerderhe

meerderhe

Het dagelij

is hierin ver

Financieel b

In de begro

Bijdragever

instandhou

Uittreding: 

alleen met 

financiële e

schadeloos

deelnemer 

schadeloos

Opheffing: 

driekwart m

bestuur ste

financiële e

Kengetalle

Financiële
Opgenom
Werkelijk 
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Taakveld  

Deelnemer

Vestigingsp

Website 

Wijze waar

De dienst b

 

nze gemeente 

Waveren. De d

de omzet van 

vastgesteld e

elijks bestuur.

ot stand kome

s hun stem vo

paalt. Zo kunne

eid van driekw

eid is ook verei

ks bestuur bes

rtegenwoordi

belang 

oting wordt va

rordening die 

uding van de O

Uittreding is m

inachtneming

en organisator

sstelling bedra

besluit uit te 

sstelling vastst

Dit is mogelijk

meerderheid v

elt een liquida

en personele g

n 

e kengetallen  
men lasten (= b

resultaat van 
mogen per 1-1
mogen per 31
ermogen per 
ermogen per 
eit per 1-1-201
eit per 31-12-2

hap Tunnel Do

a 2. Ve

2.1 V

rs Provi

plaats Dord

www

op de verbond

beheert en exp

is hierin verte

eelnemers he

de Omgeving

n geldt voor ja

.  

n van een bes

oor het voorste

en grote deeln

art voorgesch

ist bij besluite

staat uit de vo

gd door weth

astgelegd welk

het algemeen

Omgevingsdie

mogelijk na ve

g van een opze

rische gevolge

aagt tenminste

treden. In bijz

tellen.  

k als meer dan

van het aantal 

tieplan vast, d

gevolgen van d

                         
bijdrage aan G

de verbonden
1-2019 
-12-2019 
1-1-2019 
31-12-2019 

19 (= eigen ve
2019 (= eigen 

ordtse Kil    

erkeer, vervoe

Verkeer en ver

incie Zuid-Hol

drecht 

w.kiltunnel.nl 

den partij bijd

ploiteert de Ki

egenwoordigd

ebben een gew

gsdienst ZHZ. D

aar X+2. Deze 

sluit is een vols

el hebben uitg

nemers de bes

reven bij de v

n tot toetredi

oorzitter, plaa

ouder Piet va

ke bijdrage elk

n bestuur vast

nst en de te le

rkregen toest

egtermijn van 

en van de uittr

e driemaal de 

zondere omsta

n driekwart van

stemmen in h

dat voorziet in 

de opheffing.

                          
R) in jaarreken

n partij in 2019

rmogen/totaa
vermogen/to

r en waterstaa

voer 

land en de ge

raagt aan doe

iltunnel en de

d door wethou

wogen stemre

Deze verhoud

stemverhoud

strekte meerd

gebracht wil h

sluitvorming n

aststelling van

ing, uittreding

tsvervangend

n Leenen.  

ke deelnemer 

tstelt, worden 

everen dienste

temming van h

tenminste 1 k

reding en stelt

jaaromzet van

andigheden ka

n het aantal de

het algemeen 

de verplichtin
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al vermogen)
taal vermogen

at 

meenten Dord

elstellingen va

 aansluitende 

uder Piet van L

echt. De stemv

ding wordt bij 

dingen gelden 

derheid vereis

et aangenom

niet dominere

n de begroting

g en opheffing

 voorzitter en

verschuldigd 

de verschuldi

en vastgelegd

het vertegenw

kalenderjaar. H

t de verschuld

n de betreffen

an het algeme

eelnemers da

bestuur verte

ng van de dee

ag (x €1.000)

n)

drecht en Hoe

n de gemeent

wegverbindin

Leenen, zijn ve

verhouding is 

het vaststelle

voor zowel he

t. Wel moeten

en zijn, behalv

n. Verder is ee

g en de bijdrag

g van de regeli

 drie andere le

is aan de Omg

igde vergoedi

. 

woordigend or

Het algemeen

digde schadelo

nde deelneme

een bestuur ee

artoe besluit, 

egenwoordige

lnemers tot d

eksche Waard 

te  

ngen. 

ervanger is we

gebaseerd op

n van de jaarre

et algemeen b

n minimaal 3 

ve als de regel

en gekwalifice

geverordening

ing.  

eden. Onze ge

gevingsdienst

ngen voor 

rgaan. Uittred

 bestuur rege

oosstelling vas

er in het jaar w

en andere 

mits die tenm

en. Het algeme

eelneming in 
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ethouder 

p hun 

ekening 

bestuur 

ling 

eerde 

g. Die 

emeente 

t. In een 

en kan 

lt de 

st. De 

waarin de 

minste 

een 

de 

1.508
253

1.736 
3.485
6.693
2.154 

21%
62%
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bestuur nee
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een bestuur be
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de vergaderin

en voltallige v

en. Het dagelij

Onze gemeent

belang 

deelnemers w

ing-courant o

r de deelneme

king van deze

Hiervoor kan h

Het algemeen

n 

e kengetallen  
men lasten (= b

resultaat van 
mogen per 1-1
mogen per 31
ermogen per 
ermogen per 
eit per 1-1-201
eit per 31-12-2

tichtingen en

nkoopbureau W

a 0.Bes

0.4 O

rs De ge

Waar

Woe

Belas

plaats Zeve

www

op de verbond

g dient indirec

en procesmat

eau. 

estaat uit 2 le

n Waveren en 

eid vereist van

n op basis van 

ng voltallig is,

ng. In die verga

vergadering of

jks bestuur be

te is hierin ver

waarborgt de b

p te nemen ge

ers betalingen

lfde percentag

het algemeen

n bestuur stelt

                         
bijdrage aan G

de verbonden
1-2019 
-12-2019 
1-1-2019 
31-12-2019 

19 (= eigen ve
2019 (= eigen 

n vereniginge

West-Brabant 

stuur en Onde

Overhead 

emeenten Alt

rd, Kapelle, Mo

nsdrecht en Z

stingsamenwe

nbergen 

w.inkoopburea

den partij bijd

ct diverse ope

tig gebied voo

den van ieder

Piet van Leen

 de leden die 

een gewogen

 wordt bij stak

adering kunne

f voor de twee

estaat uit 1 lid

rtegenwoordig

betaling van re

elden, in overe

n voortkomen,

ges. 

 bestuur voor

t een liquidatie

                          
R) in jaarreken

n partij in 2019

rmogen/totaa
vermogen/to

en 

 

ersteuning  

tena, Drimmel

oerdijk, Noord

undert; de ge

erking West-B

auwestbraban

raagt aan doe

nbare belange

or de deelnem

e deelnemer. 

en. Voor het t

aan de stemm

 stemverhoud

king van stem

en de beraads

ede maal over

 van iedere de

gd door wetho

ente en aflossi

eenstemming

, verrekenen d

waarden opst

eplan op. 
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al vermogen)
taal vermogen

en, Etten-Leu

d-Beveland, Re

meenschappe

rabant, GGD H

t.nl 

elstellingen va

en door het b

mers, onder and

Onze gemeen

tot stand kom

ming hebben d

ding. 

men het neme

lagingen word

 hetzelfde voo

eelnemer, uit e

ouder Harry v

ing van de doo

 met de hierb

de deelnemers

tellen. 

ag (x €1.000) 

n)

r, Geertruiden

eimerswaal, R

elijke regeling

Hart voor Brab

n de gemeent

ehalen van vo

dere door het

nte is hierin ve

en van een be

deelgenomen.

en van een be

den heropend

orstel, wordt h

en door het al

an Waveren. 

or het Wegsch

oven vermeld

s deze onderli

nberg, Halderb

ucphen, Steen

en ABG-organ

bant en GGD Z

te  

oordelen op zo

t faciliteren va

ertegenwoord

esluit bij stemm

 Het algemee

sluit uitgestel

d. Als de stemm

het geacht nie

lgemeen best

hap te sluiten 

de percentage

ing, met 

berge, Hoeksc

nbergen, Thol

nisatie, 

Zeeland  

owel financiee

n een regiona

145 

digd door 

ming is 

n 

ld tot 

men 

et te zijn 

uur aan 

leningen 

s. Als 
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1.854 
2.936 
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18.238

7% 
14%

che 

en, 

el, 

aal 
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IenW E3

EZK F1

Subsidieregeling 
sanering verkeerslawaai

Subsidieregeling sanering 
verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en 
gemeenschappelijke 
regelingen (Wgr)

Regeling aankoop 
woningen onder een 
hoogspanningsverbindin

 

Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformati

A

Indicato

1 IenM/BSK-2014/237798
2 IenM/BSK-2014/238052
3 IenM/BSK-2014/242484
4 IenM/BSK-2014/242488
5 IenW/BSK-2018/247405
6 IenW/BSK-2018/247414

Kopie beschikkingsnumm

A

Indicato

1 IenM/BSK-2014/237798
2 IenM/BSK-2014/238052
3 IenM/BSK-2014/242484
4 IenM/BSK-2014/242488
5 IenW/BSK-2018/247405
6 IenW/BSK-2018/247414

g

Totale besteding (jaar T) 
Rijksmiddelen (automatis

Indicato

1 € 687.178 
2
3

Kopie Projectnaam / UW

A

Indicato

1 UWHS170067
2 UWHS170127
3 UWHS170139

n in de 

e

Besteding
van rijksm

Aard controle n.v.t.

ornummer: E3 / 01 In

€ 271 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 

mer Cumulatie
laste van 
met (jaar 

Deze indi
de tussen
van de jui
van de 
verantwoo

Aard controle n.v.t.

ornummer: E3 / 07 In

€ 33.878 
€ 0 
€ 0 
€ 77.878 
€ 0 
€ 0 

ten last van 
sch berekend)

Projectna

Aard controle R

ornummer: F1 / 01 In

UWHS17
UWHS17
UWHS17

WHS-nummer Cumulatie
laste van 
met (Jaar

Aard controle n.v.t.

ornummer: F1 / 07 In

€ 426.808
€ 336.182
€ 350.996

g (jaar T) ten laste 
middelen 

Ove

Aard controle R

dicatornummer: E3 / 02

€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 

eve bestedingen ten 
rijksmiddelen tot en 
T)

icator is bedoeld voor 
ntijdse afstemming 
istheid en volledigheid 

ordingsinformatie

Cum
best

Dez
de t
van 
van 
vera

Aard controle n.v.t.

dicatornummer: E3 / 08

€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 

aam /UWHS-nummer Bes
van 

Aard controle n.v.t.

ndicatornummer: F1 / 02

70067 € 0 
70127 € 33
70139 € 35
eve besteding ten 
Rijksmiddelen tot en 

r T)

Indie
uitke
stan
gem
uitvo
vera
de c
laste
met 
Verm
6.50

Aard controle R

ndicatornummer: F1 / 08

8 € 0 
2 € 0 
6 € 0 

rige bestedingen (jaar T) 

Aard controle R

Indicatornummer: E3 / 03

mulatieve overige 
tedingen tot en met (jaar T)

ze indicator is bedoeld voor 
ussentijdse afstemming 
de juistheid en volledigheid 
de 

antwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E3 / 09

teding (jaar T) ten laste 
Rijksmiddelen per woning

Aard controle R

Indicatornummer: F1 / 03

36.182 
50.996 
en (een deel van) de 
ering voor het 
ndaardbedrag voor 

meentelijke 
oeringskosten is 
antwoord als onderdeel van 
cumulatieve besteding ten 
e van Rijksmiddelen tot 
(jaar T): 

meld bedrag € 3.500, € 
00 of € 10.000.

Aard controle R

Indicatornummer: F1 / 09

Besteding (jaar T) door 
meerwerk dat o.b.v. art. 12
Wet geluidshinder ten last
van het Rijk komt

R Aard contr

3 Indicatornummer: E

€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
Cumulatieve Kosten ProRa
tot en met (jaar T) als bed
in artikel 25 lid 4 van deze
regeling ten laste van 
rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld 
de tussentijdse afstemmin
van de juistheid en volledig
van de 
verantwoordingsinformatie

. Aard controle

9 Indicatornummer: E

€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
Is de bestemming gewijzig
Ja/Nee

R Aard contro

3 Indicatornummer: F

Nee
Nee
Nee

R

9

26 
te 

Correctie over bested
jaar T)

role R Aa

E3 / 04 Indicatornum

€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 

ail 
oeld 

e 

voor 
ng 
gheid 

Correctie over bested
ProRail (t/m jaar T)

e n.v.t. Aa

E3 / 10 Indicatornum

€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 

gd Indien woning verplaa
conform de ingediend
perceelschets Ja/Ne

ole D1 Aard

F1 / 04 Indicatornum

204 

ding (t/m Kosten ProRa
bedoeld in arti
deze regeling 
rijksmiddelen 

ard controle R

mmer: E3 /  05 Indicato

€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 

ding kosten Eindverantwoo

ard controle R A

mmer: E3 /  11 Indicato

Nee
Ja
Ja
Ja
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Nee

atst: 
de 
e

Eindverantwoo

d controle D1

mmer: F1 / 05 Indicato

Nee
Ja
Nee

 

ail (jaar T) als 
ikel 25 lid 4 van 
ten laste van 
          

Aard controle R  

ornummer: E3 / 06

ording Ja/Nee 

Aard controle n.v.t.

ornummer: E3 / 12

ording Ja/Nee

Aard controle D1

ornummer: F1 / 06



 
 

 

 

 

SZW G2

SZW G2A Gebundelde uitkering op
grond van artikel 69 
Participatiewet_totaal 
2018                                
                                      
Gemeenten die uitvoering in
(jaar T-1) geheel of 
gedeeltelijk hebben 
uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam o.g.v. 
Wgr verantwoorden hier het
totaal (jaar T-1). 
(Dus: deel Openbaar 
lichaam uit SiSa (jaar T-1) 
regeling G2B + deel 
gemeente uit (jaar T-1) 
regeling G2A)      

Gebundelde uitkering op
grond van artikel 69 
Participatiewet_gemeen
deel 2019

Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
gemeentedeel over (jaar T),
ongeacht of de gemeente in
(jaar T) geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed aan 
een Openbaar lichaam 
opgericht op grond van de 
Wgr.                                

 

Besteding (jaar T) algem

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Indicato

€ 10.490.924 
Besteding (jaar T) Bbz 2
levensonderhoud beginne
zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlen
zelfstandigen 2004 (leven
beginnende zelfstandige

Indicato

€ 113.370 

p 

    

n 

t 

Hieronder per regel één g
uit (jaar T-1) selecteren e
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformati
gemeente invullen

A

Indicatorn

1 060584 Gemeente Oud-
2 060585 Gemeente Binne
3 060588 Gemeente Koren
4 060611 Gemeente Crom
5 060617 Gemeente Strije

Hieronder verschijnt de g
conform de keuzes gem
G2A / 01

In de kolommen hiernaas
verantwoordingsinformati
gemeente invullen

A

Indicatorn

1 060584 Gemeente Oud-
2 060585 Gemeente Binne
3 060588 Gemeente Koren
4 060611 Gemeente Crom
5 060617 Gemeente Strije

Hieronder verschijnt de g
conform de keuzes gem
G2A / 01

In de kolommen hiernaas
verantwoordingsinformati
gemeente invullen

A

Indicatorn

1 060584 Gemeente Oud-
2 060585 Gemeente Binne
3 060588 Gemeente Koren
4 060611 Gemeente Crom
5 060617 Gemeente Strije

p 

te

, 
n 

e 

    

mene bijstand Baten (ja
bijstand (

Gemeent

I.1  Partic

Aard controle R

ornummer: G2 / 01 In

€ 128.20
2004 
ende 

ning 
nsonderhoud 
n) (Bbz 2004) 

Baten (ja
levenson
zelfstand

Gemeent

I.4 Beslu
zelfstand
(levenson
zelfstand

Aard controle R

ornummer: G2 / 07 In

€ 40.735 
gemeente(code) 
en in de 

ie voor die 

Bestedin
bijstand

inclusief 
openbaar

I.1 Partic

Aard controle n.v.t.

rnummer: G2A / 01 Ind

Beijerland € 3.679.3
enmaas € 3.461.5
ndijk € 1.084.4

mstrijen € 1.358.6
en € 1.169.1
gemeente(code) 
aakt bij indicator 

st de 
ie voor die 

Baten (ja
(exclusie

inclusief 
openbaar

I.3 Wet in
oudere e
arbeidson
zelfstand

Aard controle n.v.t.

rnummer: G2A / 07 Ind

Beijerland € 605 
enmaas € 0 
ndijk € 0 

mstrijen € 0 
en € 0 
gemeente(code) 
aakt bij indicator 

st de 
ie voor die 

Baten (ja
Loonkost
10d Parti

inclusief 
openbaar

Participa

Aard controle n.v.t.

rnummer: G2A / 13 Ind

Beijerland € 0 
enmaas € 0 
ndijk € 0 

mstrijen € 0 
en € 0 

aar T) algemene 
(exclusief Rijk)

te

cipatiewet (PW)

Bes

Gem

I.2 W
oud
arbe
wer

Aard controle R

ndicatornummer: G2 / 02

7 € 78
aar T) Bbz 2004 
derhoud beginnende 

digen

te

it bijstandverlening 
digen 2004 
nderhoud beginnende 
digen) (Bbz 2004) 

Bat
(exc

Gem

I.6 W
kun

Aard controle R

ndicatornummer: G2 / 08

€ 0 
ng (jaar T-1) algemene 

geldstroom naar 
r lichaam

cipatiewet (PW)

Bat
bijs

incl
ope

I.1 P

Aard controle R

icatornummer: G2A / 02

311 € 21
537 € 25
425 € 18
613 € 7.
122 € 3.
aar T-1) IOAZ 
ef Rijk)

geldstroom naar 
r lichaam

nkomensvoorziening 
n gedeeltelijk 
ngeschikte gewezen 

digen (IOAZ)

Bes
leve
zelf

incl
ope

I.4 B
zelf
(leve
zelf

Aard controle R

icatornummer: G2A / 08

€ 65
€ 22
€ 81
€ 26
€ 0 

aar T-1) 
tensubsidie o.g.v. art. 
icipatiewet (excl. Rijk)

geldstroom naar 
r lichaam

atiewet (PW)

Aard controle R

icatornummer: G2A / 14

steding (jaar T) IOAW 

meente

Wet inkomensvoorziening 
dere en gedeeltelijk 
eidsongeschikte werkloze 
rknemers (IOAW)

Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 03

87.628 
en (jaar T) WWIK 
clusief Rijk)

meente

Wet werk en inkomen 
nstenaars (WWIK)

Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 09

en (jaar T-1) algemene 
tand (exclusief Rijk)

usief geldstroom naar 
enbaar lichaam

Participatiewet (PW)

Aard controle R

Indicatornummer: G2A / 03

1.966 
5.088 
8.469 
.543 
.316 
steding (jaar T-1) Bbz 2004 
ensonderhoud beginnende 
fstandigen

usief geldstroom naar 
enbaar lichaam

Besluit bijstandverlening 
fstandigen 2004 
vensonderhoud beginnende 
fstandigen) (Bbz 2004) 

Aard controle R

Indicatornummer: G2A / 09

5.435 
2.891 
10 
6.602 

Baten (jaar T) IOAW (exc
Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorzien
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkl
werknemers (IOAW)

R Aard con

3 Indicatornummer: G

€ 1.426 
Besteding (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v
10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW) 

R Aard con

9 Indicatornummer: G

€ 570.272 
Besteding (jaar T-1) IOAW

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvoorzien
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkl
werknemers (IOAW)

R Aard con

3 Indicatornummer: G2

€ 216.101 
€ 239.625 
€ 155.003 
€ 138.933 
€ 86.696 
Baten (jaar T-1) Bbz 2004
levensonderhoud beginne
zelfstandigen

inclusief geldstroom naar 
openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlenin
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud beginne
zelfstandigen) (Bbz 2004)

R Aard con

9 Indicatornummer: G2

€ 24.204 
€ 2.349 
€ 0 
€ 8.424 
€ 0 

lusief 

ning 

oze 

Besteding (jaar T) IO

Gemeente

I.3 Wet inkomensvo
oudere en gedeeltel
arbeidsongeschikte 
zelfstandigen (IOAZ

trole R Aa

G2 / 04 Indicatornum

€ 66.585 

v. art. 
Baten (jaar T) 
Loonkostensubsidie
10d Participatiewet 

Gemeente

I.7 Participatiewet (P

trole R Aa

G2 / 10 Indicatornum

€ 0 
W 

ning 

oze 

Baten (jaar T-1) IOA
Rijk)

inclusief geldstroom
openbaar lichaam

I.2 Wet inkomensvo
oudere en gedeeltel
arbeidsongeschikte 
werknemers (IOAW

trole R Aa

2A / 04 Indicatornum

€ 1.526 
€ 542 
€ 2.957 
€ 459 
€ 0 

4 
nde 

ng 

ende 
) 

Baten (jaar T-1) WW
(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom
openbaar lichaam

I.6 Wet werk en inko
kunstenaars (WWIK

trole R Aa

2A / 10 Indicatornum

€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 

205 

OAZ

orziening 
ijk 
gewezen 

Z)

Baten (jaar T
Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkom
oudere en ge
arbeidsonges
zelfstandigen

ard controle R

mmer: G2 / 05 Indicat

€ 0 

e o.g.v. art. 
(excl. Rijk)

PW)

Volledig zelfs
uitvoering Ja/

ard controle R

mmer: G2 / 11 Indicat
Ja

AW (exclusief 

m naar 

orziening 
ijk 
werkloze 
)

Besteding (ja

inclusief geld
openbaar lich

I.3 Wet inkom
oudere en ge
arbeidsonges
zelfstandigen

ard controle R

mer: G2A / 05 Indicator

€ 15.913 
€ 60.301 
€ 22.651 
€ 0 
€ 0 

WIK 

m naar 

omen 
K)

Besteding (ja
Loonkostens
10d Participa

inclusief geld
openbaar lich

Participatiew

ard controle R

mer: G2A / 11 Indicator

€ 77.361 
€ 56.336 
€ 38.587 
€ 46.208 
€ 60.610 

 

T) IOAZ (exclusief 

mensvoorziening 
edeeltelijk 
schikte gewezen 
n (IOAZ)

Aard controle R

tornummer: G2 / 06

standige 
/Nee

Aard controle n.v.t.

tornummer: G2 / 12

aar T-1) IOAZ

dstroom naar 
haam

mensvoorziening 
edeeltelijk 
schikte gewezen 
n (IOAZ)

Aard controle R

rnummer: G2A / 06

aar T-1) 
ubsidie o.g.v. art. 

atiewet

dstroom naar 
haam

 wet (PW) 

Aard controle R

rnummer: G2A / 12



 
 

 

 

 

 

SZW G3

SZW G3A

VWS H4 Specifieke uitkering Spo

Gemeenten

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)_gemeent
deel 2019

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004

Besluit bijstandsverlenin
zelfstandigen 2004 
(exclusief 
levensonderhoud 
beginnende 
zelfstandigen)_totaal 201

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004

 

Besteding (jaar T) leven
gevestigde zelfstandige

Indicat

€ 73.107 
Baten (jaar T) Bob (exc

Indicat

€ 0 
Hieronder per regel één 
uit (jaar T-1) selecteren 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinforma
gemeente invullen

Indicato

1 060584 Gemeente Oud
2 060585 Gemeente Binn
3 060588 Gemeente Kore
4 060611 Gemeente Crom
5 060617 Gemeente Strije

Hieronder verschijnt de 
conform de keuzes gem

In de kolommen hiernaa
verantwoordingsinforma
gemeente invullen

Indicato

1 060584 Gemeente Oud
2 060585 Gemeente Binn
3 060588 Gemeente Kore
4 060611 Gemeente Crom
5 060617 Gemeente Strije

ort Ontvangen Rijksbijdrage

Indica

1 € 883.770

Kopie projectnaam / nu

Indicat

1 specifieke uitkering stimu

g 

te

ng 

18

nsonderhoud 
n (exclusief Bob)

Bestedi
kapitaal
Bob)

Aard controle R

tornummer: G3 / 01 I

€ 23.000
lusief Rijk) Bestedi

uitvoerin
bedoeld

Aard controle R

tornummer: G3 / 07 I

€ 0 
gemeente(code) 
en in de 

tie voor die 

Bestedi
levenson
zelfstan

inclusie
openbaa

Aard controle n.v.t.

rnummer: G3A / 01 Ind

-Beijerland € 12.377
nenmaas € 39.639
endijk € 3.523 
mstrijen € 0 
en € 13.996
gemeente(code) 

maakt bij G3A / 01

ast de 
tie voor die 

Bestedi

inclusie
openbaa

Aard controle n.v.t.

rnummer: G3A / 07 Ind

-Beijerland € 0 
nenmaas € 0 
endijk € 0 
mstrijen € 0 
en € 0 
e (jaar T) Projectn

Aard controle R.

atornummer: H4/ 01 I

specifie
sport

mmer Totale b
project t
Rijksmid
bereken

Aard controle n.v.t.

tornummer: H4 / 07 I

ulering sport

ng (jaar T) 
verstrekking (exclusief 

Ba
ge
(ex

Aard controle R

ndicatornummer: G3 / 02

0 € 3
ng (jaar T) aan 

ngskosten Bob als 
d in artikel 56 Bbz 2004

Vo
Ja

Aard controle R

ndicatornummer: G3 / 08

Ja

ng (jaar T-1) 
nderhoud gevestigde 

ndigen (exclusief Bob)

f geldstroom naar 
ar lichaam

Be
ka
Bo

inc
op

Aard controle R

dicatornummer: G3A / 02

7 € 0
9 € 0

€ 
€ 2

6 € 0
ng (jaar T-1) Bob

f geldstroom naar 
ar lichaam

Ba
Rij

inc
op

Aard controle R

dicatornummer: G3A / 08

€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0

naam / nummer To
(ja
Rij
be

Aard controle n.v.t.

ndicatornummer: H4 / 02

ke uitkering stimulering € 3

besteding (Jaar T) per 
ten lasten van 
ddelen (automatische 

ning)

Pe
pe
aa
Rij
be

Aard controle R

ndicatornummer: H4 / 08

345045,7032

aten (jaar T) levensonderhou
evestigde zelfstandigen 
xclusief Bob) (exclusief Rijk

Aard controle

Indicatornummer: G3 / 

33.115 
olledig zelfstandige uitvoerin
a/Nee

Aard controle n.v

Indicatornummer: G3 / 

a

esteding (jaar T-1) 
apitaalverstrekking (exclusie
ob)

clusief geldstroom naar 
penbaar lichaam

Aard controle

Indicatornummer: G3A / 

0 
0 
12.300 
24.900 
0 
aten (jaar T-1) Bob (exclusie
jk)

clusief geldstroom naar 
penbaar lichaam

Aard controle

Indicatornummer: G3A / 

0 
0 
0 
0 
0 

otale aanvraag per project 
aar T) ten laste van 
jksmiddelen  (automatisch 

erekend)

Aard controle

Indicatornummer: H4 / 

345.046

ercentage besteed (Jaar T) 
er project tenopzichte van 
anvraag ten laste van 
jksmiddelen (automatische

erekening)

Aard controle

Indicatornummer: H4 / 

39,04

ud 

k)

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekking (ex
Bob) (exclusief Rijk)

e R Aard co

03 Indicatornummer

€ 54.657 
ng 

v.t.

09

ef 
Baten (jaar T-1) 
levensonderhoud gevest
zelfstandigen (exclusief
(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naa
openbaar lichaam

e R Aard co

03 Indicatornummer: 

€ 4.336 
€ 10.210 
€ 2.738 
€ 8.456 
€ 3.334 

ef Besteding (jaar T-1) aan
uitvoeringskosten Bob a
bedoeld in artikel 56 Bb

inclusief geldstroom naa
openbaar lichaam

e R Aard co

09 Indicatornummer: 

€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
Verrekening (jaar T) 
Onroerende zaken 
(sportaccommodaties) p
project ten laste van 
Rijksmiddelen  

e R Aard co

03 Indicatornummer

€ 223.697

e 

Toelichting

Hier eventueel opmerkin
toelichtingen

e R Aard contr

09 Indicatornummer

4%

xclusief 
Besteding (jaar T)
onderzoek als bed
56 Bbz 2004 (exc

ontrole R

r: G3 / 04 Indicatorn

€ 13.836 

tigde 
f Bob) 

ar 

Baten (jaar T-1) 
kapitaalverstrekkin
Bob) (exclusief Ri

inclusief geldstroo
openbaar lichaam

ontrole R

G3A / 04 Indicatornu

€ 5.450 
€ 11.384 
€ 7.477 
€ 27.876 
€ 800 

n 
als 
bz 2004

ar 

ontrole R

G3A / 10

per 

Verrekening (jaar 
zaken sportbeoefe
sportstimulering p
laste van Rijksmid

ontrole R

r: H4 / 04 Indicatorn

€ 117.373

Overig (Jaar T) ten
ontvangen Rijksbij
automatisch ingev

ngen of 

role n.v.t. Aa

r: H4 / 10 Indicatorn

€ 538.724

206 

) aan 
doeld in artikel 

clusief Bob) 

Besteding 

Aard controle R

nummer: G3 / 05 Indic

€ 0 

ng (exclusief 
jk)

om naar 
m

Besteding 
onderzoek
artikel 56 B
Bob) 

inclusief ge
openbaar l

Aard controle R

ummer: G3A / 05 Indica

€ 15.225 
€ 870 
€ 2.175 
€ 0 
€ 2.175 

T) Roerende 
ening en 
per project ten 
ddelen 

Verrekenin
kosten per
van Rijksm

Aard controle R

nummer: H4 / 05 Indic

€ 3.976

n opzichte van 
jdrage - 
vuld

ard controle n.v.t.

nummer: H4 / 11

 

(jaar T) Bob

Aard controle R

catornummer: G3 / 06

(jaar T-1) aan 
 als bedoeld in 
Bbz 2004 (exclusief 

eldstroom naar 
ichaam

Aard controle R

atornummer: G3A / 06

ng (jaar T) overige 
r project ten laste 

middelen 

Aard controle R

catornummer: H4 / 06



 
 

 

 

 

 

IenW E27B Brede doeluitkering 
verkeer en vervoer (SiSa
tussen medeoverheden)

Provinciale beschikking 
en/of verordening

Gemeenten en 
Gemeenschappelijke 
Regelingen

 

a 
Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformati

A

Indicatorn

1 PZH-2014-496153472 
2 PZH-2016-548225984 
3 PZH-2017-579056135 
4 PZH-2018-639203462 
5 PZH-2019-692201178 
6 PZH-2017-579345712
7 PZH-2019-695918696

Kopie beschikkingsnumm

 A

Indicatorn

1 PZH-2014-496153472 

2 PZH-2016-548225984 

3 PZH-2017-579056135 

4 PZH-2018-639203462 

5 PZH-2019-692201178 

6 PZH-2017-579345712

7 PZH-2019-695918696

n in de 

ie

Bestedin
van provin

Aard controle n.v.t.

ummer: E27B / 01 Indic

€ 11.209 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 219.240

mer Cumulati
laste van 
tot en me

Deze ind
de tussen
van de ju
van de 
verantwoo

Aard controle n.v.t.

nummer: E27B/ 06 Indic

€ 11.209 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 219.240

g (jaar T) ten laste 
nciale middelen

Ove

Aard controle R

catornummer: E27B / 02

€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 

0 € 0 
eve besteding ten 
provinciale middelen

et (jaar T)

icator is bedoeld voor 
ntijdse afstemming 
istheid en volledigheid 

ordingsinformatie

Cum
bes
 

Dez
de t
van 
van 
vera

Aard controle n.v.t.

catornummer: E27B / 07

€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 
€ 0 

0 € 0 

erige bestedingen (jaar T)

Aard controle R

Indicatornummer: E27B / 03

mulatieve overige 
tedingen tot en met (jaar T) 

ze indicator is bedoeld voor 
tussentijdse afstemming 
de juistheid en volledigheid 
de 

antwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t

Indicatornummer: E27B / 08

Correctie ten opzichte va
jaar T verantwoorde 
bestedingen ten laste van
provinciale middelen

Indien de correctie een 
vermeerdering van bestedi
betreft, mag het alleen ga
over nog niet eerder 
verantwoorde bestedingen

R Aard cont

3 Indicatornummer: E27

 
Toelichting

t. Aard controle

8 Indicatornummer: E27

an tot 

 

ingen 
an 

n

Correctie ten opzic
jaar T verantwoorde o
bestedingen 

Indien de correctie e
vermeerdering van be
betreft, mag het allee
over nog niet eerder 
verantwoorde bested

trole R Aa

7B / 04 Indicatornumm

Eindverantwoording J

Als u kiest voor ‘ja’, 
dat het project is afg
voor de komende jar
bestedingen meer w
verantwoorden

e n.v.t. Aard 

7B / 09 Indicatornumm

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee

207 

hte van tot 
overige 

een 
estedingen 
en gaan 

dingen
ard controle R

mer: E27B / 05

Ja/Nee

betekent dit 
gerond en u 
ren geen 

wilt 

controle n.v.t.

mer: E27B / 10



 
 

 

 

4.13 O
 
Volgens d
en lasten p
alle mutat
taakvelde
 
(bedragen x €

 
 

Taakveld

0.1 Bestuur

Totaal 0.1 Best

0.10 Mutaties r

Totaal 0.10 Mut

0.2 Burgerzake

Totaal 0.2 Burg

0.3 Beheer ove

Totaal 0.3 Behe

0.4 Overhead

Totaal 0.4 Over

0.5 Treasury

Totaal 0.5 Treas

0.61 OZB wonin

Totaal 0.61 OZB

0.62 OZB niet-w

Totaal 0.62 OZB

0.64 Belastinge

Totaal 0.64 Bela

0.7 Algemene u

Totaal 0.7 Alge

0.8 Overige bat

Totaal 0.8 Over

0.9 Vennootsch

Totaal 0.9 Venn

1.1 Crisisbehee

Totaal 1.1 Crisi

1.2 Openbare o

Totaal 1.2 Open

2.1 Verkeer en

Totaal 2.1 Verk

Overzicht

e richtlijnen 
per taakveld
ties in reserv
n/programm

€1.000) 

uur

eserves

taties reserves

en

erzaken

erige gebouwen en

eer overige gebouw

head

sury

ngen

B woningen

woningen

B niet-woningen

en overig

astingen overig

uitkering en overig

mene uitkering en 

ten en lasten

ige baten en lasten

hapsbelasting (VpB

nootschapsbelastin

ersing en brandwe

sbeheersing en br

orde en veiligheid

nbare orde en veilig

n vervoer

keer en vervoer

t taakveld

in het BBV d
. De indeling
es opgenom

ma’s). 

 

 gronden

wen en gronden

ge uitkeringen gem

overige uitkeringe

n

B)

ng (VpB)

eer

randweer

gheid

en 

dienen geme
g in taakvelde

men onder taa

meentefonds

en gemeentefonds

enten inzich
en is vanuit h
akveld 0.10 (

Baten / Last

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

t te geven in
het BBV voor
(en niet geko

ten

n de baten 
rgeschreven.
oppeld aan d

P
b

. In dit overzi
e 

Primitieve 
begroting 

2019

 Actue
begrotin

20

97 1

-5.260 -4.8

-5.164 -4.7

22.140 30.6

-18.478 -28.2

3.662 2.4

1.150 1.1

-2.988 -3.0

-1.838 -1.9

93 

-246 -5

-154 -5

181 4

-30.730 -34.3

-30.549 -33.9

5.348 5.9

-2.013 -1.5

3.335 4.3

10.439 9.3

-427 -4

10.012 8.8

7.321 6.8

0 

7.321 6.8

5.889 5.8

-1.324 -1.3

4.565 4.4

108.884 111.6

-20 

108.864 111.6

74 3

-4.316 -2

-4.242 

0 

-16 -

-16 -

47 2

-7.558 -7.4

-7.511 -7.2

97 

-1.756 -1.8

-1.659 -1.7

835 1.6

-12.163 -13.4

-11.328 -11.8

208 

icht zijn 

ele 
ng 

019
Werkelijk 

2019

36 38 

878 -6.256 

742 -6.218 

631 28.452 

29 -31.112 

402 -2.660 

81 1.137 

088 -3.078 

908 -1.942 

81 59 

591 -643 

510 -584 

416 465 

347 -29.710 

931 -29.245 

925 4.231 

557 -714 

368 3.516 

303 9.314 

442 -396 

861 8.918 

829 6.790 

0 0 

829 6.790 

861 5.891 

369 -1.171 

492 4.721 

661 112.572 

0 0 

661 112.572 

306 150 

20 -632 

86 -482 

0 0 

16 -93 

16 -93 

42 213 

479 -7.322 

236 -7.109 

90 80 

801 -1.668 

711 -1.589 

615 1.593 

416 -12.908 

801 -11.315  

Saldo 
2019

-98 

-1.378 

-1.476 

-2.179 

-2.883 

-5.062 

-44 

10 

-34 

-22 

-52 

-74 

49 

4.637 

4.686 

-1.694 

843 

-851 

11 

46 

57 

-39 

0 

-39 

30 

198 

229 

912 

0 

912 

-155 

-412 

-568 

0 

-77 

-77 

-30 

156 

127 

-10 

133 

122 

-22 

508 

486 



 
 

 

 
 

(bedragen x €

 

2.2 Parkeren

Totaal 2.2 Parke

2.3 Recreatieve

Totaal 2.3 Recre

2.4 Economisch

Totaal 2.4 Econ

2.5 Openbaar v

Totaal 2.5 Open

3.1 Economisch

Totaal 3.1 Econ

3.2 Fysieke bed

Totaal 3.2 Fysie

3.3 Bedrijvenlo

Totaal 3.3 Bedr

3.4 Economisch

Totaal 3.4 Econ

4.1 Openbaar b

Totaal 4.1 Open

4.2 Onderwijsh

Totaal 4.2 Onde

4.3 Onderwijsb

Totaal 4.3 Onde

5.1 Sportbeleid

Totaal 5.1 Spor

5.2 Sportaccom

Totaal 5.2 Spor

5.3 Cultuurpres

Totaal 5.3 Cultu

5.4 Musea

Totaal 5.4 Muse

5.5 Cultureel e

Totaal 5.5 Cultu

5.6 Media

Totaal 5.6 Medi

€1.000) 

eren

e havens

eatieve havens

he havens en wate

omische havens e

vervoer

nbaar vervoer

he ontwikkeling

omische ontwikke

drijfsinfrastructuur

eke bedrijfsinfrastr

ket en bedrijfsrege

ijvenloket en bedri

he promotie

omische promotie

basisonderwijs

nbaar basisonderw

huisvesting

erwijshuisvesting

beleid en leerlingen

erwijsbeleid en lee

d en activering

tbeleid en activerin

mmodaties

taccommodaties

sentatie, cultuurpro

uurpresentatie, cult

ea

rfgoed

ureel erfgoed

ia

 

rwegen

n waterwegen

eling

r

ructuur

elingen

ijfsregelingen

ijs

nzaken

rlingenzaken

ng

oductie en cultuurp

tuurproductie en c

participatie

ultuurparticipatie

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

53 5

-223 -33

-169 -27

92 9

-205 -12

-114 -3

0 

-2.358 -37

-2.358 -37

79 6

-284 -22

-205 -16

0 2

-500 -59

-500 -57

460 45

-531 -56

-71 -1

131 16

-527 -55

-396 -39

133 13

-331 -38

-198 -24

67 3

-791 -78

-724 -75

9 

-2.540 -2.69

-2.531 -2.68

203 68

-2.248 -2.62

-2.045 -1.94

0 

-571 -79

-571 -79

936 1.50

-5.271 -5.80

-4.336 -4.29

0 

-407 -42

-407 -42

0 

-195 -26

-195 -26

14 

-497 -46

-482 -46

0 

-1.590 -1.63

-1.590 -1.63

209 

51 55 

30 -342 

79 -287 

92 105 

25 -158 

33 -53 

0 0 

76 -295 

76 -295 

60 60 

20 -244 

60 -184 

20 0 

91 -504 

71 -504 

54 705 

69 -611 

15 94 

62 118 

52 -533 

90 -415 

33 132 

81 -368 

48 -236 

32 25 

85 -768 

53 -743 

9 90 

91 -2.391 

82 -2.300 

82 673 

29 -2.493 

47 -1.820 

0 0 

90 -678 

90 -678 

06 1.346 

00 -5.222 

94 -3.877 

0 0 

25 -383 

25 -383 

0 0 

65 -252 

65 -252 

4 4 

69 -368 

65 -365 

0 0 

37 -1.783 

37 -1.783  

4 

-13 

-8 

13 

-33 

-20 

0 

81 

81 

0 

-24 

-24 

-20 

87 

67 

251 

-41 

209 

-44 

19 

-25 

-1 

14 

12 

-7 

17 

10 

81 

300 

381 

-9 

136 

127 

0 

112 

112 

-161 

578 

418 

-0 

42 

42 

0 

13 

13 

-0 

100 

100 

0 

-146 

-146 



 
 

 

 

 

5.7 Openbaar g

Totaal 5.7 Open

6.1 Samenkrac

Totaal 6.1 Same

6.2 Wijkteams

Totaal 6.2 Wijkt

6.3 Inkomensr

Totaal 6.3 Inkom

6.4 Begeleide p

Totaal 6.4 Bege

6.5 Arbeidspar

Totaal 6.5 Arbe

6.6 Maatwerkv

Totaal 6.6 Maat

6.71 Maatwerk

Totaal 6.71 Maa

6.72 Maatwerk

Totaal 6.72 Maa

6.81 Geëscalee

Totaal 6.81 Geë

6.82 Geëscalee

Totaal 6.82 Geë

7.1 Volksgezon

Totaal 7.1 Volk

7.2 Riolering

Totaal 7.2 Riole

7.3 Afval

Totaal 7.3 Afval

7.4 Milieubehe

Totaal 7.4 Milie

7.5 Begraafplaa

Totaal 7.5 Begr

8.1 Ruimtelijke

Totaal 8.1 Ruim

8.2 Grondexplo

Totaal 8.2 Gron

8.3 Wonen en b

Totaal 8.3 Wone

Eindtotaal

groen en (openluch

nbaar groen en (op

cht en burgerpartic

enkracht en burge

teams

egelingen

mensregelingen

participatie

eleide participatie

rticipatie

eidsparticipatie

voorzieningen (WM

twerkvoorzieninge

dienstverlening 18

atwerkdienstverlen

dienstverlening 18

atwerkdienstverlen

erde zorg 18+

ëscaleerde zorg 18

erde zorg 18-

ëscaleerde zorg 18

ndheid

sgezondheid

ering

l

er

ubeheer

atsen en crematori

raafplaatsen en cre

 ordening

mtelijke ordening

oitatie (niet-bedrijve

ndexploitatie (niet-b

bouwen

en en bouwen

 

ht) recreatie

penlucht) recreatie

cipatie

rparticipatie

O)

en (WMO)

8+

ning 18+

8-

ning 18-

8+

8-

ia

ematoria

enterreinen)

bedrijventerreinen)

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

164 

-8.863 -8

-8.699 -7

1.396 1

-11.192 -10

-9.796 -9

0 

-3.288 -3

-3.288 -3

13.047 12

-14.483 -14

-1.436 -1

2.275 1

-6.067 -6

-3.792 -4

31 

-508 -

-478 -

889 

-2.374 -2

-1.486 -2

0 

-10.063 -11

-10.063 -11

0 

-8.143 -10

-8.143 -10

0 

-202 -

-202 -

0 

-2.465 -3

-2.465 -3

0 

-3.929 -4

-3.929 -4

8.477 8

-6.478 -6

1.998 2
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