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Voorw
woord
Geachte led
den van de ge
emeenteraad
d,
Hierbij ontvvangt u de Ja
aarstukken va
an 2019. Mett genoegen presenteren
p
wij de eerste
e jaarrekenin
ng van
gemeente H
Hoeksche Wa
aard. Een jaar waarin de basis
b
gelegd is van de nie
euwe gemeente.
Er is hard ge
ewerkt aan de
d inrichting en het op orrde brengen van de basis van de organisatie en de
e stevige
ambities van de coalitie.. Ook is er ge
eïnvesteerd in het vergro
oten van het doe-vermogen van de
erende profe
essional, het werken in pa
artnerschap in de gemee
ente, de regio
o en de ambtelijke
zelforganise
organisatie..
Rol
eggen we verrantwoording
g aan u af ovver het gerea
aliseerde beleid en over h
het
Met deze jaarstukken le
ukken zijn bijj uitstek het middel waarrop u uw controlerende rrol kunt
financieel beheer in 2019. De jaarstu
uitoefenen..
Het Hoofdliijnenakkoord
d is de basis voor
v
de plannen in onze begroting.
b
M de Begro
Met
oting 2019 he
eeft u vanuitt
uw kader sttellende rol richting gege
even voor het te voeren beleid
b
binnen
n de door u vastgestelde
v
financiële
kaders. Binn
nen die kaders zijn we eriin geslaagd een
e goede in
nvulling te ge
even aan uw beleidskaders.
019
Resultaat 20
Het overzicht van baten
n en lasten in de jaarreken
ning voor 2019 sluit af met een positief
d resultaat van afgerond € 3,3 mln. Bij
B de Slotrap
pportage 201
19 is een
gerealiseerd
geprognotisseerd resulta
aat berekend
d van € 0,4 mln.
m Ten opzicchte van de actuele
a
begrroting is sprake van een
verschil van € 2,9 mln (p
positief). Een
n overzicht va
an de belang
grijkste afwijkkingen ten opzichte van het
h
geprognotisseerd resulta
aat bij het Slo
otrapportage
e 2019 vindtt u terug in de toelichting
g op het overrzicht van
baten en lassten in de jaa
arrekening.
Accountanttscontrole
In opdrachtt van de raad heeft de acccountant de Jaarstukken 2019 gecon
ntroleerd.
n deze contrrole doet de accountant een
Op basis van
e uitspraak over de financiële getro
ouwheid
eheershande
van de jaarsstukken en de rechtmatig
gheid van de financiële be
elingen. Ook
k stelt de
accountant een rapportt van bevindingen op. Het rapport is, na behandeling in de
deel van de behandeling
b
in de raad.
auditcommissie, onderd
estemming
Voorstel tott resultaatbe
Ook doen w
we u voorstelllen om het gerealiseerde
g
e resultaat te
e bestemmen. We stellen
n voor om va
an het
gerealiseerd
de resultaat van €3,3 mln
n in totaal €0
0,6 mln aan budget
b
over te
t hevelen naar 2020 van
nwege
(voornamelijk) niet (volledig) uitgevo
oerde activitteiten in 2019
9. Van het re
esterende jaa
arresultaat va
an €2,8 mln
gesteld om dit
d te storten
n in de algem
mene reserve. De volledig
ge specificatie van het voorstel tot
wordt voorg
resultaatbestemming is opgenomen
n in paragraa
af 1.4 van dezze jaarstukke
en.

Aangebode
en door,
burgemeester en wetho
ouders van gemeente Ho
oeksche Waard
de Heer
B.W. Silvis-d
secretaris

A.P.J. van He
emmen
burgemeestter
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1.

Inleiding

1.1 Alge
emeen
ng 2019 vorm
mt het startp
punt voor de planning- en
n controlcyclu
us 2019. Tussentijdse
De begrotin
verantwoorrding en bijsttelling heeft plaatsgevon
nden in de Zo
omerrapportage en de Slotrapportage.
uitstuk van de
e planning- en
e controlcycclus. Hierin wordt
w
verantw
woording
De jaarstukkken 2019 vormen het slu
afgelegd ovver de realisa
atie van het voorgenome
v
n beleid in het jaar 2019. De jaarstukkken zijn geba
aseerd op
de Program
mmabegroting 2019 en co
onform het Besluit
B
Begro
oting en Vera
antwoording
g (hierna BBV
V).
n de jaarstukkken 2019 is het
h principe ‘sturen
‘
op ho
oofdlijnen’, gehandhaafd
g
d. De
Bij de samenstelling van
eeft een goede indruk van de activiteiten die in 20
019 zijn
beleidsverantwoording op programmaniveau ge
n te realisere
d
en. De financciële toelichttingen op
uitgevoerd om de in de begroting opgenomen doelstellinge
programma
aniveau en de
e verschillenanalyses zijn op hoofdlijn
nen opgestelld.

1.2 Jaarrstukken 2019
2
De jaarstukkken bestaan uit het jaarvverslag, de jaa
arrekening en
e de bijlagen
n.
Jaarverslag
De program
mma-indeling
g is als volgt:
0.
Bestu
uur en Onderrsteuning
1.
Veilig
gheid
2.
Verke
eer, Vervoer en Waterstaat
3.
Econo
omie
4.
Onde
erwijs
5.
Sportt, Cultuur en Recreatie
6.
Sociaa
al Domein
7.
Volksgezondheid en Milieu
e Ruimtelijkke Ordening
8.
Volkshuisvesting en
mene Dekkingsmiddelen,, overhead, vennootscha
v
psbelasting en
e onvoorzie
en
Algem
De verantw
woording over het al dan niet
n bereiken
n van de doelstellingen en
e activiteiten
n uit de begrroting 2019
wordt per p
programma aan
a de hand van
v de volge
ende vragen afgelegd:
Wat g
gebeurde er om ons heen
n?
Wat h
hebben we bereikt?
Wat h
hebben we gedaan?
Wat h
heeft het gekkost?
De vraag “W
Wat hebben we
w gedaan?” geeft antwo
oord op de voortgang van de activiteiten.
Hierover wo
ordt gerappo
orteerd doorr middel van een indicato
or en indien nodig
n
wordt een toelichtiing
gegeven.
Geree
ed of uitvoerin
ng loopt confo
orm planning en
e gestelde ka
aders
Uitvoe
ering staat onder druk, kanss op afwijkinge
en. Extra bewaking van de kaders
k
en plan
nning
Uitvoe
ering wijkt in negatieve
n
zin af
a van de plan
nning en geste
elde kaders. Maatregelen
M
zijjn vereist

Naast de programma’s zijn
z in het jaa
arverslag de volgende
v
paragrafen opg
genomen:
•
Lokale heffingen
•
Weerstandsvermo
ogen en risicobeheersing
g
erhoud kapita
aalgoederen
•
Onde
•
Financiering
•
Bedrijjfsvoering
•
Verbo
onden partije
en
•
Grond
dbeleid
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Jaarrekening
De verantw
woording over programma
a-afwijkingen, hoger dan
n de rapporta
agegrenzen, wordt per programma
aan de hand
d van de volg
gende vraag afgelegd: “W
Wat heeft hett gekost?”.
Omdat de g
gemeente Ho
oeksche Waa
ard is ontstaa
an per 1 januari 2019, nem
men wij geen
n vergelijken
nde
(jaarrekenin
ng) cijfers ove
er 2018 op. De rapportagegrenzen zijn
z weergege
even in de vo
olgende tabe
el:
Onderdeel

Vera
antwoordingssniveau

(Verwachte
e) over- óf on
nderschrijding
g

Programm
ma’s en invessteringen /
kredieten

Raad / Colleg
ge

Het beg
grotingscriterium wordt
gehante
eerd met als ondergrens
o
€ 100.000
(cf. artikel 212)

ukken bevattten :
Deze jaarstu
- De finan
nciële veranttwoording pe
er programm
ma
- Een ove
erzicht van ba
aten en laste
en (inclusief toelichting)
t
- Gegeve
ens over de Wet
W Normerin
ng Topinkom
mens
- Een uitssplitsing van de algemene dekkingsm
middelen
- Een ove
erzicht van de
e incidentele
e baten en lasten
- Een ove
erzicht van de
e structurele
e mutaties in de reserves
- De balans (inclusief toelichting)
- De vera
antwoording over de inve
esteringskred
dieten
- Overziccht van de resserves en voorzieningen
- De Sisa--bijlage
- Het ove
erzicht van ba
aten en laste
en op taakveldniveau
- De conttroleverklarin
ng
- Overziccht in het kad
der van de uitvoering van
n de Wet Gen
neriek Toeziccht (bijlage)

1.3 Sam
menvattend beeld
Beleidsrapp
portage
In totaal wo
ordt er gerap
pporteerd over 177 activiteiten. Daarvvan zijn 142 indicatoren op
o groen,
32 indicatorren op oranje
e en 3 indicatoren op roo
od gezet. Dit geeft het vo
olgende beelld:

2%
%

18%

80%

7

Totaal activiteiten en vo
oortgang perr programma
a:

60
50
40
30

Rood

20

Oranje
Groen

10
0

ator minder.
Ten opzichtte van de Slotrapportage 2019 zijn er 8 oranje indicatoren en 1 rode indica
Het aantal groene
g
indica
atoren is toe
egenomen met 9. Dit betekent dat er 5% meer activiteiten zijn
n
gerealiseerd
d of op plann
ning lopen da
an bij het opstellen van de
d Slotrapportage 2019.
Financiële rrapportage
Het rekenin
ngresultaat 2019 is € 3,3 mln (positief). Het laatste actuele be
egrotings-ressultaat (zie
Slotrapporttage 2019) is € 0,4 mln (positief). Ten opzichte van
n de actuele begroting is sprake van een
e verschil
van € 2,9 mln
m (positief).. De jaarstukken zijn voorrzien van een
n goedkeurende Controle
everklaring, voor
v
zowel
getrouwheiid als rechtm
matigheid.
(bedragen x €1.000)
Pr i m it ie v e
Om sc hr i jv ing
g

be gr ot in g
2019*

Ac t ue l e

W aarr v an

be gr ot ing W e r ke l i jk
2019
2019

Sal do
2019

onr e c ht
m at i g

0

Baten

188.210
0

189.950

190.104

154

Lasten

-191.83
32

-191.934

-184.100

7.834

Ge r e al i se e r d t ot aal sal do v an bat e n e n l asst e n

- 3 .6 2 2

- 1 .9 8 3

6 .0 0 5

7 .9 8 8

Onttrekkingen res
serves
Stortingen reserv
ves

Ge r e al i se e r d r e sul t aat

22.140
0

30.631

28.452

-2.179

-18.478
8

-28.229

-31.112

-2.883

40

419

3 .3 4 5

2 .9 2 6

0

0
0
0

0

*In primitieve beg
groting verschuivin
ng van € 0,1 mln tu
ussen baten en lassten. Per saldo neu
utraal

atsen, dan is het
h beeld alss volgt:
Indien we het jaarrekeningresultaat 2019 in persspectief plaa
Jaarresultaatt als % van tota
ale lasten

1,55%
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oting 2019 en
n het werkeliijke resultaatt 2019 word
dt verwezen
Voor de verrschillenanalyyse tussen acctuele begro
naar hoofdsstuk 2, waarin de verschilllenanalyses per program
mma zijn opgenomen. Uitt de verschille
enanalyse
blijkt dat he
et jaarrekenin
ngresultaat 2019
2
bestaatt uit een aantal (in het oo
og springend
de) verschillen. De
belangrijkstte posten zijn
n hieronder weergegeve
w
n.
bedragen x €1 mln)
Voordelen
n/
Toelichting
g
Nadelen
n
In 2019 is € 1,2 mln meer aan leges omgev
vingsvergunninge
en
ontvangen (begroot: € 2,8 mln;
m
werkelijk: € 4,0 mln). Een flink
f
wleges > € 50.000), leidde in 20
019 tot
aantal grote projecten (bouw
€ 2,3 mln aa
an leges. Dit aa ndeel is ongeve er 55% van de totale
t
opbrengst (o
o.a. windpark Nu
umansdorp, won
ningen en
appartementten in ’s-Graven
ndeel, apparteme
enten Koningsho
of in
Oud-Beijerla
and en De Meentt in Numansdorp
p, woningen Abe l
1,2
Tasman in Oud-Beijerland
O
e n een nieuwe sc
chool in OudBeijerland). De leges voor de
d middelgrote projecten
p
(tussen
n
€ 10.000 en € 50.000) bedro
oegen ca. € 0,8 mln (ongeveer 20%
2
van de totale
e opbrengst). De
e leges voor de kleinere projectten
(leges < € 10.000) bedroege
en ca € 0,9 mln (ongeveer 25% van de
totale opbre ngst).

Programma

Leges
gunningen
omgevingsverg

8.
g
Volkshuisvesting
en ruimtelijke
ordening

IC T

Algemene
en,
dekkingsmiddele
overhead, VPB en
e
onvoorzien

1,2

Budgetten sociiaal domein

6. Sociaal Dome
ein

1,0

Algemene uitk ering

Algemene
en,
dekkingsmiddele
overhead, VPB en
e
onvoorzien

0,9

n
Winstnemingen
grondexploitatties

8.
g
Volkshuisvesting
en ruimtelijke
ordening

0,4

Verkeer en ve rvoer

2. Verkeer,
vervoer en
waterstaat

0,3

Overige voordelen

Overig

1,1

Overige kleinere verschillen. Zie verschillen
nanalyse program
mma's
Vanwege de verlaging van de
d rekenrente re
ente, de verhoging van
de levensve rwachting en de harmonisatie v an de voorzienin
ngen
enen
en
wachtge
elden
van
(voorm
malige) wethoud
ders
voor pensioe
hebben wij extra
e
stortingen moeten doen in respectievelijk de
voorziening pensioenverplichtingen (€ 1,3 mln)
m
en de voorz
ziening
n (€ 0,5 mln) van
n (voormalige) wethouders.
w
wachtgelden

0. Bestuur en
ondersteuning

-1,8

Riolering

7.
d
Volksgezondheid
en milieu

-0,9

Verlofuren perrsoneel

Algemene
en,
dekkingsmiddele
overhead, VPB en
e
onvoorzien

-0,5

Totaal

2,9

In 2019 zijn investeringen in
n de riolering nie
et volledig uitge
evoerd
(in afwachtin
ng van het geme
eentelijk rioleringsplan). Dit leidtt tot
een extra storting in de voo rziening riolering
g ter dekking va
an de
kosten in vo lgende jaren.
olg van de nieuw
we gemeente en op
In 2019 hebben wij als gevo
pgenomen voor het
h
grond van de BBV een verplichting (last) op
nstaande verlofu
uren van
bovengemiddeld aantal open
personeelsle
eden.

-3,2

Pensioenen en wachtgelden
b
(voormalige) bestuur

voormalig GR IS
SHW) in de IC T niet
n
In 2018 zijn investeringen (v
(volledig) afgerond waardoo
or de afschrijving
gslasten pas na 2019
19 een voordeel op van € 1,0 mln.
aanvangen. Dit levert in 201
Daarnaast is
s sprake van een
n voordeel van €0,2
€
mln op de
exploitatiebu
udgetten voor so
oftware.
Binnen programma 6 sociaa
al domein is spra
ake van meerde re
w
voornamelijk voortvloeien uit niet (volledig
g)
voordelen welke
uitgevoerde activiteiten danwel niet of niet volledig
v
bestede
budgetten. I n totaliteit betre
eft dit € 1,0 mln aan voordelen.
mbercirculaire ontvingen wij exttra middelen van
n het
Via de decem
Rijk (€ 0,5 mln),
m
waarvan € 0,3 miljoen bestemd voor
klimaatmaattregelen 2019-20
021. Via de resu
ultaatbestemming
stellen wij u voor deze midd
delen hiervoor in
n te zetten. Daarrnaast
ontvingen wij een nabetaling
g over 2017 en 2018
2
(€ 0,4 mln).
d grondexploita
aties Abel
Betreft winsttnemingen van de
Tasmankwarrtier (€ 0,1 mln) en uitbreiding Goudswaard
G
(€0,1 mln).
Verder kan op
o basis van de actualisatie van
n de
meerjarenprrognoses van de
e bouwgrondexploitaties de
verliesvoorz
ziening gedeeltelijk vrijvallen (€ 0,2 mln).
In 2018 zijn investeringen (v
vanuit de voorm
malige gemeente n) in
diverse wegen, verkeersvoo
orzieningen en openbare
o
verlich
hting
g) afgerond waa
ardoor de afschrijvingslasten pas
s na
niet (volledig
2019 aanvan
ngen.

Totaa
al

6,1

Omschrijving
g posten

2,9

I

9

In onderstaa
ande grafiek
k zijn de mee
est in het oog
g springende
e voor- en nadelen weerg
gegeven (x € 1 mln).

Weerstandsvermogen
Het weersta
andsvermogen van de exxploitatie is (zzeer) goed. Op
O grond van
n de geïnven
ntariseerde riisico’s voor
onze gemee
ente zijn wij in staat om de
d risico’s ruiimschoots op
p te vangen met
m ons wee
erstandsverm
mogen. Er is
daarmee sp
prake van een
n zeer gunstiige weerstan
ndsratio. Voo
or wat betrefft de grondex
xploitaties w
worden de
risico’s aparrt inzichtelijkk gebracht. De reserve gro
ondexploitattie dient hierrbij ter dekking van de
aties is daarm
geïnventarisseerde risico
o’s. Het weerstandsvermo
ogen bij de grondexploit
g
mee goed. Voor een
verdere toe
elichting wordt verwezen
n naar paragrraaf 3.3 Weerstandsverm
mogen en risiccobeheersing
g en naar
paragraaf 3.8 Grondbele
eid.
Reserveposittie
De totale om
mvang van de
d reservepossitie per 31 december
d
20
019 is €119 mln.
m De direcct beïnvloedb
bare / vrije
ruimte zit in
n het vrije de
eel van de alg
gemene reserve. Dat deel is vrij beste
eedbaar en bedraagt €47 mln
(exclusief re
eserve weersstandsvermo
ogen en exclu
usief resultaa
at 2019). Vo
oor onze gem
meente geldtt hiermee
dat er voldo
oende ‘vlees op de botten’ aanwezig is om inciden
ntele tegenvvallers te kun
nnen opvange
en.
Voor een ve
erdere toelichting wordt verwezen na
aar hoofdstu
uk 3.3 Paragraaf Weerstandsvermoge
en en
risicobeheersing en hoo
ofdstuk 4.12 Reserves en voorzieningen.
(Financiële) ratio’s
Het belang van het volgen van de (fiinanciële) rattio’s is de laa
atste jaren to
oegenomen. Er is daarom
m een aantal
ewerkt (belasstingcapacite
eit, netto sch
huldquote, sttructurele exxploitatieruim
mte, etc) om de
ratio’s uitge
(financiële) “gezondheid
d” van onze gemeente
g
te
e kunnen bep
palen. Hieruiit kan geconccludeerd worden dat:
o Gemeen
nte Hoeksche Waard besschikt over re
elatief gering
ge schulden.
o Onze sttructurele exxploitatieruim
mte is positie
ef.
o Het aan
ndeel van (evventueel risiccovolle) grondexploitaties is relatief beperkt.
b
o Er is sprrake van een gunstige we
eerstandsrattio van 6,9
o Er is ruimte voor eve
entuele verh
hogingen van
n eigen belasstingen.
erdere toelichting wordt verwezen na
aar paragraaf 3.3 Weersttandsvermog
gen en risicobeheersing.
Voor een ve
10
0

Analyse ond
deruitputting
Zoals in hett voorwoord genoemd, zijn deze jaarsstukken de eerste jaarstu
ukken van gemeente Hoe
eksche
Waard. In be
eginsel is het doel van de
e jaarstukken
n gericht op het
h afleggen
n van verantw
woording ove
er het
gevoerde beleid en bijbehorende fin
nanciële middelen over het
h afgelopen
n jaar. De jaa
arstukken vormen echterr
eren” en te “vverbeteren”.. Uit bovensttaande verscchillenanalyse blijkt dat
ook een uitsstekend middel om te “le
de verschille
en tussen actuele begrotting en het gerealiseerde
e jaarresultaa
at in de meesste gevallen gaat om
niet voorzie
enbare, incide
entele afwijkkingen. In een aantal gevallen zien wijj dat afwijkin
ngen eerder hadden
kunnen worrden voorzien en gemeld
d in één van de
d tussentijdse rapportag
ges (zomerra
apportage/
slotrapportage). Deze ervaringen ne
emen wij mee in de plann
ning & contro
ol-cyclus 2020. De (redelijjkerwijs)
en in deze jaa
arrekening op een aantal specifieke onderwerpen
o
n, zullen in de
e planning &
voorzienbarre afwijkinge
control-cycllus 2020 extrra aandacht krijgen.
k
Op deze
d
wijze wiillen wij de in
nformatieverrstrekking in de
tussentijdse
e rapportage
es verder verbeteren. Zo hebben wij bij
b de jaarstukken de realisatiecijfers 2
2019
afgezet tegen de budge
etten die in de
d jaren 2020
0 en verder b
beschikbaar zijn.
z
Daar waar sprake is van
v
structurele onderuitputtting in budgetten (lees: ruimte),
r
zulle
en wij deze budgetruimte
b
e aframen. Het
H resultaat
nalyse verwerken wij in de
e zomerrapp
portage 2020
0. Het doel hiervan
h
is om de budgette
en in de
van deze an
begroting vverder aan te
e scherpen zo
odat toekomstige afwegiingen/keuzes niet onnod
dig worden bemoeilijkt.
De analyse d
die wij bij deze jaarrekening hebben uitgevoerd
u
zzullen wij om voorgenoem
mde reden daarom
jaarlijks uitvvoeren.

1.4 Besttemming resultaat
r
ende resultaatbestemmingen voorge
esteld.
In deze jaarsstukken worrden de volge
(bedragen x €1.000)
Onderwerp
p

Omschrrijving

Nr

Resultaa
at jaarrekening vóór
v
bestemmin
ng
get uit 2019 was bestemd als werk
kbudget voor de ideeenmakelaars,
i
maar is niet
Het budg
Werkbudgett
volledig benut. In 2020 is geen werkbudget opgenomen. Voorgesteld wordt om
o dit incidentele
e
budget over
o
te hevelen naar
n
2020.
1 ideeenmakelaars
d
ac
ctiviteiten in het kader van de inte
egrale gebiedsontw
wikkeling visie
Betreft doorgeschoven
Integrale
Zuiderst rand aan de Zuidrand, Wooncampa
agne en Campagn
ne werken in de zo
org vanwege
wikkeling latere be
esluitvorming gebiedsmarketing.
2 gebiedsontw
keting
Activiteiten met betrekkin
ng tot gebiedsmarrketing zijn doorgeschoven naar 20
020.
3 Gebiedsmark
Vanwege
e de herindeling was
w
er nieuwe werkkleding met hett logo van gemeen
nte HW
Werkkleding
noodzak
kelijk. In 2019 hee
eft aanbesteding plaatsgevonden
p
(gunning in novem
mber). Levering
vindt pla
aats in 2020.
4 Buitendienstt
Groen onderrhoud
recreatieve
Groen on
nderhoud recreatiieve gebieden is uitgesteld
u
naar 20
020. Werkzaamheden worden in
2020 uit gevoerd.
5 gebieden
ot aanschaf van een
e
piketauto mee
erdere malen besp
proken in de
In 2019 is het voorstel to
heid. Vanuit de HW was er groen liicht om de auto('s)
Adviesgrroep Gemeentesecretarissen Veiligh
aan te schaffen.
s
Besluitvorming vroeg unanimiteit. Wij verw
wachten dat alle gemeenten
g
in 2020
oord zullen gaan en
e tot aanschaf kan
k
worden overge
egaan.
6 Aanschaf piketauto wel akko
sonderzoek voor de
d Leenheerenpolder. Ook worden we extern
Er loopt nog een verkeers
onderste
eund bij het opste
ellen van de SOK planuitwerking vo
oor de Leenheeren
npolder. Daarnaas
st
voert ee
en bureau gesprek
kken over grondaa
ankoop voor de Hitserste
H
Kade. De
e projecten
visie
waarvoo
or het budget bed
doeld is lopen door in 2020.
7 Omgevingsv
Via de decembercirculaire
e 2019 ontvingen wij extra middelen van het Rijk (€ 0,5 mln), waarvan
gelen 2019-2021. Hiervoor nemen wij
w budget op in
Klimaatmaattregelen € 0,3 miljoen bestemd voor klimaatmaatreg
2020.
8 2019-2021
Subtota
aal resultaatbestemmingsvoors
stellen
Resulta
aat jaarrekening na resultaatbes
stemming, toe te voegen aan de
e algemene
reserve
e, vrije deel

Bedrag
3.345

51

76
24

20

60

20

58

285
593
2.752

at na resultaatbestemming is €2,8 mlln. Het voorsstel is om dit saldo te storrten in de alg
gemene
Het resultaa
reserve.
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Jaarv
verrslag
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2.

Progra
amma’ss

gramma uitgewerkt aan de
d hand van de volgende
e vragen:
De beleidsvverantwoording over 2019 is per prog
- Wat gebeu
urde er om ons heen?
- Wat hebbe
en we bereik
kt?
- Wat hebbe
en we gedaan?
Voor beantw
woording van de laatste vraag is per begrote activiteit aangeg
geven wat de
e voortgang is.
Over deze vvoortang is als volgt gerapporteerd:
Ge
ereed of uitvoering looptt conform pla
anning en ge
estelde kaderrs
Uittvoering staa
at onder druk, kans op affwijkingen. Exxtra bewakin
ng van de kad
ders en planning
Uittvoering wijk
kt in negatievve zin af van de planning en gestelde
e kaders. Maa
atregelen zijn
n vereist
nje of rood is,, is een toelicchting nodig, bij groen is dit vrijblijven
nd.
Indien de indicator oran
Waar staatt gemeente Hoeksche Waard
W
voor??
Het Hoofdliijnenakkoord
d is de basis voor
v
de plannen in onze begroting
b
wa
aarover we in
i deze jaarstukken
verantwoorrding aflegge
en. In het Hoofdlijnenakkkoord staat een
e stevige en duidelijke ambitie
a
van de coalitie.
Ook binnen
n de ambtelijkke organisatie zetten we de schouders eronder. Er
E is hard gew
werkt aan de
e inrichting
anisatie en he
et op orde brrengen van de
d basis. De focus
f
kan nu worden verlegd van rich
hten en
van de orga
inrichten na
aar verrichten
n. Dit in de wetenschap
w
dat niet iederreen hier al volledig
v
op is toegerust. We
W
investeren in
i het vergro
oten van het doe-vermogen van de ze
elforganisere
ende professsional en het werken in
partnerscha
ap in de gemeente, de regio en de am
mbtelijke organisatie.
Inhoud gev
ven aan de thema’s van de ambitiess kunnen we
e als gemeente niet alle
een
We bundele
en onze krachten en makken gebruik van
v de combiinatie van de
e onderneme
erszin en de zorg
z
voor
elkaar die zo
o kenmerken
nd is voor de inwoners va
an de Hoekscche Waard. We
W zetten on
nszelf op de kaart
k
door
samenwerkking te zoeken op basis va
an wederkerigheid en me
eerwaarde. De
D inhoud van onze opga
aven staat
centraal. De
e opgave is le
eidend bij he
et aangaan va
an samenwerking en stra
ategische allia
anties. De ke
ernvraag is:
“wat kunnen we voor elkaar beteken
nen?”.
Gericht inv
vesteren om
m de bewegin
ng op gang te brengen en te houde
en is een sam
menspel
Een samensspel van verschillende facctoren op he
et gebied van
n goed wonen, leven, werrken en recre
eëren.
Daarom werken we inte
egraal aan de
e kwaliteit van de sociale en ruimtelijkke omgeving, het landsch
hap, de

w
nheid, bereikkbaarheid, de
e kwaliteit en
n nabijheid van noodzake
elijke voorzie
eningen op
cultuur, de werkgelegen
het gebied vvan zorg en welzijn,
w
winkkelen en onderwijs en een
n passende woningvoorr
w
raad. Het is belangrijk
b
om te onderkennen datt er een bepa
aalde wederk
kerigheid is ttussen deze zaken:
z
ze zijn
n als raderen in een
machine. Vo
oldoende we
erkgelegenhe
eid kan nieuw
we inwonerss aantrekken en dus leide
en tot een be
ehoefte aan
meer nieuw
wbouw. Ande
ersom kan ee
en aantrekkelijk woonmiliieu en de aan
nwezigheid van
v een gescchikte
beroepsbevvolking juist een
e reden zijjn voor bedriijven om zich
h hier te vestigen. Het tottale systeem is daarbij
zo sterk als de zwakste schakel.
s
Alle raderen moeten draaien
n om de ‘macchine’ gaande
e te houden..
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Om ervoor te zorgen dat
d de raderren blijven draaien,
d
moe
eten we vind
dingrijk zijn
n
Niet doen wat
w we altijd al deden. We
e zijn vinding
grijk en kome
en met creatieve en verra
assende oplo
ossingen
voor uitdagingen en gaa
an nieuwe mogelijkheden
n en technologieën niet uit
u de weg.
We zijn:
1. vind
dingrijk in het realiseren
n van een inclusieve sam
menleving
Wij zetten ons in voor een in
nclusieve sam
menleving. Ie
edereen mag
g meedoen, ie
edereen teltt. Dat is een
uitd
daging voor iedereen
i
in de
d samenleviing: de inwon
ner, de maattschappelijke
e partners en
n de
gem
meente. In he
et sociale domein weersp
piegelt het menselijk
m
kap
pitaal, de kraccht van de sa
amenleving.
Die kracht is nod
dig voor de realisatie
r
van
n de ambitiess in het fysiekke domein en andersom..
or deze opga
ave doen we een beroep op de samen
nleving. Alle talenten wo
orden benut. We helpen
Voo
inw
woners die ditt (nog) niet kunnen
k
toch mee te doen
n. We zoeken
n de open dia
aloog en werrken in
stevvige samenw
werkingsrelatties aan de th
hema’s: inclu
usieve arbeidsmarkt, toek
komstbesten
ndige zorg
en vverbonden samenleving. Hoe we dit doen
d
werken
n wij uit in de
e programma
a’s.
2. vind
dingrijk in behoud en ve
ersterken va
an het econo
omisch klima
aat
Wij zetten ons in voor een economisch vitale
v
Hoekscche Waard. Een grote opg
gave hierbinnen is een
goe
ed functionerende arbeid
dsmarkt, waa
arin vraag en aanbod op elkaar
e
worde
en afgestemd
d. De
eco
onomische dyynamiek binn
nen de Hoekssche Waard moet worden versterkt, zodat
z
de eco
onomische
stru
uctuur competitief en vitaal blijft. We
e zetten ons in
i voor het stimuleren va
an de groei van de lokale
con
nsumptieve bestedingen,
b
zodat er volldoende (com
mmercieel) draagvlak
d
blijft voor voorzzieningen in
de d
dorpen. We zorgen
z
ervoo
or dat we het verhaal van
n de Hoeksch
he Waard verrmarkten.
Dit is uitgewerk
kt in de progrramma’s 3 en
n 8.
3. vind
dingrijk in het realiseren
n van woningen
In d
de dorpen mo
oet een even
nwichtige bevolkingssamenstelling be
ehouden blijvven. Daarom
m is de bouw
ert de instroo
om van nieuw
we gezinnen.. Ook zetten
van 3.000 extra woningen noodzakelijk. Dit stimulee
d betaalbaa
arheid en besschikbaarheid
d van de sociiale woningvvoorraad.
we ons in voor de
n goed woonmilieu voor senioren
s
en bijzondere
b
doelgroepen vraagt om meer
m
dan bakkstenen
Een
alleen. Samen met
m de partne
ers in het socciaal domein
n ontwikkelen
n we een visiie op wonen,, welzijn en
zorg
g. Dit is uitge
ewerkt in pro
ogramma 8.
4. vind
dingrijk in het waarborg
gen van de veiligheid
v
De Hoeksche Waard
W
behoorrt tot één van
n de veiligste
e gebieden van
v Nederlan
nd. Het maakt onze
meente een fijne
f
plek om
m te wonen. Dat is iets om
m trots op te
e zijn en waarr we ons blijvvend voor
gem
willlen inzetten. We handhavven ons huidig veiligheidsniveau en waar
w
nodig ve
ersterken we
e dit.
Dit is uitgewerkkt in program
mma 1.
5. vind
dingrijk in duurzaamheid
De Hoeksche Waard
W
is in 2040 energiene
eutraal, dat is
i onze ambitie. We ontw
wikkelen de huidige
h
visie
or tot een Re
egionale Energie Strategie (RES) en ee
en warmtetrransitieplan. Als gemeente geven
doo
we zelf het goede voorbeeld
d. In 2030 be
eschikken we
e over een en
nergieneutra
ale vastgoedportefeuille.
Ookk sluiten we coalities mett inwoners, maatschappe
m
elijke organissaties en ond
dernemers. We
W
faciiliteren en no
odigen hen uit
u om energiebesparend
de maatregellen te nemen
n en over te stappen
s
op
duu
urzame energ
giebronnen. Dit is uitgew
werkt in prog
gramma 7.
6. vind
dingrijk in het vinden va
an oplossing
gen voor een
n goed bereiikbaar eiland
d
De in- en extern
ne bereikbaarheid van de Hoeksche Waard
W
staat onder
o
druk en
n vraagt om een forse
betering. Sam
men met de provincie invvesteren we in de realisattie van de Mobiliteitsage
enda. Ook de
verb
OV-- en fietsverb
bindingen tussen de dorp
pen en richtin
ng het stede
elijk gebied worden
w
verke
end. Dit is
uitg
gewerkt in prrogramma 2..
7. vind
dingrijk in het faciliteren van een go
oed culturee
el klimaat
Kun
nst en cultuur moet toega
ankelijk zijn voor
v
iederee
en. Samen me
et het maatsschappelijk middenveld
m
makken we integ
graal cultuurb
beleid met een uitvoeringsprogramm
ma. We willen
n ons unieke culturele
erfg
goed behoud
den en toega
ankelijk make
en voor iedereen. Daarom
m hebben we
e de ambitie om één van
de e
erfgoedlijnen
n te zijn binn
nen het programma Cultu
uurbeleid van
n de provinciie Zuid-Holland. Dit is
uitg
gewerkt in prrogramma 5..
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2.1

Programma
a 0 Bestuu
ur en Onde
ersteuning
g

gramma Besstuur en onde
ersteuning behoren
b
de ta
aakvelden be
estuur, burgerzaken (incllusief
Tot het prog
dienstverlen
ning) en beheer overige gebouwen
g
e gronden.
en
Wat gebeurde er om ons
o heen?
De samenle
eving is volop
p in beweging
g en vraagt van
v de overheid mee te bewegen.
b
De
e gemeente is al lang
niet meer de instantie die
d wikt en be
eschikt, voorrwaarden ste
elt, verordeniingen publiceert, gebiedt en
an de gemee
ente mogen inwoners
i
verrwachten dat deze meedenkt, luistert en volop ge
ebruik
verbiedt. Va
maakt van inzichten en ideeën
i
uit de
e gemeensch
hap. De same
enleving vraa
agt een overheid die betrrokken is,
resultaatgericht en vraa
aggericht werkt en niet stteeds naar de bekende weg
w vraagt, met
m betere
dienstverlen
ning en mind
der administrratieve lasten.
nte moeten we
w daarop aa
ansluiten. Dat betekent dat
d de gemee
ente aanwezzig is in dorpe
en en
Als gemeen
samenwerkkt met de sam
menleving. Goed bestuur gaat niet allleen over de inhoud. Het hangt ook samen met
de manier w
waarop het bestuur
b
is geo
organiseerd. We willen op transparan
nte wijze de verbinding
v
le
eggen met
inwoners en
n onderneme
ers, gemeenteraad, maattschappelijke
e organisatie
es, kerken, medeoverheden en alle
overige partners van de gemeente.
Het is belan
ngrijk dat de gemeente betrouwbaar is en haar wo
oord nakomtt, heldere afsspraken maa
akt en
verwachting
gen waarmaa
akt. Een gem
meente die de
e inwoner errkent en laat meedenken
n over belang
grijke
ontwikkelingen kan veel betekenen.. Op die man
nier maken w
we maximaal gebruik van het sociale,
maatschapp
pelijke en inttellectuele ka
apitaal uit on
nze gemeensschap, om go
oede keuzes te maken voor onze
gemeenschap.
Datagedreven overheiid
d beschikt ovver veel data, die kan worrden benut voor
v
een nog
g efficiëntere
e en effectievvere
De overheid
overheid. De huidige tecchnische mogelijkheden rondom data
a bieden daa
arvoor nieuw
we kansen. De
e vraag is
hoe we hierr als gemeente mee kunn
nen en willen
n omgaan? We
W willen een
n open en transparante overheid zijn,
met aandaccht voor de privacyregels
p
. Gegevens kunnen
k
snelle
er en veiligerr worden uitg
gewisseld, zo
owel intern
als extern.
dersteunend aan de ambiitie van de ge
emeente. Alss aantrekkeliijke
De ICT/Informatievoorziening is ond
ardigheden en
e software in staat om kennis
k
aan da
ata te
werkgever zzijn we door de inzet van de juiste vaa
ontlenen, die we toepasssen om onze
e doelen te realiseren:
r
be
eleid maken,, uitvoering ondersteune
o
en, anders en
n
efficiënter w
werken. We gaan
g
ons werk dus steeds meer bepa
alen op basis van cijfers.
en we bereik
kt?
Wat hebbe
Taakveld 0
0.1 Bestuur
Tot dit taakveld behoort de facilitering van het college,
c
de ra
aad, bestuurllijke samenw
werking, de re
ekenkamer
en de accou
untantscontrrole.
k
gsgesprekken gevoerd met
m (buur)gem
meenten, ma
aatschappelijjke
Het college heeft veel kennismaking
2
Positievve gesprekke
en waaruit blijkt dat door de
organisatiess, ondernemers, provincie en Rijk in 2019.
schaalspron
ng die de gem
meente heefft gemaakt, men
m de Hoekksche Waard nu ook ande
ers gaat zien.. De
gemeente ttelt mee en wordt
w
als me
eer volwaardiig gezien.
amen met de
e gemeenten
n op Goeree--Overflakkee
e en Voorne Putten
P
Daarnaast iss vanaf augustus 2019 sa
gewerkt aan
n de aanvraa
ag rondom de
e Regio Deall. Deze (bestuurlijke) sam
menwerking heeft
h
veel en
nergie in de
regio gebracht en uitein
ndelijk geleid
d tot het indienen van een gezamenlijjke aanvraag voor 1 dece
ember 2019.
Inmiddels iss bekend datt de aanvraag
g gehonoreerd is voor een bedrag van
n 7,5 miljoen
n euro.
0.2 Burgerza
aken
Taakveld 0
Tot dit taakveld behoren het verstre
ekken van (re
eis)documenten, verkiezingen en burg
gerzaken in het
h
algemeen.
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In het jaar 2
2019 hebben we gewerktt aan de ‘basis op orde’. D
De 6 servicep
punten op he
et eiland zijn ingericht en
in gebruik g
genomen. Inw
woners kunnen voor perssoonlijk contact altijd dichtbij terechtt bij gemeentte Hoeksche
Waard. Ove
er het eerste halfjaar vond
d een tussen
ntijdse evalua
atie van de se
ervicepunten
n plaats. Dit heeft geleid
tot enige fyysieke aanpasssingen van de
d servicepunten (borgen privacy, verbeteren zichtbaarheid, etc.)
e
en het
flexibel omg
gaan met de
e openingstijd
den, waarbij de vraag van
n de klant centraal staat. De evaluatie
e van de
servicepuntten over heel 2019 is voo
orbereid in he
et laatste kw
wartaal. Hierb
bij zijn de bezzoekers van de
servicepuntten op ruime schaal perso
oonlijk bevra
aagd. Het bezzorgen van (rreis)documenten op een gewenste
locatie binn
nen Nederlan
nd loopt goed
d. Voor dege
enen die de voorkeur
v
heb
bben om het document zzelf af te
halen, is die
e mogelijkheiid duidelijk onder
o
de aandacht gebraccht.
art in januari werken wij met
m een vern
nieuwde telefonie-inrichtting, waarbij wegebruik maken
m
van
Sinds de sta
belgroepen
n. Verder is de
e telefonisch
he bereikbaarheid verbetterd door het per team aanstellen
a
va
an een
ambassadeu
ur bereikbaarheid. In hett tweede halffjaar is de tellefonische diienstverlenin
ng (bereikbaa
arheid)
onderzochtt, waarbij ook
k interne berreikbaarheid een belangrrijk onderdee
el was. De ressultaten daarvan
worden meegenomen in
n de verdere
e doorontwik
kkeling. Verder is Klantinfformatie in het
h eerste kw
wartaal
e via sociale media
m
en live
e chat).
gestart mett webcare-acctiviteiten (klantenservice
In het afgelopen jaar zijn
n er voor Pub
bliekszaken verschillende
v
e e-diensten in gebruik ge
enomen. Voo
or onder
andere verh
huizingen, uitttreksels en naamgebruik kunnen inw
woners 24/7 digitaal tere
echt op de
gemeentelijjke website. Thuis, of mo
obiel: de gem
meente in de meest ‘dichttbije’ vorm.
delen klanten de dienstvverlening van
n gemeente Hoeksche Waard?
W
Er is ee
en aantal
Hoe beoord
klanttevredenheidsonde
erzoeken uittgevoerd. On
nder andere zijn
z er op de servicepunten interview
ws gehouden
en wordt de
e waardering
g en dienstve
erlening rond
dom het bezo
orgen van (re
eis)documen
nten continu door onze
bezorgdienst AMP gemeten. Daaruit blijkt dat onze klanten tevreden zijn over de die
enstverlening
g van
gemeente H
Hoeksche Wa
aard.
d nieuwe ge
emeenteweb
bsite afgeron
nd. De opdracht is
Aan het eind van 2019 iss de aanbestteding voor de
n Yard. We ga
aan werken vvolgens het ‘open web co
oncept’ (slechts 6 gemeenten gingen ons voor).
gegund aan
Het open w
web concept is
i gebaseerd op het uitga
angspunt dat data los sta
aat van de ap
pplicatie: de gemeente
blijft eigena
aar van de da
ata en applica
aties kunnen
n daardoor do
oor andere partijen
p
gebrruikt worden (andere
gemeenten en andere marktpartijen
m
n). Wij mogen dus bijvoorrbeeld gebru
uik maken van website-ellementen
b concept gemeenten al zijn
z ontwikke
eld.
die bij andere open web
he campus biedt voor hett personeel diverse
d
trainingen aan op
p het gebied van 100%
De Hoeksch
dienstverlen
nend. In het programma van nieuwe medewerkerrs staat 100%
% dienstverle
enend ook op de
agenda, waarin een toelichting word
dt gegeven op
o deze uitga
angspunten.
Taakveld 0
0.3 Beheer overige gebo
ouwen en grronden
Groot onderrhoud gemeen
ntelijke gebouwen
Voor groot onderhoud van
v
gemeen
ntelijke gebouwen is in 20
019 enkel he
et hoogst noo
odzakelijke onderhoud
o
gedaan. Ditt met het oog op opstelle
en van uniforme meerjarrenonderhou
udsplannen Gebouwen
G
m
met
duurzaamhe
eidsparagraa
af. Dit ronde
en we in 2020
0 af. Het bed
drag dat voo
orzien was, is niet uitgege
even aan
gebouweno
onderhoud maar
m
in een voorziening gedaan
g
voor toekomstig onderhoud.
o
Dienstverlen
ning Bres Acccommodaties
De voormallige gemeentten beschikten over bele
eids- en beheerplannen. De
D werkwijze
e die hieruit voortvloeit
v
is gecontinu
ueerd in 2019
9. Een speciffieke rol was weggelegd voor Bres Acccommodatie
es. Dit is ontsstaan in
voormalig g
gemeente Bin
nnenmaas, waar
w
de same
enwerking he
eeft geleid to
ot kwalitatie
eve goede
dienstverlen
ning. Deze dienstverleni
d
ng heeft mo
odel gestaan voor actualissatie van de afspraken, wat
w heeft
geleid tot een vernieuw
wde dienstverrleningsovereenkomst tu
ussen Bres Acccommodatiies en gemee
ente
Waard.
Hoeksche W
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Bouw multiffunctionele accommodatiee en stal in Oud-Beijerland
O
d
Bij de aanbe
esteding in 2018
2
is geen rechtsgeldig
ge inschrijving binnengekkomen. Door de overspan
nnen markt
in de bouw, stijgen de bouwkosten.
b
De kosten voor
v
de bouw
w komen daa
ardoor hogerr uit dan het beschikbare
d gemeente
eraad gevraa
agd.
krediet. Hiervoor is in juni 2019 een aanvullend krediet aan de
maakt. Waarna in juni de aanneemove
ereenkomst is getekend..
In bouwteam verband iss een passend bestek gem
art. De stal wordt
w
in het voorjaar
v
van 2020 worden opgeleverd
d en de
De bouw is in novemberr 2019 gesta
onele accommodatie wordt in juni 20
020 opgeleve
erd.
multifunctio
0.4 Overhead
d
Taakveld 0
Tot dit taakveld behoren bedrijfsvoe
eringszaken (Communica
atie, ICT, Documentaire In
nformatievoo
orziening,
Facilitair, Privacy en Info
ormatieveilig
gheid, HRM).. Meer inform
matie op deta
ailniveau is opgenomen
o
i de
in
jaarrekening
g, paragraaf Bedrijfsvoerring.
In- en extern
ne communicatie (digitale overheid, weebsite)
De klant ervvaart de com
mmunicatie met
m de gemee
ente steeds meer als ope
en, eerlijk, direct, flexibell en
vraaggerich
ht. Klanten vo
oeren steedss meer dialoo
og met de ge
emeente. Gemeentelijke plannen en
gemeentelijjk beleid kom
men vaker to
ot stand op basis van samenspraak en inspraak. Da
at breiden we
e uit door
inwoners, b
bedrijven en de
d raad in ee
en vroegtijdig
g stadium da
aarbij te betrekken en zellf in te zetten
n op
burgerparticipatie.
Bijna iedere
een is online en verwachtt dat ook de overheid
o
via alle kanalen snel bereikb
baar is. In 201
19 is ingezet
op het ontw
wikkelen van een social media
m
strateg
gie en professionalisering
g van webcarre, klantconta
act en
analyse van en via socialle media. Op
p deze manier weten we steeds
s
beterr wat er onlin
ne leeft en sp
peelt en
gaan we pro
oactief de dialoog aan met onze inwo
oners. In 2020 wordt dit verder
v
opgep
pakt met hett
operationalliseren van de Newsroom
m.
ICT
We zijn in 2018 gestart met het harm
moniseren va
an de ICT-om
mgevingen va
an de 5 geme
eenten en de
e3
gemeenschappelijke reg
gelingen. Zo is de basis ontstaan waarvanuit we de
d verdere sttabilisatie, me
et name
gericht op d
de regiefunctie, verder ku
unnen vormg
geven. Dit is een voorwaa
arde voor inn
novatie en he
et werken in
de ‘cloud’.
In 2018 en 2
2019 hebben
n we op klein
ne schaal datta ontsloten. In eerste insstantie voor de
d interne orrganisatie.
Denk hierbijj aan data te
er ondersteun
ning van de buitendienst
b
t. Daarnaast hebben
h
we extern
e
de
verkiezingsd
data via de website
w
besch
hikbaar gesteld. In 2019 zijn we gesta
art met het vullen
v
van ee
en
monumente
enapp. De ap
pp willen we verrijken me
et foto’s, voo
orgelezen infformatie van een momen
nt, routes,
etc. De wen
ns is deze app
p in 2020 te lanceren.
l
Het doel is o
om begin 2020 een onde
erzoek te starten naar de inzet van da
ata binnen de
e verschillend
de
organisatieo
onderdelen. Om vervolge
ens een pilott te starten voor
v
dataged
dreven werke
en en -daar waar
w
mogelijk- dit in samenwerking te doen met ande
ere gemeenten en kennissinstellingen.
In 2021 zijn we dan mett de juiste vaa
ardigheden en
e software in staat om kennis
k
aan da
ata te ontlen
nen. En dit
en om onze doelen te realiseren: beleid maken, uitvoering
u
on
ndersteunen, anders en efficiënter
e
toe te passe
werken. We
e gaan ons werk dus steeds meer bep
palen op basis van cijfers. Dit is een te
erugkerend proces,
p
waarbij we ssteeds leren van eerdere
e trajecten. Dit
D stelt ons in staat om als gemeente
e meer ‘evide
ence based’
te werken.
Monitoring
Het beleid d
dat we voere
en moet effectief en efficciënt zijn. In de
d uitwerking van de opg
gaven worde
en de
indicatoren voor de ‘outtcome’ (effecct) en ‘outpu
ut’ (resultaat)) vastgesteld
d. Om te kunnen bepalen
n of deze
maatschapp
pelijke resulttaten en effe
ecten worden
n behaald, is het belangriijk deze te monitoren.
m
Hiervoor
(vertellen)
moeten we beschikken over een dasshboard dat bestaat uit kwantitatieve
k
e (tellen) en kwalitatieve
k
elementen. Hierdoor he
ebben we de relaties tusssen beleid, middelen,
m
resultaten en effecten in be
eeld en
kunnen we tijdig bijsture
en. Naast data uit de systtemen, bevat het dashbo
oard informatie over de
l
termijn
n, signalen uiit tevredenheidsonderzo
oeken bij klan
nten en
ontwikkelingen en de trrends op de lange
erzoek en –evaluatie.
partners en beleidsonde

17
7

In 2019 is ge
estart met het inwinnen van extern advies
a
over hoe we de mo
onitoring van
n de opgaven
n ingericht
willen hebb
ben. De voorb
bereidingen zijn getroffe
en om het dashboard mens, geld en werk
w
te vullen
n. In 2020
wordt dit ve
erder ontslotten. In 2020 starten we met
m fase 2, de kpi’s en de toelichting hierop.
h
Documentaiire informatieevoorziening (DIV)
Gemeenten
n verwerken grote hoeveelheden info
ormatie: digittaal, geautom
matiseerd, in
nformatiegesstuurd en
datagedrevven. De uitdagingen op he
et gebied van digitalisering en inform
matiemanage
ement vereisen meer
samenwerkking met parttners en ande
ere overhede
en. De rol van de gemeen
nte veranderrt steeds meer richting
samenwerkkend en onde
ersteunend in
n plaats van sturend en uitvoerend.
u
O ons archiefbeheer moet op orde
Ook
zijn. En niet alleen de hu
uidige en toe
ekomstige ge
egevens. De doelstelling
d
ortvarend op
p te pakken
is om dit voo
en efficiënt te organiserren.
Afsluiten arcchieven rechttsvoorgangerrs
In 2019 is ge
estart met het Project Arrchiefbeheerr. Dit project heeft als do
oel om de arcchieven van de
d
rechtsvoorg
gangers van de
d gemeente
e in een tijdssbestek van 4 jaar op orde te brengen
n en af te sluiten.
Jaarlijks wordt een gede
eelte van hett bouwvergu
unningenarch
hief gedigitaliseerd, zoda
at informatie
e uiteindelijk
digitaal beschikbaar is.
Wet- en regeelgeving
In 2019 is de
e Archiefvero
ordening gemeente Hoe
eksche Waard
d en de Behe
eerregeling In
nformatiebe
eheer
vastgesteld. De archivarris van de gemeente Dord
drecht is aan
ngewezen alss gemeentea
archivaris van
n de
Waard en er is een dienstvverleningsovvereenkomstt aangegaan met het Reg
gionaal Archief
Hoeksche W
Dordrecht. Hiermee voldoet de gem
meente aan de
d geldende wetw en rege
elgeving op het
h gebied va
an
informatievvoorziening.
Zaakgerichtt Werken
De organisa
atie is in 2019
9 organisatie
ebreed gaan werken met een centraa
al zaaksysteem, waarin on
nder andere
de digitale bestuurlijke
b
besluitvormiing is opgeno
omen. Vanuit het centralle zaaksystee
em zijn diversse
koppelingen
n gelegd met backoffice applicaties, waardoor
w
ge
ebruikers efficiënter kunn
nen werken en
e het
dynamische
e archief op orde
o
is.
Anderzijds lligt de uitdag
ging om stee
eds meer arch
hiefstukken te digitaliserren. Denk aan
n bouwvergu
unningen en
klantdossiers. Hiervoor zal
z DIV zich m
moeten blijve
en ontwikkelen en vooral ook samenw
werken met de teams
et gebied van
n informatievvoorziening.
die specifieke wensen hebben op he
Facilitair
De facilitaire focus komt steeds mee
er te liggen op
o het creëre
en van een effectieve we
erkomgeving, die
bijdraagt aa
an de producctiviteit en vittaliteit van medewerkers
m
s. Dachten we
w voorheen meer in
kostenbehe
eersing, nu draait de intentie naar waardetoevoeg
ging door IT en
e facilitaire ondersteuning. De
doelstelling
g ligt steeds meer
m
in lijn met
m het bijdragen aan goede organisa
atieresultate
en. Dit zorgt tevens
t
voor
een spannin
ngsveld. In de
e nieuwe gem
meente is ge
ekozen voor een
e (redelijk
k) modern we
erkconcept. In 2019 is
gestart mett het Project Archiefbehe
eer. Dit proje
ect heeft als doel
d
de archieven van de
e rechtsvoorg
gangers van
de gemeente in een tijdsbestek van 4 jaar op ord
de te brenge
en en af te slu
uiten. Jaarlijkks wordt een
n gedeelte
van het bou
uwvergunningenarchief gedigitalisee
g
rd, zodat info
ormatie uiteindelijk digittaal beschikb
baar is.
atsonafhanke
elijk werken wordt gepro
omoot. Een deel
d
van de medewerkers
m
s heeft hier moeite
m
mee.
Tijd- en plaa
Maar een vitale, aantrekkkelijke geme
eente weet dat
d ‘millenialls’ (en straks generatie Z)) dit als voorw
waarde
stellen aan een dienstve
erband. Het blijft
b
dus zorg om enigsziins met de tijjd mee te gaan. Om kritissche
medewerke
ers mee te krrijgen zal er enerzijds
e
inge
ezet worden
n op maatwerk, anderzijds wordt geprobeerd om
tot een ontw
wikkeling te komen waarrbij medewerkers zich prettig blijven voelen. In dit kader word
dt een
aantal onde
erzoeken ged
daan (vanuit IT, HRM en Facilitair),
F
wa
aarbij ‘Het Nie
euwe Werke
en’ met zijn
uitgangspunten, doelste
ellingen en mogelijkhede
m
en verder op de kaart wo
ordt gezet.
Voorgesteld
d wordt om in het komende jaar een eerste globa
ale verkenning uit te voe
eren naar de
gebruiksduu
ur van de huidige 2 locaties van de gemeentehuizen, de mogelijkheden voor verduurzzaming en
een mogelijjke efficiencyyslag binnen
n het huidige
e vastgoed.
e facilitaire dienstverleni
d
erbeterpunte
en
ng. Hieruit zijn diverse ve
In 2019 is onderzoek gedaan naar de
waarmee we met name het facilitaire managemen
nt systeem verder kunnen ontwikkele
en. Diverse
gekomen, w
werkprocesssen zijn opgepakt en efficiënter inge
eregeld. Beha
alve dat is er in april 2019
9 intern verhuisd. Op 1
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januari 2019
9 was de uitb
bouw van de locatie Maasdam nog niet gereed. Er is destijds besloten
b
een
n aantal
teams in het gemeenteh
huis van Crom
mstrijen te plaatsen.
p
Dezze teams zijn in april alsno
og op de loca
atie
ngetrokken. Er
E is veel werk verzet om
m de units goe
ed in te richtten. Ook zijn de bestuursvleugel en
Maasdam in
de collegekamer opnieu
uw ingericht.
Privacy en In
nformatieveilligheid
De AVG verssterkt de possitie van de betrokkenen
b
n (de mensen
n van wie geg
gevens worden verwerkt)). Zij hebben
privacy rech
hten, welke hun
h bestaand
de rechten ve
ersterken. De gemeente Hoeksche Waard
W
verwerrkt veel
persoonsge
egevens van haar inwoners en dit gaat gepaard met een zorgp
plicht. Deze zorgplicht
z
wo
ordt serieus
opgepakt en ingevuld. Verder
V
zijn err verandering
gen in de we
et- en regelge
eving. Zo is er
e de Baseline
e Informatie
BIO), waarbij risicobeheerrsing centraa
al staat. De gemeente Ho
oeksche Waard is druk be
ezig om dit
Overheid (B
vertrekpuntt te integrere
en in haar be
edrijfsprocessen.
HRM
HR is de stra
ategische pa
artner die verrbindt en facciliteert bij orrganisatie- en
n talentontw
wikkeling. Doel is om
gemeente H
Hoeksche Wa
aard als aanttrekkelijke we
erkgever op de kaart te zetten.
z
Afgellopen jaar he
ebben we
inzet geplee
egd op een nieuw
n
e-HRM
Mpakket, de gesprekscycl
g
us, evaluatie
e detailstructtuur, strategiisch
opleidingsp
plan, vorming
g van flankerend beleid en organisatie
eontwikkelin
ng. De organisatieontwikkeling was
end, opgave
gericht op h
het realiseren
n van de organisatieprinccipes: 100% dienstverlen
d
e- en dorpsge
ericht
werken en o
onze kernwaarden (durf, vakmanscha
ap en persoo
onlijk). Eind 2019 hebben we een HR Kalender
K
opgesteld waardoor
w
we
e gaan werke
en vanuit thema’s; employyer branding
g, duurzame inzetbaarheiid en groei &
ontwikkeling. Daarnaastt focussen we
w op projectten zoals een
n vervolg op organisatie-o
o
ontwikkeling, integriteit
eelsplanning..
en strategissche persone
Communica
atie
Communica
atie is niet he
et exclusieve domein van team Comm
municatie. Elkecollega, be
estuurder en
n ieder
directielid lu
uistert naar en
e communicceert met de
e omgeving en
e kan daaro
om een positiieve bijdrage
e leveren
aan het bee
eld van geme
eente Hoekscche Waard. Als
A gemeente
elijke organissatie moeten
n we midden in onze
omgeving (w
willen) staan
n. Daarom lag
g de focus va
an team Com
mmunicatie het afgelopen
n jaar op het
ondersteun
nen, facilitere
en, adviseren
n en aanjagen
n van een communicatievve(re) organiisatie. Er is gericht
g
n de position
nering en rep
putatie van gemeente
g
Ho
oeksche Waard door de organisatie
o
gewerkt aan
communicatiever te maken en de co
ommunicatie
efunctie te prrofessionaliseren. Zo zijn er bijvoorbe
eeld in 2019
schrijftrainingen aangeb
boden aan medewerkers
m
en is commu
unicatieve on
ndersteuning
g (coaching, advies en/off
uitvoering) geboden bij het realisere
en van de belangrijkste opgaven, programma’s, projecten en
participatietrajecten. Da
aarnaast is de
e inzet van (ssociale) media geprofesssionaliseerd, mede door het
h
n van en uitvvoering geven aan een socialmediastrrategie.
ontwikkelen
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Wat hebb
ben we gedaan?
In de onde
erstaande tabelle
en is de voortgang van de activiteiten weergegeve
en voor het jaar 2019.
Taakveld 0.1
0 Bestuur
Nr.
Do
oelstelling
Activiteit / maatregel
0.1.1

Re
ealisatie raadsthem
ma’s hoofdlijnenakkkoord

Programm
matische uitwerkin
ng raadsthema’s

0.1.2

Sttimuleren overheids-en burgerparticip
patie

Opbouw en ondersteuning dorpsgericht werkken

0.1.3

Sttimuleren overheids-en burgerparticip
patie

Onderste
euning initiatieven

0.1.4

De
eelname aan De Ho
oeksche Waardse
Uitdaging
We
W kennen onze om
mgeving en weten wat
w
we
e de omgeving kun
nnen bieden.

Onderste
euning

0.1.5

Positione
ering door het aang
gaan van nieuwe
contacten
n, strategische allia
anties en deelname
e aan
nieuwe sa
amenwerkingsverb
banden

0.1.6

Ve
ersterken van de ecconomische vitalite
eit

0.1.7

Te
e verwachten koste
en in het kader van
he
erindelingsbijdrage
e inzichtelijk

0.1.8

Visie dorpsgericht werken
w
(DGW)
uitgewerkt

Medio 20
019 volgt voorstel tot
t uitwerking

0.1.9

Visie op strategische
e positionering
uitgewerkt
Su
ubsidiebeleid in rela
atie tot maatschap
ppelijk
va
astgoed geharmoniseerd

Plan met vertaling naar doe
elstellingen

0.1.10

Realisatie
e van het gezamenlijke gebiedsprogra
amma
met de provincie
Actualisatie begroting

Voorstel belasting maatschappelijk vastgoed
Nieuwe subsidieverordening

Voortg
gang en toelichting
Prog
grammaplannen co
onform planning ge
ereed. Voor progra
amma
Duu
urzaamheid is een aangepaste
a
plannin
ng afgesproken.
Er ziijn verkenningen gedaan (intern en exxtern); training Wa
aarderend
Vern
nieuwen gevolgd; b
bij alle teams word
dt langs gegaan om
m het DGW te
posiitioneren in de organisatie; Team is, vanwege
v
ziekte, nie
et op volle sterkte.
Er iss gecommuniceerd naar de inwoners over initiatieven; een
e aantal
initia
atieven worden procesmatig onderstteund; Leidraad bin
nnenkomen
initia
atieven is opgestelld; met diverse dorrpsraden/-verenigin
ngen/buurt
besttuurt wordt contacct onderhouden. Dorpswethouders worden
w
ondersteund bij gesprekken/spreekuren in de dorpen. Team
m Strategie is,
vanw
wege ziekte, niet o
op volle sterkte.
Hoe
eksche Waardse Uittdaging is operationeel
Vanaf begin 2019 is de
e kennismaking en verkenning binnen
n de
regio/provincie uitgevoerd. Op basis van deze verkenning geven
g
wij de
posiitionering verder vorm. Voorbeeld o.a
a. is de samenwerkking rondom de
Regiodeal met de Zuid
d-Hollandse Delta en
e de door de Hoek
ksche Waard
georganiseerde bestuurlijke conferentie Zuidelijk Zuid-Hollland.
Uitvvoering loopt tot en
n met 2022.
Bij de
d Zomerrapportag
ge 2019 is de projectbegroting geactualiseerd. Hierin
zijn de herindelingsbijdragen en de te ve
erwachten kosten in het kader van de
e
herindeling verwerkt.
17 sept
s
jl. is er een raadsbijeenkomst ove
er de visie op DGW geweest. In het
naja
aar 2019 stellen wijj een kader DGW op voor besluitvorm
ming in college en
raad
d.
Zie 0.1.5
0
Mett de samenvoeging van de gemeenten is er een omvang
grijke en diverse
vasttgoedportefeuille o
ontstaan.
Het is nodig te komen tot een efficiënte bezetting van het vastgoed.
Ond
derzoek zal worden
n gedaan naar de bezettingsgraad, mede in combinatie
mett het nog te harmoniseren tarievenbe
eleid.
Wij kiezen
k
voor een ge
efaseerde aanpak. Het
H tarievenbeleid wordt ontwikkeld
nada
at de Algemene Su
ubsidieverordening
g en het subsidiebe
eleidskader zijn
vasttgesteld.
20

0.1.11

Ka
ader nota vastgoed
d voorbereid

0.1.12

Do
oelstellingen duurzzaamheid uitgewerrkt

0.1.13
0.1.14

Sttrategische keuze beheer
b
openbare ru
uimte
be
eschikbaar
Co
ommunicatiebudge
et raad

0.1.15

Uitzending beeldvorrmende vergaderin
ng

Communicatie over raadsve
ergaderingen en
activiteite
en
Beeldvormende bijeenkomssten op locatie

0.1.16

Ve
ergaderkosten raad
d (op locatie)

Beeldvormende bijeenkomssten op locatie

0.1.17

75
5 bevrijding

Voorbere
eiding en uitvoering
g programma

0.1.18

Ex
xterne (juridische) advisering
a

Inwinnen
n van extern advies

Blijvvende activiteit.

0.1.19

Vitale dorpen en een
n actieve samenlevving



Zie 0.1.2
0
en 0.1.3

0.1.20
0.1.21

Ve
ersterken van de (e
economische) vitaliteit
va
an de Hoeksche Wa
aard
We
W kennen onze om
mgeving en weten wat
w de
Ho
oeksche Waard de omgeving te biede
en
he
eeft (externe focuss)

0.1.22

Be
ekendheid geven aan de Hoeksche Waard
W

Taakveld 0.2
0 Burgerzaken
Nr.
Do
oelstelling
0.2.1

Die
enstverlening: dich
htbij en persoonlijkk,
ma
aximaal ondersteund door digitale ka
analen

Afsprakenkader ten behoevve van visie
uitvoeringsagenda
Programm
matische aanpak

Uitvvoering verloopt vo
olgens planning
Zie 0.1.1
0

Implementatie vanaf 2020

Onde
erzoeken hoe we krachten en behoefften in
de ke
ernen centraal kunn
nen stellen en hierraan
vorm
mgeven
 Bestu
uurders faciliteren zodat
z
zij flexibel en
n
afhan
nkelijk van situatie en
e context wisselende
rollen
n kunnen vervullen
Samen m
met de provincie het gezamenlijke
gebiedsp
programma uitvoerren
 Strategische positionerring van de Hoeksch
he
Waarrd in de omgeving
 De be
elangen van de Hoe
eksche Waard onde
er de
aanda
acht brengen in bestuurlijke netwerken zoals
provin
ncie Zuid-Holland, Metropoolregio
Rotte
erdam Den Haag, Zuid-Holland Zuid en Zuidndse Delta
Hollan
Opstarten van gebiedsmarkketing

Activiteit / maatregel
Implementeren en door onttwikkelen van de
dienstverrlening volgens hett nieuwe
dienstverrleningsconcept

0 Beheer overig
ge gebouwen en gronden
Taakveld 0.3
Nr.
Do
oelstelling
Activiteit / maatregel

De communicatie
c
rond
dom de raadsverga
aderingen en activiteiten is
vasttgelegd in het communicatieplan en is een doorgaand proces.
p
De discussie
d
hierover loopt nog binnen de
d griffie en de raad
d. Definitieve
invu
ulling in de loop van
n 2020.
De discussie
d
hierover loopt nog binnen de
d griffie en de raad
d. Definitieve
invu
ulling in de loop van
n 2020.

Zie 0.1.6
0
Zie 0.1.5
0

Beslluitvorming decem
mber 2019

Voortg
gang en toelichting
Uitvvoering verloopt vo
olgens planning en
n gestelde kaders.

Voortg
gang en toelichting
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0.3.1

On
nderzoek naar behe
eersvorm gemeenttelijke
vasstgoed

0.3.2

Verduurzamen geme
eentelijk vastgoed

0.3.3

Ing
gebruikname Vastg
goedbeheersysteem
m

0.3.4

Hu
uisvesting van jeugd
d/ wijkteam West en
e
verrplaatsen servicepu
unt Maasdam

Onderzoe
ek doen naar een toekomstige
t
behee
ersvorm
voor het gemeentelijk/ maa
atschappelijk vastgoed. In
e focus van overdracht
het onderzoek ligt de eerste
van beheer en exploitatie naar uitvoeringsorganisatie
BRES BV, uitgaande dat dezze organisatie dit
competittief kan realiseren
Onderzoe
ek doen naar duurzzaamheidsmaatreg
gel als
aanvulling op opstellen MJO
OP gemeentelijke
en
gebouwe

U
Uitvoeren van nulm
meting van het
g
gemeentelijk vastg
goed ten aanzien va
an de
vverduurzamingsop
pgave.

IInzichtelijk maken van
v het pakket van
n
m
maatregelen met terugverdientijd
t
bin
nnen
vvijf jaar en langere termijn, zowel
o
organisatorisch als financieel

Voo
ordat we een onde
erzoek starten naarr de mogelijke beheersvorm is het
wen
nselijk eerst beleid op vastgoed te on
ntwikkelen.
Dit op zijn minst in afsstemming/ overéén
nstemming met he
et gemeentelijk
eid op voorzieningen en het dorpsgericht werken. In 20
019 inventariseren
bele
wij het vastgoed. In 20
020 ontwikkelen wij
w beleid en aansluitend het
derzoek naar de be
eheersvorm.
ond
Plan
n in ontwikkeling, overloop
o
naar 2020
0 waarin de plannin
ng nu is dat in 2e
kwa
artaal 2020 de uitw
werking afgerond iss en inzicht in de maatregelen.
m

Onderzoe
ek doen naar gewe
enst systeem voor
vastgoed
dbeheer
De Drie LLelies in Puttershoe
ek is de kantoorloca
atie
voor jeug
gd/ wijkteam en het servicepunt.

202
20 keuze Vastgoedbeheersysteem

paraat
Het verpllaatsen van het serrvicepunt is een sep
traject

0 Overhead (ICT
T, Facilitair, Huisvvesting etc.)
Taakveld 0.4
Nr.
D
Doelstelling
Activiteit / maatregel
0.4.1

C
Communicatieve
organisatie
S
Social
media

Communicatietrainingen, ontwikkeling van
klantgericcht schrijven, inzett schrijfcoaches
Ontwikke
eling Newsroom

0.4.2
0.4.3

A
Aanbesteding
HR- en
e salarissysteem

Gemeentte Hoeksche Waard
d is vanuit de
Aanbeste
edingswet 2012 verplicht haar HR- en
n
salarissyssteem opnieuw aan
n te besteden. Reden
hiervoor is dat het huidige contract
c
met Centrric
p 31 juni2019 en niet meer verlengd
d kan
afloopt per
Doel is in 2019 een
worden. D
n leverancier te sele
ecteren,
die in verrband met de Aanb
bestedingsregels pe
er 1

De Drie Lelies bleek naderhand niet gescchikt (te maken) vo
oor de
nstverlening gewenst op locatie. Onderzoek gericht op
p huurlocatie (niet
dien
gem
meentelijk bezit ) in
n het werkgebied West.
W
Verrplaatsing van het sservicepunt is afhankelijk van de evalu
uatie
servvicepunten. Laagd
drempelige locatie wordt nadien gezo
ocht.

Voortg
gang en toelichting
Uitvvoering loopt, versschillende activiteitten opgestart, train
ningen opgestart,
krijg
gt verder vorm in 2
2020.
Er iss in 2019 een plan gemaakt dat 2020
0 uitgevoerd wordtt. De Newsroom is
naa
ar verwachting aan het einde van het tweede kwartaal van
v 2020
ope
erationeel.
In 2019
2
is een via een aanbesteding geko
ozen om een nieuw
w contract aan te
gaa
an met Centric. Dit contract is afgeslo
oten voor 4 jaar. In 2020 vindt
verd
dere uitrol plaats.

22

0.4.4

S
Stabiel
netwerk

0.4.5.

A
Aanbesteding
WMO
O systeem

0.4.6

B
BAG

0.4.7

D
DSO

0.4.8

D
Digitaal
vergaderen
n

0.4.9

D
Digitaliseren
P&C in
nstrumenten

0.4.10

O
Opstellen
advies monitoring
m
opgaven
n

januari 20
020 live dient te ga
aan met het nieuwe
e
systeem
De huidig
ge netwerkbekabelling in het pand aan de W.
van Vlietsstraat is 25 jaar oud
d en voldoet niet meer
m
aan
de huidig
ge eisen. De snelheid en stabiliteit van
n het
netwerk w
wordt hierdoor beperkt. Dit geldt oo
ok voor
de bekab
beling in de Jan van
n der Heijdenstraatt (HW
Werkt!). V
Voor de prestaties van de werkplek iss het
noodzake
elijk dat de bekabeling wordt
gemoderrniseerd in beide pa
anden
Gemeentte Hoeksche Waard
d is vanuit de
Aanbeste
edingswet 2012 verplicht haar Wmo-ssysteem
opnieuw aan te besteden. Reden
R
hiervoor is dat
d het
huidige contract met de levverancier afloopt pe
er 31
er2019 en niet mee
er verlengd kan worden.
decembe
Doel is in 2019 een leveranccier te selecteren, die
d in
met de Aanbestedingsregels per 1 januari
verband m
2020 live dient te gaan mett het nieuwe systee
em
Onderzoe
ek naar het in huis halen van de BAG
(Basisregistratie Adressen en
e Gebouwen), wellke nu
ehouden. Vanaf 20
020
nog doorr SVHW wordt bijge
kunnen w
we de BAG met de benodigde software,
capaciteit en vaardigheden zelf gaan bijhoude
en.

Aansluite
en op de landelijke digitale voorzienin
ng DSO
(Digitaal Stelsel
S
Omgevingsswet).
Het DSO is een geordend en verbonden gehee
el van:
n ICT-voorzieningen, registraties,
afspraken
gegevenssverzamelingen en bronnen.
Voor het digitaal vergadere
en is voor het colleg
ge en de
g
met een pilo
ot van de applicatie ibabs.
directie gestart
Door het gebruiksgemak va
an deze applicatie wordt
w
aan het breder inze
etten van ibabs voo
or
gedacht a
teamman
nagers en eventuee
el andere gremia zo
oals een
ondernem
mingsraad.
Met de aa
anschaf van een P&
&C instrument worrdt
voldaan aan
a de wens van de
e Raad aan het held
der en
transpara
ant communiceren van de P&C-produ
ucten.
Naast datta uit de systemen is in het dashboard
d

Doo
or de werkdruk heb
bben we het projecct niet op kunnen starten.
s
Deze
werrkzaamheden pakkken we in 2020 op..

Op 3 juli heeft het Alg
gemeen Bestuur va
an SVHW besloten om een
alyse te starten van
n de Samenhangen
nde
verkenning impactana
SOR). Deze verkenn
ning wordt uitgevo
oerd door
Objjectenregistratie (S
Kok
kxDeVoogd. Om ee
en goed beeld te krrijgen houden de aangesloten
a
SVHW
gem
meenten werksessiie(s). De werksessie
e met de gemeente Hoeksche Waard
d
wass op 9 oktober. Hett voorstel om BAG in huis te halen is in het STAF ICT
ove
erleg van 7 oktoberr besproken. De we
ethouder heeft aan
ngegeven te willen
n
wacchten op de resulta
aten van het onderrzoek. De resultate
en komen in
novvember beschikbaa
ar. Dit betekent datt we pas door kunn
nen gaan in 2020.

De aanbesteding gaatt dit jaar de deur uiit voor vervanging van de applicatie
n digitaal vergadere
en. Dit pakken wij integraal op (organ
nisatie en griffie).
van

Bij de
d Begroting 2020
0 is al een start gem
maakt met het transparant en helder
com
mmuniceren. Het P&C-proces en de P&C-instrumenten pakken
p
wij de
kom
mende jaren verderr op
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informatiie beschikbaat over de ontwikkelinge
en en de
trends op
p de lange termijn, signalen uit
tevredenheidsonderzoeken
n bij klanten en partners en
nderzoek en –evalu
uatie
beleidson
Archieven
n afsluiten van de rechtsvoorgangers
r
s,
waardoor informatie geordend en toegankelijjk is en
w
aan de wette
elijke verplichting van
v
voldaan wordt
overbrenging, waardoor een gedeelte openba
aar
ehoud van culturee
el erfgoed en voldo
oen aan
wordt. Be
wettelijke
e verplichtingen.
Digitalise
eren van archieven, waarvan het voor
bedrijfsvo
oering en in kader van dienstverlening een
meerwaa
arde heeft (met nam
me bouwvergunnin
ngen).
Stakehold
der onderzoek naar de huisvesting wensen
van de am
mbtelijke organisattie.
Doorontw
wikkelen van de mo
oderne werkplek, met
m oog
voor midd
delen (app, faciliteiten), draagkracht en nut
en noodzzaak.

0.4.11

A
Archiefbeheer
rech
htsvoorgangers

0.4.12

Digitaliseren van arrchieven om
D
d
dienstverlening
op hoger plan te bren
ngen

0.4.13

O
Onderzoek
ambtelijke huisvesting

0.4.14

H nieuwe werken
Het
n door ontwikkelen
n

0.4.15

Implementatie AVG
G

0.4.16

Implementatie GRC
C tooling

0.4.17

U
Uitvoeren
audits, pentesten
p

0.4.18
0.4.19

Creëren van awareness/bewust gebru
C
uik
v privacy gevoelige gegevens.
van
O
Organisatieontwikk
keling

Opzetten
n van een continu
bewustw
wordingsprogramma
Zelforgan
nisatie, werken in pop
p up, van functie
es naar
rollen, he
eidagen

0.4.20

S
Strategische
personeelsplanning

Strategische personeelsplan
nning

0.4.21

S
Strategisch
leren en ontwikkelen

Visie ontw
wikkelen op opleid
den en ontwikkelen
n

0.4.22

M
Mobiliteit

Mobiliteitsbeleid, talentonttwikkeling

Invoeren maatregelen t.b.v.. Algemene Verord
dening
Gegevenssbescherming zoalls vastgesteld in
Privacybe
eleid
De aanschaf en implementa
atie van het Naris
nce, Risk en Compliance programma
Governan
Continue
e laten (pen)testen van IT en organisatie

Uitvvoering verloopt vo
olgens planning en
n gestelde kaders.

Uitvvoering staat voora
alsnog op de agend
da voor 2020.
In 2019
2
zijn de eerste voorbereidingen gedaan
g
voor het ve
erder brengen van
hett werkplekconcept.. De aanbesteding van de raamoveree
enkomst met een
leve
erancier van hardw
ware is eind 2019 ge
egund. In 2020 is de
d verdere
doo
orontwikkeling van
n de moderne werkkplek: uitrol digitale
e werkplek en
geb
bruik van Office365
5 gepland.

Voo
or 2019 is dit niet m
meer aan de orde.

De ontwikkelthema’s vanuit het Kompass zijn opgavegerich
ht, dorpsgericht,
0% dienstverlening
g, de kernwaarden e
en zelforganisatie in een lerende
100
organisatie. Aan deze thema’s hebben we
w gewerkt door bijeenkomsten te
organiseren om een e
eerste verkenning te
t laten plaats vinden. Ook hebben
ernwaarden (persoonlijk, durf en
we een pop-up team gevormd die de ke
n opgepakt om daa
arover het gesprekk met elkaar te
vakkmanschap) hebben
voe
eren.
Een
n eerste basis is gellegd in een bijeenkkomst over ‘basis op orde’. Dit wordt
vervvolgd in 2020.
Er iss een strategisch o
opleidingsplan opge
ezet en een leerlijn
n ontwikkeld voor
medewerkers.
Mobiliteitsbeleid word
dt in 2020 opgepakt binnen het them
ma groei en
onttwikkeling
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0.4.23

T
Talentontwikkeling
g

TMA, tale
entontwikkelingsprrogramma

0.4.24

D
Duurzame
inzetbaa
arheid

0.4.25

Positionering aantrrekkelijk
P
w
werkgeverschap

Talentontwikkeling, generatiepact, leren en
ontwikke
elen, vitaliteitsdag
Employerr Branding
Doorontw
wikkelen website:
werkenbiijdegemeentehw.n
nl en hoekschecampus.nl

De TMA is een instrum
ment wat gaat overr talenten en drijfveren. In totaal
heb
bben 470 medewerrkers een TMA ged
daan. Talentontwikkeling wordt
verd
der vorm gegeven in 2020.
We hebben met elkaa
ar gedefinieerd watt we hieronder verstaan. We rollen
dit in 2020 verder uit.
In het
h vierde kwartaall geven we hier een
n eerste aanzet toe
e.
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Wat heeft het
h gekost?
s
per taakveld, de ba
aten en laste
en van dit prrogramma, het gerealisee
erd totaal saldo van
In de tabel staan,
baten en lassten, de muttaties in de re
eserves en he
et gerealisee
erde resultaa
at. Hierbij wo
orden de batten
weergegeve
en als + en de lasten als –.
–
(bedragen x €1.000)
W aar de n
Ac t ue l e
Pr im it i e v e
be gr ot i ng
g be gr ot i ng
Om sc hr ij v in g
Baten

T aak
kv e l d
0.1 Be
estuur
0.2 Bu
urgerzaken
0.3 Be
eheer ov erige ge
ebouw en en
grond
den

T ot aal B at e n
Lasten

a
W aar v an
onr e c ht

2019

2019

2019

m att ig

97
7

136

38

- 98

0

1.150
0

1.181

1.137

- 44

0

93
3
0
- 5.260

0.11 Resultaat
R
v an de rekening v an batten
en lassten
0.2 Bu
urgerzaken

Sal do

2019

1 .3 4 0
0.1 Be
estuur

W e r ke l i jk

81
1 .3 9 8
- 4.878

59
1 .2 3 4
- 6.256

- 22
- 164

0
0

- 1.378

0

0

0

0

0

0

- 2.988
8

- 3.088

- 3.078

10

0

- 246
6
- 8 .4 9 5

- 591
- 8 .5 5 8

- 643
- 9 .9 7 8

- 52
- 1 .4 2 0

0
0

- 7 .1 5 5

- 7 .1 5 9

- 8 .7 4 4

- 1 .5 8 4

0

0.3 Be
eheer ov erige ge
ebouw en en
grond
den
T ot aal Last e n
G e r e al i se e r d t ot aal sal do v an bat e n e n l asst e n
Onttrekkingen reserv es

0.1 Be
estuur

6
526

361

317

- 44

0

8
534

339
700

335
651

-4
- 48

0
0

0

0

- 23

- 23

0

-4
-4

-8
-8

-8
- 31

0
- 23

0
0

0.3 Be
eheer ov erige ge
ebouw en en
grond
den
T ot aal Ont t r e kki nge n r e se r v e s
Stortingen rese
erv es

0.1 Be
estuur
0.3 Be
eheer ov erige ge
ebouw en en

grond
den
T ot aal St or t in ge n r e se r v e s
G e r e al i se e r d r e sul t aat

- 6 .6 2 4

- 6 .4 6 7

- 8 .1 2 3

- 1 .6 5 6

0

De belangrijjkste financiële afwijking
gen zijn in onderstaand ovverzicht wee
ergegeven (zie gerealisee
erd
resultaat, kkolom “Saldo
o 2019) uit bo
ovenstaande tabel. De on
nttrekkingen
n aan de reserves zijn geb
baseerd op
de werkelijkk gemaakte kosten.
k
Verscchillen tussen taakvelden
n die per sald
do budgettair neutraal zijjn, zijn
buiten deze
e verschillena
analyse gelatten.
(bedragen x €1 mln)
0. Bestuur en ondersteuning
g

Onderwerrp / Taakveld

Overschot (+)
(
/ Tekort (-)
(
op budge
et

-1,8
(voormalig) Be
estuur

0,2
Overig

-0,1
aal
Tota

-1,7

Voordeel
/ Nadeel

Belangrijkste verklaringe
en

Vanwege de verlaging
v
van de
e rekenrente, de
e verhoging van
n de
levensverw ac
chting en de harrmonisatie van de
d voorzieninge n
voor pensioen
nen en w achtge
elden van (voorm
malige) wethoud
ders
hebben w ij ex
xtra stortingen moeten
m
doen in respectievelijk de
voorziening p ensioenverplich tingen (€ 1,3 mln) en de
w
(€ 0,5
0 mln) van (vo
oormalige)
voorziening wachtgelden
Nadeel wethouders.
mer (pas later ge
estart), dorpsge richt
Budgetten vo or de rekenkam
omotie zijn niet volledig bestee
ed in 2019 (€ 0,2
2
werken en pro
Voordeell mln).
Nadeel Overige kleine
ere verschillen op
o dit programm
ma
Tekort op budget 2019
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Beleidsindiccatoren
In onderstaa
ande tabel zijn de (verplichte) beleidssindicatoren van dit prog
gramma opge
enomen die conform
het BBV in d
de jaarstukke
en dienen te worden opg
genomen.
Gemeente
Hoek
ksche
Indicatoren BB
BV (peildatum "Waarstaatjege
"
emeete"15-04-2
2020)

Jaar

Woonl as ten éé
énpers oons hui s houden in €
Woonl as ten m eerpers oons hui s houden €
W
a rde won ingen x € 1.000
Gemi ddel de WOZ‐wa
Gemi ddel de WOZ‐wa
W
a rde won ingen x € 1.000
Forma ti e (fte per
p 1.000 i nwone rs )
Bezetti ng (fte per
p 1.000 inwone
ers )
Appa ra ats kos ten (kos ten per i nwoner)
n
Externe i nhuur (% va n tota le l o onkos ten)
t
Overhea d (% vaa n de tota l e l a s ten)

2019
2019
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Waa rd

weinig
and stedelijk
Nederla

583
655
234
248
6,24
5,46
608
18%
13%

669
6
7
739
2
230
2
248
*
*
*
*
*

681
756
240
257
*
*
*
*
*

* Cijfers niet opgeenomen in "Waar sta
aat je gemeente"

27
7

2.2

Programma
a 1 Veiligh
heid

Tot het prog
gramma Veilligheid behoren de taakvvelden crisisb
beheersing en brandweerr, openbare orde
o
(inclusief ha
andhaving) en veiligheid.
Wat gebeurde er om ons
o heen?
Crisisbeheerrsing en brand
dweer
In 2019 is he
et Regionaall Risicoprofie
el Zuid-Hollan
nd Zuid vastg
gesteld. Voor onze geme
eente in het bijzonder
b
is
extra aanda
acht gevraagd voor de verhoogde kan
ns op ongeva
allen door ee
en toename van
v het
scheepvaartverkeer (me
et name op het
h Hollandscch Diep) en de
d risico’s die
e kleven aan een verkeerssophoping.
Openbare O
Orde en Veiligheid
We zien een
n verschuivin
ng in de crimiinaliteitscijfe
ers: cybercrim
me in verschillende vorme
en neemt toe. Bedrijven,
inwoners en
n overheden lijden hierdo
oor schade. Het
H blijft noo
odzakelijk om
m meer bewu
ustwording tte creëren
en digitaal vveilig gedrag
g te bevorderren. Daarnaa
ast zijn we he
et afgelopen jaar meer en
n meer gecon
nfronteerd
met het geb
bruik van lachgas. Gebruiikers laten ve
eelal in de op
penbare ruim
mte afval achter. Landelijkk is de
discussie op
pgestart of la
achgas onderr de verbode
en middelen van de Opiumwet zou moeten vallen
n.
Handhaving
g
In 2019 heb
bben een we een toenam
me geconstateerd in verba
aal en fysiek geweld tege
en de BOA’s. Dit was
aanleiding om
o de BOA’ss voortaan in koppels te laten optrede
en en niet meer alleen.
en we bereik
kt?
Wat hebbe
eersing en b
brandweer
Taakveld 1..1 Crisisbehe
Tot dit taakveld behoren brandweerrzorg, preven
ntieve maatrregelen voor de fysieke veiligheid
v
en
rampenbestrijding.
Crisisbeheerrsing en brand
dweer
De basis voo
or de Region
nale Crisisorg
ganisatie Bevvolkingszorg is gelegd. Sin
nds 1 april 20
019 is de Reg
gionale
Crisisorganiisatie Bevolk
kingszorg acttief geworden. De komen
nde jaren wordt gewerkt aan de verde
ere
professiona
alisering.
Taakveld 1..2 Openbare
e Orde en Ve
eiligheid
Tot dit taakveld behoren alle gemee
entelijke take
en op het gebied van de openbare
o
orde en veiligh
heid.
Openbare O
Orde en Veiligheid
Om de gem
meentelijke po
ositie in het voorkomen
v
e bestrijden
en
n van onderm
mijning te ve
erbeteren, is extra
formatie toegevoegd aa
an het team Integrale Veiligheid. Daarnaast zijn financiële mid
ddelen besch
hikbaar
gesteld voo
or technische
e ondersteun
ning, om onze
e eigen inforrmatiepositie
e te verbeterren.
Wet verplich
hte geestelijke gezondheid
dszorg (WVGG
GZ)
Naast de exxtra bijdrage vanuit het gemeentefon
nds, zijn er binnen volksge
ezondheid budgetten ge
evonden om
de kosten voor de imple
ementatie en
n de uitvoerin
ng te dragen
n.
Handhaving
g
Er is in 2019
9 een start ge
emaakt met het VTH-beleid (omgevin
ngsbeleid). Het
H Preventie
e- en Handha
avingsplan
Alcohol 202
20-203 heeft in 2019 een definitieve vorm
v
gekreg
gen. Het besluitvormingsproces volgtt in 2020.
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Wat heb
bben we gedaan
n?
derstaande tabelllen is de voortga
ang van de activitteiten weergegevven voor het jaar 2019.
In de ond
Taakveld
d 1.1 Crisisbeheerrsing en brandwe
eer
Nr.

Doelstellin
ng

Activiteit

1.1.1

De
D gemeente heeftt een adequate
crisisorganisatie
c

De H
Hoeksche Waard maakt
m
deel uit van de
d
regio
onale crisisorganisatie Zuid-Holland Zuid
Z
en
heefft daarnaast lokale medewerkers die jaarlijks
word
den getraind.

1.1.2

De
D gemeente heeftt slagvaardige bran
ndweerzorg

De rregionale brandweer Zuid-Holland Zuid zet zich
in vo
oor de risico- en crisisbeheersing.

1.1.3

De
D gemeente particcipeert actief in de
e
doorontwikkeling
d
v bevolkingszorg
van

We g
gaan de bevolkingsszorg verder
proffessionaliseren en meer
m
samenwerken met de
Veiliigheidsregio Zuid-H
Holland Zuid bij hett
uitvo
oeren van de (regio
onale) crisisbeheerrsing en
bevo
olkingszorgtaken

Voorrtgang en toelichtin
ng
Is vanaf 1 april 2019 van start gegaan

Taakveld
d 1.2 Openbare orde
o
en veiligheid
d
Nr.
1.2.1

Doelstellin
ng
Handhaving huidig vveiligheidsniveau en
H
e
versterken waar nodig

Activiteit
A.

Voo
ortgang en toelichting

Inzetten op handh
having van de drank en horeca
en bijzondere wettten.

C. Z
Zicht krijgen op (mogelijke) ondermijn
nende
a
activiteiten in de ge
emeente.

1.2.2

E leefbare en veilige omgeving
Een

1.2.3

E leefbare en veiilige omgeving
Een

1.2.4

W
Woonoverlast

D. O
Ontwikkelen visie toekomstbestendig
ge BOA
o
organisatie (APV en
n DHW)
A. Implementatie WV
VGGZ
B. P
Participatie stimule
eren
 Opstellen Integraa
al Veiligheidsbeleid
d 20192020
 Opstellen handhavingsbeleid
e van
 Realisatie en (tusssentijdse) evaluatie
toezicht en handh
having
A. A
Aanpassing APV en
n het opstellen van
b
beleidsregels voor de uitvoering

Visie
V
wordt afgero
ond in 2020

We
W verwachten da
at het IVB gereed iss in 2020 .

De APV passen wijj aan. De planning is dat het college de
d APV in 2
kwartaal 2020 vasststelt.
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Wat heeft het
h gekost?
In de tabel staan,
s
per taakveld, de ba
aten en laste
en van dit prrogramma, het gerealisee
erd totaal saldo van
baten en lassten, de muttaties in de re
eserves en he
et gerealisee
erde resultaa
at. Hierbij wo
orden de batten
weergegeve
en als + en de lasten als –
(bedragen x €1.000)

Om sc hr ijv ing
g
Baten

Pr im it ie v e
T aakvv e l d

W aar v an
Saal do
2 19
20

onr e c ht
m at ig

47

242

213

- 30

0

97
14 4

90
33 2

80
29 3

- 10
- 40

0
0

1.1 Criisisbeheersing en brandw eer

- 7.558

- 7.479

- 7.322

156

0

1.2 Op
penbare orde en veiligheid
v

- 1.756

- 1.801

- 1.668

133

1.1 Criisisbeheersing en brandw eer
1.2 Op
penbare orde en veiligheid
v

T ot aal B at e n
Lasten

Ac t ue l e

be gr ot ing be gr ot ing W e r ke l ijk
2 01 9
2 01 9
20 19

T ot aal Last e n
a bat e n e n l as t e n
Ge r e al ise e r d t ot aal sal do v an
r
es
Onttrekkingen reserv
T ot aal Ont t r e kkinge n r e se r v e s

- 9 .28 0

- 8 .99 1

2 89

0

- 9 .16 9

- 8 .94 7

- 8 .69 8

2 49

0

0
0

0
0

T ot aal St or t i nge n r e se r v e s

- 9 .16 9

- 8 .94 7

0
0

0

0

0

Ge r e al ise e r d r e sul t aat

0
0

0

0

Stortingen rese rves

0

- 9 .31 4

0
0

0

0

0

0

- 8 .6 98

0

2 49

0

gen zijn in onderstaand ovverzicht wee
ergegeven (zie gerealisee
erd
De belangrijjkste financiële afwijking
resultaat, kkolom “Saldo
o 2019) uit bo
ovenstaande tabel. De on
nttrekkingen aan de reserves zijn geb
baseerd op
de werkelijkk gemaakte kosten.
k
Verscchillen tussen taakvelden
n die per sald
do budgettair neutraal zijjn, zijn
buiten deze
e verschillena
analyse gelatten.
(bedragen x €1 mln)
1. Veiligheid

Onderwerrp / Taakveld

Overschot (+
+)
/ Tekort (-)
op budget

Crisisbeheersin
ng en brandw ee r

0,1

Openbare orde
e en veiligheid
al
Totaa

0,1
0,2

Voordeel
/ Nadeel

Belangrijkste
e verklaringen

Betreft de terug gave vanuit de Veiligheidsregio
V
ZHZ (€ 0,1 mln)
Voordeel op basis van he t jaarrekeningre
esultaat 2018.
In 2019 is in we rkelijkheid minde
er uitgegeven aa
an de BOA
Voordeel organisatie (€ 0,1 mln).
o budget 2019
Overschot op

Beleidsindiccatoren
In onderstaa
ande tabel zijn de (verplichte) beleidssindicatoren van dit prog
gramma opge
enomen die conform
het BBV in d
de jaarstukke
en dienen te worden opg
genomen.
Gemeente
weinig

Hoek
ksche
Indicatoren BB
BV (peildatum "Waarstaatjege
"
emeete"15-04-2
2020)

Jaar

Wi nkel di e fs ta l per 1.000 i nwon
ne rs
Di efs ta l ui t wo
oni ng per 1.000 i nwoners
n
Ge we l ds mi s dri jve n per 1.000 i nwoners
n
Ve rni el i ng e n bes
b cha di gi ng pe r 1.000 i nwoners
Ve rwi jzi ngen H a l t per 10.000 i n woners va n 12‐17 ja a r

2018
2018
2018
2018
2018

Waarrd

Nederland stedelijk
0,20
1,00
2,10
2,90
123

2,,20
2,,50
4,,80
5,,40
1
119

0,80
2,00
3,10
3,90
101
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2.3

Programma
a 2 Verkee
er, Vervoe
er en Wate
erstaat

gramma Verrkeer, Vervoe
er en Waterstaat behoren
n de taakveld
den verkeer en
e vervoer, parkeren,
p
Tot het prog
recreatieve havens, economische ha
avens en watterwegen en openbaar ve
ervoer.
Wat gebeurde er om ons
o heen?
Openbare ru
uimte algemeeen
De openbarre ruimte is het
h bindmidd
del in onze sa
amenleving. Het vormt de basis voor het openbarre leven. Hett
is de plek w
waar mensen elkaar ontmoeten, naar hun werk gaan, spelen, sporten en on
ntspannen. Het
H beheer
van de open
nbare ruimte
e is daarmee 1 van de bellangrijkste werkterreinen
w
n van een gem
meente. Hett is zaak dit
op een plan
nmatige manier te doen. We
W zien binn
nen het behe
eer van de op
penbare ruim
mte dat markktprijzen
stijgen. Het gevolg is dat nieuwe aanbestedinge
en duurder uitvallen.
n stap gezet met ‘Hoekscche Waard Zo
oemt’ Inwon
ners en organ
nisaties in
Op het gebied van participatie is een
men met gem
meente en an
ndere overhe
eidsinstantie
es aan het
de Hoeksche Waard werrken met dit initiatief sam
d Hoeksche Waard.
verbeteren van de biodiiversiteit in de
v
doel:
De initiatieffnemers benoemen gezamenlijk het volgende
‘Door samenwerking me
et onder and
dere inwonerrs, maatschap
ppelijke orga
anisaties, ond
dernemers en
e
oeksche Waa
ard verbetere
en. Waarbij de
d maatschap
ppelijke bew
weging
overheden de biodiversiteit in de Ho
a
verbindt, inspireert en aanjaagt.’
6 mensen aan
ngesloten bijj dit initiatieff en doen er meer dan 12
2 organisaties aan mee,
Inmiddels ziijn er zo’n 46
waaronder Hoeksche Waards
W
Landscchap, Staatsb
bosbeheer, Imkerverenig
ging, Coöperatie Collectie
ef Hoeksche
HW, VELT, etcc.
Waard CCH
Wat hebbe
en we bereik
kt?
Taakveld 2..1 Verkeer en
e vervoer
Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied
d van verkeerr te land (inclusief voetga
angers) en biijbehorende
droge infrasstructuur. Na
aast de taakvvelden in dit programma zijn er ook ta
aakvelden in andere prog
gramma’s
die betrekking hebben op
o de openbare ruimte. Het
H betreft de
d taakvelden 5.7 Openb
baar groen (p
programma
ering (progra
amma 7) en 7.5
7 Begraafp
plaatsen (programma 7).
5), 7.2 Riole
Mobiliteit
In april 2019
9 stelde de gemeenteraa
g
ad de Mobilitteitsagenda vast.
v
Deze ag
genda is sam
men met de provincie
opgesteld en
e omvat pro
ojecten waar beide partije
en zich de ko
omende jaren
n voor inspan
nnen. Via
voortgangsrapportagess (per kwartaal) informere
en wij de gem
meenteraad over de voorrtgang van de
d projecten.
s
wij ee
en programm
maplan voor de opgave mobiliteit
m
op..
Daarnaast stelden
Verkeersveilligheid
De Regionale Projectgro
oep Verkeerssveiligheid Hoeksche
H
Waard (RPV HW
W) is een sam
menwerkingsvverband van
verschillend
de organisaties die al jare
en samen werken aan verrkeersveiligheid. De RPV HW maakt 1 x per 3 jaar
een uitvoeringsprogram
mma voor ged
dragsbeïnvlo
oedingsproje
ecten, bepaallt samen wellke projecten
n moeten
genomen in de
d gebiedsag
genda en bespreekt diverse verkeersszaken met elkaar. De RPV
V HW is
worden opg
uitgegroeid
d tot een sam
menwerkingsverband dat meer dan allleen verkeerrsveiligheid met
m elkaar be
espreekt.
Van 2016-2018 is de RPV
V HW onderg
gebracht in het
h SamenwerkingsOrgaan Hoeksche
e Waard (SOH
HW). Voor
mma 2020 – 2021 wordt de RPV HW-projecten on
ndergebracht in de nieuw
we gemeente
e Hoeksche
het program
Waard.
Besluitvorming en financciering
Gemeente H
Hoeksche Wa
aard en het Waterschap
W
Hollandse De
elta zijn de wegbeheerde
w
ers die een fiinanciële
bijdrage levverden aan de RPV om, sa
amen met su
ubsidie van de Provincie Zuid-Holland
Z
, diverse projjecten op
het gebied vvan gedragsbeïnvloeding
g in het verke
eer uit te voe
eren.
v
in een ambttelijke werkgroep verkeerr/verkeersve
eiligheid besp
proken
Onderwerpen die naar verwachting
mende jaren zijn:
z
moeten worden de kom
programma verkeersveili
v
igheid van de
e RPV
- meerjaren uitvoeringsp
eidsplan 2022
2 e.v.
- nieuw verkkeersveilighe
- risicogestu
uurd werken in verkeersvveilgheid i.k.vv. SPV 2030
- diverse N-w
wegen/A-we
egen
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- aanpak pro
ovinciale fiettsroutes
- aanpak reg
gionaal landb
bouwverkeerr
Openbare ru
uimte
In 2019 is ge
estart met het opstellen van het Integraal Beleidssplan Openb
bare Ruimte. Dit plan legg
gen we naar
verwachting
g in het 2e kw
wartaal van 2020
2
voor aa
an de gemeenteraad. Voo
or de verschiillende onderdelen van
de openbarre ruimte zijn
n inspecties uitgevoerd.
u
V
Vanuit
die insspecties is du
uidelijk welke
e vervanging
gs- en
onderhoudssmaatregelen nodig zijn.
Taakveld 2.2
2 Parkeren
Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzond
derlijke) parkkeervoorzien
ningen.
ervoorzieningen - zoals ca
arpoolplaatssen en P&R-terreinen - he
eeft parkeren
n in de
Naast de grotere parkee
woonwijken de aandachtt. De combinatie met ond
derhoud en renovatiepro
r
ojecten biedtt vaak
bestaande w
mogelijkhed
den om de parkeervoorziening te opttimaliseren.
Onderzochtt wordt waarr nog extra parkeerplaats
p
sen zijn aan tte leggen. In 2019 zijn op
p diverse plekkken
parkeerplaa
atsen gerealiseerd. Het iss altijd een affweging of en
e waar deze aangelegd kunnen
k
word
den. Vaak
gaat dit ten kosten van een
e stuk gro
oenvoorzienin
ng en moet er
e een afweg
ging gemaakt worden.
Taakveld 2.3
3 Recreatievve havens
Tot dit taakveld behoren havens voo
or de recreattieve scheepvvaart.
We hebben een belangrrijke stap gezzet in het beheer van onzze havens do
oor het areaa
al van kademuren en
n te bepalen. Ook zijn de
e onderhoudsstoestand en
n de onderho
oudsmaatreg
gelen van dezze objecten
damwanden
bepaald. In 2020 worde
en deze gege
evens geüplo
oad. We hebb
ben een bela
angrijke stap gezet in hett beheer van
onze havens door het arreaal van kad
toestand en
demuren en damwanden
d
te bepalen. Ook zijn de onderhouds
o
de onderho
oudsmaatregelen van dezze objecten bepaald.
b
In 2020
2
worden
n deze gegevvens geuploa
ad naar ons
beheerprog
gramma Obsurv.
We hebben gewerkt aan
n de inspectie van de kad
demuren van de Veerhave
en in Puttersshoek. In 202
20 ronden
ect af. We sttellen een ge
eharmoniseerrde Havenbe
eheersverord
dening voor de
d Hoeksche
e Waard op.
we dit proje
Wij bieden deze
d
verorde
ening in 2020
0 aan de gem
meenteraad tter vaststellin
ng aan.
In overleg m
met RWS werrken we aan de aanwijzin
ng van de losw
wal Puttersh
hoek als gemeentelijke ha
aven. We
hebben ond
derzoek laten
n uitvoeren naar
n
de effeccten van lang
gsvarende sccheepvaart op de langs de loswal
afgemeerde
e schepen. We
W hebben opdracht gegeven voor he
et plaatsen van
v havenpalen die de entree naar de
e
loswal markkeren.
Taakveld 2..5 Openbaarr vervoer
Tot dit taakveld behoren taken op het gebied va
an openbaar vervoer en bijbehorende
b
e (omvangrijkke)
infrastructu
urele voorzieningen.
m
In 2019 besloten wij tott uitbreiding van de nachttbus in Hoekksche Waard met een extra route en meerdere
gen. Deze uitbreiding ge
eldt vooralsnog voor 1 jaa
ar. Weevalue
eren hieroverr in de zomerr van 2020.
bestemming
De bussen rijden
r
sinds 15 decemberr 2019. Met de
d Provincie en Connexxiion startten wij
w een
participatietraject om te
e komen tot een R-Netve
erbinding tusssen Oud-Beiijerland en Rotterdam Zu
uidplein. In
2020 geven
n wij hieraan een vervolg. In 2019 stem
mde Rijkswaterstaat in met
m het gebru
uik van delen
n van de
vluchtstrook langs de A2
29 door lijnb
bussen van Co
onnexxion. H
Hiermee verb
beteren we de
d bereikbaarheid van
d aantrekke
elijkheid van het openbaa
ar vervoer.
de Hoeksche Waard en de
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Wat hebb
ben we gedaan?
erstaande tabelle
en is de voortgang van de activiteiten weergegeve
en voor het jaar 2019.
In de onde
Taakveld 2.1
2 Verkeer en Ve
ervoer
Nr.

Doelstelling

Activiteit / m
maatregel

2.1.1

Verkeersveiligheiid vergroten

2.1.2

Bereikbaarheid ve
erbeteren

• De Regionale Projectgroep
Verkeersveiligheid biedt activiteiten op het
gebied van b
bewustwording en
n
gedragsbeïn
nvloeding
(Meerjarenp
programma Verkee
ersveiligheid)
• Het onderlig
ggend wegennet vverbeteren
(vorkstructuur) door onder an
ndere het
ontlasten vvan de verkeersdruk op de
centrale as in Klaaswaal
• Actief lobbyyen bij de provincie
e voor een
goede ontssluiting van de Hoeksche Waard.
Afstemmen
n en voorbereiden renovatie
Heinenoord
dtunnel
• Het faciliteren van fietsverbin
ndingen,
onder ande
ere fietspadenplan Hoeksche
Waard
ercapaciteit
• Het faciliteren van fietsparkee
eren van de infrasttructuur voor
• Het verbete
elektrisch vervoer
v
Randweg Kllaaswaal

2.1.3

Duurzame mobiliteit

2.1.4

Realiseren robuuste vorkstructuur

2.1.5

Realiseren robuuste vorkstructuur

2.1.6

Realiseren mobiliiteitsagenda

2.1.7

Bereikbaarheid tiijdens renovatie
Heinenoordtunne
el
Monitoring en stu
uring mobiliteit

2.1.8

Ontsluiting Zuid-West (A29-Ko
ortweg-Lange
weg)
eendrachtsw
Uitwerking mobiliteitsagenda
Maatregelpakket Heinenoordttunnel
Opstellen ve
erkeersmodel Hoeksche Waard

Voortgang
V
en toe
elichting
In 2019 voeren wij
w meerdere activiteiten uit die gericht zijn op doelgroe
epen, zoals een
opfriscursus rijva
aardigheid senioren
n, ouderen op de elektrische
e
fiets, verkeerseducatie
in het voortgezet onderwijs en het educatieprogramm
ma School op Seef voor
leerlingen in het basisonderwijs.
Hier ligt een rela
atie met de aanleg vvan de nieuwe pro
ovinciale randweg Klaaswaal.
K
Als
deze weg gereed
d is nemen wij aanssluitend maatregellen op de centrale as in
Klaaswaal. De prognose volgens de
e planning is 2023. De soort maatrege
elen stemmen
oners van Klaaswaal af. De planning hiervoor is 2020.
wij met de bewo
b
an renovatie Heinen
noordtunnel verwa
achten wij in
Besluitvorming bereikbaarheidspla
maart 2020.
Wij faciliteren fie
etsparkeren in het kader van de renovvatie Heinenoordtu
unnel. Wij
nemen in ons pla
an voor een dekken
nd netwerk van oplaadpunten in Hoeksche Waard
en het verbetere
en de infrastructuu
ur voor elektrisch ve
ervoer op in het
uitvoeringsprogrramma 2021
Voor de aanleg van
v de provinciale randweg
r
Klaaswaal is een projectplan
n geschreven
en vastgesteld. Vervolgens
V
is een aanbestedingstraje
a
ct gevolgd voor de
e
ingenieursdienstten. In november 2019 starten we me
et de gesprekken met
m bewoners
en eigenaars om een voorkeurstraccé te kunnen bepallen. Dit moet de ee
erste helft van
n waarna wij de ruimtelijke procedure
e gaan voorbereide
en. De eerste
2020 bekend zijn
uitgaven verwachten wij eind 2019
9. Volgens planning
g is de weg gereed in 2023.
Met de provincie
e en het waterschap overleggen wij over
o
de realisatie en
n de
kostenverdeling.. Start procedures voorzien 2020.
Doorlopend, verschillende projecte
en met verschillend
de planning. Inform
meren via
ortgangsrapportag
ges.
afzonderlijke voo
Besluitvorming bereikbaarheidspla
b
an verwacht maart 2020.
In 2020 geven wij opdracht voor he
et opstellen van he
et verkeersmodel Hoeksche
H
el gebruiken wij alss onderlegger voor milieuvraagstukke
en en de
Waard. Dit mode
regionale geluidsskaart.
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2.1.9

Beheer openbare
e ruimte

Gelijkschake
elen van kwaliteit openbare
o
ruimte

2.1.10

Verkeersveiligheiid

2.1.11

Verbeteren utilita
aire en recreatieve
fietsroutes

Duurzaam veilig
v
inrichten van de wegen
binnen de bebouwde
b
kom
Realiseren d
diverse fietspaden

2.1.12

Realiseren robuuste vorkstructuur

Taakveld 2.2
2 Parkeren
Nr.
D
Doelstelling
2.2.1

Voldoende parkeerrgelegenheid
V
r
realiseren

Taakveld 2.5
2 Openbaar verrvoer
Nr.
Doelstelling
2.5.1

Vervoersaanbod
V
ve
erbeteren en het
wegennet
w
ontlaste
en

2.5.2

Verbeteren
V
extern
ne bereikbaarheid

2.5.3

Toegankelijkheid
T
O
OV

Aansluiting N217-Polderweg irt
herontwikke
eling SU terrein

Activiteit / ma
aatregel
Oplossen kne
elpunten

Activiteit / maatregel
• In overleg met de provincie de behoefte en
mogelijkheden voor aanleg P+R
Ren in kaart brengen
n
voorzieninge
• Het realisere
en van de
Randstadnettverbinding (R-netvverbinding)
Doorontwikkeling nachtbus hele regio (pilot)
Inventarisatie
e bushaltes

In 2019 hebben we
w de openbare ru
uimte beheerd op basisniveau.
b
Dit is gelijk
g
aan het
niveau dat in de voormalige gemee
enten was vastgestteld. In 2019 zijn we
e gestart met
n een integraal belleidsplan openbare
e ruimte. De door de
d raad
het opstellen van
aangenomen mo
otie “Kaders stellen
n” betekent dat we
e dit in 2 stappen in
n de raad
brengen. In het 1e
1 kwartaal van 2020 brengen we een
n discussienota in om
o de kaders
helder te krijgen. Het integrale bele
eidsplan verwachte
en we in het 2e kw
wartaal aan te
bieden.
Provincie ZH; uittvoeringsprogramm
ma Duurzaam Veilig.
Onder dit projecct valt onder meer d
de aanleg van het Tiengemetenpad,
T
h fietspad
het
Buitenzomerland
den en het fietspad
d Strijen – Oud-Beijjerland. Deze proje
ecten liepen in
2019 door.
Dit project is ond
derdeel van het ma
aatregelpakket Heinenoordtunnel (2.1.4) en voeren
wij na instemmin
ng met het maatreg
gelpakket vervroeg
gd uit.

V
Voortgang
en toelichting
Door toename au
utobezit ontstaat in woonwijken een structureel tekort aan voldoende
parkeercapaciteit. Door het leveren
n van maatwerk bre
eiden wij waar mog
gelijk de
heid uit.
parkeergelegenh

Voortgang
V
en toe
elichting
Behoefte is in ka
aart gebracht en prrovincie bereid uitb
breiding van P+R-te
erreinen.
Numansdorp en Busstation Heinen
noord voor, de gem
meente faciliteert.
men aan realisatie R-Netverbinding
R
tu
ussen OudGemeente en provincie werken sam
Beijerland en Zuidplein.
Vanaf half decem
mber 2019 rijdt de nachtbus op twee routes door de Ho
oeksche Waard.
In 2020 vindt eva
aluatie plaats over de twee routes.
Wij sluiten aan bij nieuw provinciaa
al beleid toegankelijkheid openbaar vervoer. Wij
verwachting in 2020 concreet plan hoe hieraan een vervolg te geven.
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Wat heeft het
h gekost?
In de tabel staan,
s
per taakveld, de ba
aten en laste
en van dit prrogramma, het gerealisee
erd totaal saldo van
baten en lassten, de muttaties in de re
eserves en he
et gerealisee
erde resultaa
at. Hierbij wo
orden de batten
weergegeve
en als + en de lasten als –
(bedragen x €1.000)
Om sc h r ij v i ng
Baten

Pr i m it i e v e
T aakvv e l d

835
53
92

2.1 V e rkeer en v erv oer
2.2 Parrkeren
2.3 Reccreatiev e hav ens

Lasten

2.1 V e rkeer en v erv oer
2.2 Parrkeren
2.3 Reccreatiev e hav ens
2.4 Eco
onomische hav enss en w aterw egen
n
2.5 Openbaar v erv oer

T ot aal Last e n
Ge r e al ise e r d t ot aal sal do v a n bat e n e n l astt e n
Onttrekkingen reserv
r
es

2.1 V e rkeer en v erv oer
2.2 Parrkeren
2.3 Reccreatiev e hav ens

2.1 V e rkeer en v erv oer

0
0
0

60

0

0

-5
5
508

0
0

- 223
- 205

- 330
- 125

- 342
- 158

- 13
- 33

0
0

- 2.358

- 376

- 295

81

0

- 284

- 220

- 244

- 24

0

- 1 5 .2 3 3

- 1 4.4 66

3 47
- 1 3.9

51
19

0

- 1 4 .1 7 4

- 1 2.6 49

- 1 2.1
2 35

51
14

0

1.161
0

766
75

451
75

- 315
3
0

0
0

157

170

127

- 42

0

0

0

36

36

0

93

93

114

21

1.10 4
- 2.145
- 113

0

2.4 Eco
onomische hav enss en w aterw egen
n
Ge r e al ise e r d r e su l t aat

- 22
4
13

1.8 12
1
- 12.908

- 1.228
-0

T ot aal St or t i n ge n r e se r v e s

1.593
55
105

60

1 .4 1 1

2.3 Reccreatiev e hav ens

on r e c ht
m at i g

1.81 7
- 13.416

2.5 Openbaar v erv oer
Stortingen rese rv es

Sall do
2 0 19

79

2.4 Eco
onomische hav enss en w aterw egen
n
T ot aal Ont t r e kkin ge n r e se r v e s

1.615
51
92

W e r ke l ijk
20 1 9

1 .0 5 9
- 12.163

2.5 Openbaar v erv oer
T ot aal B at e n

W aar v an

Ac t u e l e

be gr ot in g be
b gr ot i n g
2 01 9 *
2019

0

8 03
- 1.803
0
- 692

- 1 .2 2 8

- 2.2 58

- 2 .4 95

- 1 3.99 1

- 1 3 .8 0 3

- 1 3 .8 2 7

01
- 30
342
3
1
113
- 692
6
- 23
37
- 24

0
0
0
0
0
0
0

*In primitieve beg
groting verschuiving
g van € 0,1 mln tusssen taakveld 2.1 en
n 2.4. Per saldo neu
utraal

gen zijn in onderstaand ovverzicht wee
ergegeven (zie gerealisee
erd
De belangrijjkste financiële afwijking
resultaat, kkolom “Saldo
o 2019) uit bo
ovenstaande tabel. De on
nttrekkingen aan de reserves zijn geb
baseerd op
de werkelijkk gemaakte kosten.
k
Verscchillen tussen taakvelden
n die per sald
do budgettair neutraal zijjn, zijn
buiten deze
e verschillena
analyse gelatten.
(bedragen x €1 mln)
2. Verkeer, ve
ervoer en waterstaat
Overschot (+
+)
/ Tekort (-)
)
Onderwerp / Taakveld
op budget

Voordeel
/ Nadeel

Belangrijkste verklaringen
v

0,3

IIn 2018 zijn inve steringen (vanuiit de voormalige gemeenten) in
d
diverse
wegen, verkeersvoorzien
v
ningen en openb
bare verlichting
n
niet
(volledig) afg
gerond waardoo r de afschrijvings
slasten pas na
2
2019
aanvangen
n.
Voordeel

Beheerplan wa
aterplan en
baggeren

-0,3

De stortingen in de reserves voo r het beheerplan
D
n baggeren en
h waterbeheerrplan waren gera
het
aamd op taakveld 2.1 binnen
p
programma
2 (€ 0,4 mln) en 5.7 binnen
b
programm
ma 5 (€ 0,3
m
mln).
De werkelijke storting is ve rantw oord op ta akveld 2.4
b
binnen
programm
ma 2(€ 0,7 mln). Per saldo betrefft dit een
n
neutrale
verschu iving, maar op d it programma lev
vert dit een
n
nadeel
op (zie oo
ok het voordeel op
o programma 5 . Sport, cultuur
e recreatie).
en

Totaal

-0,0

Verkeer en verrvoer

Nadeel

Tekort op bu
udget 2019

35
5

2.4

Programma
a 3 Econom
mie

Tot het prog
gramma Eco
onomie horen
n de taakveld
den economiische ontwikkkelingen, fyssieke
bedrijfsinfra
astructuur, bedrijvenloke
b
et en bedrijfssregelingen en
e economische promotiie.
Wat gebeurde er om ons
o heen?
ntwikkelingeen
Regionale on
Gemeente H
Hoeksche Wa
aard is de samenwerking
g aangegaan binnen de Zu
uid-Hollandsse Delta (Goe
eree
Overflakkee
e, Hoeksche Waard, Voorrne Putten (B
Brielle, Nissew
waard en We
estvoorne) om
o de krachten te
bundelen en gezamenlijjk opgaven o
op te pakken. Om de aanp
pak te versne
ellen dienden de partijen
n een
oor een regio
odeal in bij he
et Rijk. De ve
ersterking wo
ordt ingezet op het gebie
ed van agrifo
ood,
aanvraag vo
arbeidsmarkt, duurzaam
mheid en land
dschap en to
oerisme.
Wat hebbe
en we bereik
kt?
De eilanden
n Goeree-Ove
erflakkee, Ho
oeksche Waa
ard en Voorn
ne-Putten (Brrielle, Hellevo
oetsluis, Nisssewaard en
Westvoorne
e) hebben ee
en aantal gem
meenschappelijke kenme
erken en opg
gaven die daa
armee samen
nhangen.
Een hechterre samenwerrking kan de aantrekkelijkheid en (eco
onomische en
e sociale) vittaliteit van de ZuidHollandse D
Delta versterken. In 2019 hebben we daarom de krachten
k
geb
bundeld om gezamenlijk
g
o
opgaven
op
te pakken. H
Het Rijk heefft hier 7,5 miljoen voor be
eschikbaar gesteld.
am en innova
atief te groeien wil de Zu
uid-Hollandse
e Delta de ecconomische structuur
s
verrsterken en
Om duurzaa
het woon- e
en leefklimaa
at verbeteren
n. Met de extra investerin
ng van het Rijk
R kan de reg
gio deze opg
gaven
sneller en beter aanpakken. De eilan
nden in de Zu
uid-Hollandse
e Delta vinde
en elkaar op de thema’s agrifood,
a
arbeidsmarkt, duurzaam
mheid, landscchap en toeriisme. Deze thema’s zijn uitgewerkt
u
in
n concrete prrojecten.
Taakveld 3..1 Economische ontwikk
kelingen
Tot dit taakveld behoort algemeen beleid
b
om de
e economisch
he bedrijvigh
heid te verste
erken.
Vitale arbeid
dsmarkt
Ruimte voor onderneme
erschap, dat is wat het prrogramma Ecconomie van
n de gemeente Hoeksche
e Waard
Als gemeente
e moeten wijj de juiste ran
ndvoorwaard
den creëren, waardoor ondernemers beter
nastreeft. A
kunnen ond
dernemen. De arbeidsmarkt is hierin een
e belangrijjk thema. Do
oor vergrijzin
ng en ontgroe
ening (trek
jongeren na
aar de stad) verandert
v
de
e bevolkingsssamenstelling
g in de Hoekksche Waard.. Mede daard
door wordt
de arbeidsm
markt steeds krapper, me
et name voorr bedrijven in
n de zorg, tecchniek en ICT
T. Aan de Ho
oeksche
Waard de ta
aak om daarin te voorzien
n en ‘aantrekkkelijk’ te zijn
n en blijven, zodat
z
we me
ensen binden
n aan dit
prachtige gebied. Samen met Provin
ncie Zuid-Hollland werkt de
d gemeente
e Hoeksche Waard
W
aan dit vraagstuk
men met ondernemers, zo
orginstellingen en onderrwijspartijen een uitvoeringsagenda Vitale
V
en stelt sam
Arbeidsmarrkt op.
De uitvoerin
ngsagenda Vitale
V
Arbeidssmarkt bevat concrete m
maatregelen om
o samen met
m ondernem
mers en
onderwijspa
artijen op te pakken in de
e periode 2020 – 2022. Het
H zijn maatrregelen om de
d aansluitin
ng tussen
onderwijs en bedrijfslevven te versterken, zoals het
h opstarten
n van Mbo-op
pleidingen in
n de Hoeksch
he Waard en
eren van bed
drijfsbezoeke
en en een tecchniekfestiva
al om leerlingen kennis te laten make
en met
het organise
Hoeksche W
Waardse bedrrijven. De agenda bevat daarnaast
d
ma
aatregelen om
o de Hoeksche Waard als
werkgebied
d op de kaartt te zetten. Gezien
G
de krapte op de arrbeidsmarkt is
i het belang
grijk ons bestte beentje
voor te zettten en uit te dragen welkke voordelen werken in de Hoeksche Waard
W
biedtt. We zijn sam
men met de
zorgorganissaties campagnes gestartt die gericht zijn op werken in de krap
ptesectoren, zoals de zorrg.
s
we in 2020 met het project ‘R
Regionale Vaccaturebank’, waarvoor we in 2019 de
Daarnaast starten
voorbereiding troffen. Een website waarmee werkzoekende
en binnen en
n buiten de Hoeksche
H
Wa
aard
er inzicht krijg
gen in alle op
penstaande vacatures
v
in de Hoeksche
e Waard én waarop
w
zij do
oor
eenvoudige
portretten//verhalen van
n bedrijven en
e werkneme
ers zicht krijg
gen op de voo
ordelen van werken in de
e Hoeksche
Waard (in diverse branches). We maken hierin oo
ok links naar wonen en re
ecreëren. Wo
onen en bere
eikbaarheid
orwaarden om
m een aantre
ekkelijk werkkgebied te zijjn en te blijve
en. De conce
eptagenda
zijn belangrrijke randvoo
schetst watt er vanuit de
eze domeinen nodig is om
m te komen ttot een vitale
e arbeidsmarrkt. Ten slottte bevat de
agenda maa
atregelen om
m een inclusie
eve arbeidsm
markt te bevo
orderen. Hie
erin maken we
w de verbind
ding met
het program
mma Inclusie en de deelo
opgave ‘Werk
k voor Iedere
een’.
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Bloeiende vrrijetijdsecono
omie
In 2019 is de
e samenwerking met nattuurorganisaties en geme
eente binnen de landsch
hapstafel Harringvliet
doorgezet e
en zijn voorb
bereidingen gestart
g
om te
e komen tot een nieuw ambitieprogramma. De krracht van dit
gebied is de
e samenwerkking tussen de
d ondernem
mers, natuuro
organisaties, provincie en
n gemeenten
n. Eén van
de ambitiess is het optim
maal op elkaar aansluiten van de recre
eatieve route
enetwerken. Hierin spelen de
vaarverbind
dingen op en rondom hett Haringvliet en Dordrech
ht een belang
grijke rol (zie
e ook program
mma 5). Het
natuurgebie
ed de Korend
dijkse Slikken
n heeft een ware
w
metamorfose ondergaan, met zowel
z
verbetteringen
voor de natuur als de be
eleving daarvvan. In oktob
ber is het geb
bied weer op
pengesteld voor
v
de bezoekers.
gewerkt aan een
e bestend
dig beheer en
n onderhoud van de recre
eatieve basissinfrastructuur. De
In 2019 is g
subsidieaan
nvragen richtting de provin
ncie zijn afge
erond voor wat
w betreft het wandelroutenetwerk en de
boerenlandpaden. De su
ubsidies zijn toegekend. Hiermee heb
bben we in 2019 een goe
ede uitgangspositie
ere doorontw
wikkeling van de recreatiieve routes, het activiteittenaanbod,
gecreëerd vvoor de verde
verblijfsacco
ommodatie en
e toeristisch
he promotie. Er ligt nu een
e basis die goede kanse
en biedt voor het
creëren van
n economisch
he inkomsten
n. De komende jaren gaan we hier verder mee aan
n de slag, wa
aarbij we
allereerst in
nzetten op he
et maken van
n een visie diie beschrijft welk toeristiisch-recreatie
ef profiel de Hoeksche
Waard wil nastreven
n
en een daaraan
n gekoppelde
e uitvoering.
Innovatieve landbouw
De agrarisch
he sector is de
d drager van
n het Hoekscche Waardse
e onderneme
erschap en landschap. Wijj zetten
daarom in o
op het behou
ud en de verssterking van onze positie in de duurza
ame en innovvatieve landb
bouw,
waarmee on
nze concurre
entiepositie wordt
w
verste
erkt. De goed
de landbouw
wstructuur en
n de gunstige
e ligging ten
opzichte van belangrijke
e distributieccentra en afzzetmarkten b
bieden kanse
en voor onze agrarische sector.
In 2019 hee
eft gemeente
e Hoeksche Waard
W
hier ve
erder invullin
ng aan gegevven door ond
der andere de ‘Roadmap
to Foodlab’. In dit projecct werken ovverheden, on
nderwijspartijjen, maatsch
happelijke pa
artners en he
et
en aan dooro
ontwikkeling van de Hoek
ksche Waard als proeftuin
n op het geb
bied van agri en voeding.
bedrijfsleve
Het gaat hie
erbij niet alle
een op voedsselproductie:: ook in de ke
eten ervoor en
e erna vinde
en slimme in
nnovaties
plaats, bijvo
oorbeeld op het
h gebied van
v bestrijdin
ngs- en stimu
uleringsmiddelen en de lo
ogistieke stro
omen. Ook
de multifun
nctionele land
dbouwactivitteiten krijgen
n hierin een plaats, zoals boederij- en
n voedseledu
ucatie.
ame en innovatie landbo
Gezamenlijkk vormen de initiatieven op het gebie
ed van duurza
ouw het Food
dlab
Hoeksche W
Waard.
Door bestaa
ande initiatie
even op het gebied
g
van agri en voedin
ng beter met elkaar in ve
erbinding te brengen
b
en
te versterke
en ontwikkellt de regio zicch als agrarissche proeftuin met ‘knoo
oppunten’ wa
aar activiteite
en op het
gebied van agri en voeding samenko
omen. Partije
en hebben de
e ambitie uittgesproken om
o een gezam
menlijk
a op te zetten
n. Met een breed particip
patieproces zijn
z in 2019 de
d eerste stappen gezet in de
programma
uitwerking vvan het conccept en is er gebouwd
g
aan een haalba
are businessccase.
Gemeente H
Hoeksche Wa
aard is in 201
19 in staat ge
eweest de sa
amenwerking
g op de them
ma’s agri en voeding
v
verder uit te
e bouwen do
oor de evene
ementen en bijeenkomste
b
en die wij (m
mede)organiseerden. Als
voorbeelden noemen we
w de Districtt Conferentie
e van Rotary Hoeksche Waard
W
met he
et thema ‘de
eit van de voe
edselsysteme
en’ en het World
W
Food Fe
estival. Laatsstgenoemd evenement
e
h
heeft
de
innovativite
Hoeksche W
Waard voor ziichzelf uitgebouwd tot een
e driedaagss festival, wa
aarin ook hett onderwijs en
e de jonge
huishouden
ns nadrukkelijk betrokken
n zijn bij het thema
t
voeding.
Tot slot kan
n worden gen
noemd dat het afgelopen
n jaar vanuit het Gebiedsprogramma en de Groen
ne Cirkels
weer nieuw
we (onderzoeks)projecten
n op het gebiied van duurzame en inno
ovatieve land
dbouw zijn gestart.
g
Gemeente h
heeft hierin een
e facilitere
ende rol, ond
der meer doo
or met de pro
ovincie subsiidies beschikkbaar te
stellen voorr deze projeccten.
3.2 Fysieke bedrijfsinfra
b
astuctuur
Taakveld 3
Tot dit taakveld behoren activiteiten
n gericht op het scheppen van fysieke
e condities vo
oor alle vorm
men van
bedrijvigheiid.
eling en gron
nduitgifte op
p gemeentelijke en particculiere bedrijjventerreinen loopt. Zo werd
w
in
De ontwikke
2019 op hett regionaal bedrijventerr
b
n nam de bellangstelling voor
v
dit terre
ein verder
ein grond uitgegeven en
37
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toe. Herstru
uctureringsw
werkzaamhed
den van bedrrijventerrein Mijlpolder ziijn in gang ge
ezet. Ook zijn
n
gesprekken
n gevoerd me
et marktpartijen en is ond
derzoek gedaan om te ko
omen tot afspraken met
geïnteresse
eerde marktp
partijen voor de aanleg va
an snel intern
net op de terreinen.
3.3 Bedrijven
nloket en be
edrijfsregelingen
Taakveld 3
Tot dit taakveld behoort de onderstteuning die gericht
g
is op bedrijven
b
en ondernemers (inclusief b
bedrijven en
ers in land- en
n tuinbouw en
e veeteelt).
onderneme
Afgelopen jjaar is geïnve
esteerd in het versterken van de slagkkracht van he
et brede mkb
b. Kwartierm
makers
afkomstig u
uit bedrijfslevven, kennisin
nstellingen en overheid zijn aan de sla
ag gegaan met
m het zoeke
en naar het
antwoord o
op de vraag of
o de oprichtiing van een Economic
E
Bo
oard van toeg
gevoegde wa
aarde kan zijn voor de
Hoeksche W
Waard. Geme
eente Hoekscche Waard fa
aciliteert dit proces. Daa
arnaast is er aandacht
a
voo
or het
versterken vvan de verbiinding verste
erken met regionale samenwerkingsvverbanden en
n netwerken
n.
Afgelopen jjaar is hard gewerkt aan het
h uitvoerin
ngsprogramm
ma van de Re
egionale Dettailhandelsra
aad en het
O
rsloket om de dienstverle
ening naar ondernemers te optimalisseren.
starten van het project Ondernemer
ging Hoeksch
he Waard is een
e agenda opgesteld
o
om
m gezamenlijk in op te
Samen met de ondernemersverenig
trekken.
emers om tot een creatie
eve broedpla
aats te komen
n voor startu
ups zijn verke
end maar
Initiatieven van onderne
agend te zijn
n. De meerw
waarde om acctief te investteren in starttups en het versterken
v
va
an de
blijken uitda
overdracht van kennis vanuit universsiteiten en hogescholen naar het (inn
novatieve) mkb in de Hoe
eksche
nderkend. In het program
mma econom
mie is het starters- en ond
dernemersbe
eleid opgeno
omen
Waard is on
waarbij inge
ezet wordt op het facilite
eren en bege
eleiden van startende en innoverende
e onderneme
ers
gericht op inspiratie, mo
otivatie en on
ntwikkeling van
v het onde
ernemerscha
ap.
In 2019 is he
et proces gestart om gezamenlijk (triple helix) te
e kijken wat de
d meerwaarde is van ee
en Economic
Board voor de Hoeksche
e Waard naasst de bestaande samenw
werkingsverbanden. De verwachting
v
i dat het
is
dio 2020 wordt afgerond met een con
ncreet adviess hoe verder te gaan. Er ligt veel inno
ovatieve
proces med
kracht in de
e Hoeksche Waard
W
en ookk zijn er wen
nsen vanuit ondernemers
o
s om te kome
en tot een crreatieve
broedplaatss. De wensen zijn inzichtelijk en nu is het belangrijk te kijken hoe
h we startups kunnen verleiden
v
zich hier te vestigen en een vliegend
de start te maken
m
in 2020
0.
Taakveld 3
3.4 Economissche promotie
Tot dit taakveld behoren activiteiten
n gericht op het op de kaart zetten va
an de gemee
ente.
In 2019 is ee
en participattietraject doo
orlopen om tot
t een markketingstrateg
gie te komen
n voor de Hoe
eksche
Waard. De a
aanpak richt zich op het a
aantrekken en
e behouden
n van jonge huishoudens. In 2020 worrdt met de
gemeentera
aad verder in
nvulling gege
even aan de propositie en
n visuele identiteit van de
e Hoeksche Waard.
W
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Wat hebb
ben we gedaan?
In de onde
erstaande tabelle
en is de voortgang van de activiteiten weergegeve
en voor het jaar 2019.
3 Economische ontwikkelingen
Taakveld 3.1
Nr.
Doelstelling
Bevorderen balanss op de arbeidsmarrkt

Activiteit / maatregel
In same
enwerking met de provincie
p
Zuid-Hollland
wordt e
een uitvoeringsage
enda opgesteld.

3.1.1

3.1.2

Deelname aan platform Stichting Onderwijss
Bedrijfssleven (SOB) en uittvoeren SOB agend
da.
Ontwikkkelen en implemen
nteren regionale
vacaturrebank

3.1.3
3.1.4

Bevorderen samen
nwerking overheid,,
onderwijs
o
en bedriijfsleven

3.1.5
3.1.6

Behoud en de verssterking van onze positie
p
in
i de duurzame en innovatieve landb
bouw

Ontwikkkelen en implemen
nteren economic board
b
Hoeksche Waard (o.a. ond
dernemers, zorgpartijen,
onderw
wijs, etc.)
Dooron
ntwikkelen detailha
andelsraad en
centrum
mmanagement Hoe
eksche Waard
Project Foodlab
Uitvoerren projecten agenda groene cirkels

Voortg
gang en toelichting
In een
e participatief tra
aject met bedrijfsle
even en onderwijsinstellingen is in de
e
perriode juni 2019 – de
ecember 2019 de concept
c
uitvoeringsagenda vitale
arbeidsmarkt opgeste
eld. Enkele acties uit de agenda zijn in
n 2019 al actief
gepakt, zoals de on
ntwikkelingen van een
e regionale vacaturebank en
opg
actiiviteiten om de sam
menwerking tussen
n onderwijs en bedrijfsleven te
bevvorderen (SOB). De
e conceptagenda wordt
w
in maart 2020
0 in een themaavo
ond met de gemeen
nteraad besproken
n. Wij verwachten in
n april 2020 de
vaststelling in het colllege en juli 2020 in de raad.
De gemeente neemt a
actief deel aan de SOB
S
en is mede-initiatiefnemer van
actiiviteiten. Een uitwe
erking van activiteiten is onderdeel va
an de
uitvvoeringsagenda vittale arbeidsmarkt.
Hett projectplan regionale vacaturebank is opgesteld in afsstemming met
ond
derwijs en bedrijfsleven. De raad is hie
erover geïnformee
erd. De testversie
van
n vacaturebank is in
n juli 2020 gereed. De lancering van va
acaturebank vindt
na de
d zomer plaats.
Ond
der begeleiding van een extern burea
au is gestart om in een proces met de
e
stakkeholders uit de triiple helix te kijken waar de meerwaarrde ligt voor het
toevoegen van een ecconomic board aan de Hoeksche Waard. In 2020 wordt
delijk waar de kanssen liggen en of er voldoende draagvlak is voor een
duid
boa
ard.
Trajject is gestart. In 20
020 wordt duidelijk hoe de doorontw
wikkeling vorm
krijg
gt. Zie ook 3.1.7.
In 2019
2
is gemeente H
Hoeksche Waard met
m de ‘Roadmap to
o Foodlab’ met
ove
erheden, onderwijsspartijen, maatscha
appelijke partners en
e het
bed
drijfsleven gestart m
met de doorontwikkkeling van de Hoe
eksche Waard als
pro
oeftuin op het gebied van agri en voe
eding. Door bestaande initiatieven op
p
hett gebied van agri en
n voeding beter me
et elkaar in verbind
ding te brengen en
te versterken
v
ontwikkkelt de regio zich alls agrarische proeftuin met
‘kno
ooppunten’ waar a
activiteiten op het gebied
g
van agri en voeding
sam
menkomen. Partijen
n hebben de ambittie uitgesproken om
m een gezamenlijk
pro
ogramma op te zettten. Met een breed
d participatieproces zijn in 2019 de
eerste stappen gezet in de uitwerking va
an het concept en is er gebouwd aan
n haalbare businessscase.
een
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Gem
meente Hoeksche W
Waard is in 2019 in
n staat geweest de samenwerking op
de thema’s
t
agri en voe
eding verder uit te bouwen door dive
erse evenementen
en bijeenkomsten
b
(me
ede) te organiseren
n.
In 2019
2
hebben geme
eente en provincie een wijzingsbesluit genomen voor
hett investeringsimpulls van het Gebiedsp
programma Hoekscche Waard. Het
afgelopen jaar zijn van
nuit het Gebiedsprogramma en de Grroene Cirkels
nieu
uwe (onderzoeks)p
projecten op het ge
ebied van duurzam
me en innovatieve
land
dbouw gestart.
3.1.7

Behoud en uitbreid
ding van de econom
mische
vitaliteit
v

3.1.8

Duurzame, innovattieve landbouwsecctor

Taakveld 3.2
3 Fysieke bedrijjfsinfrastructuur
Nr.
Doelstelling

Samen met de detailhandelsraad de regiona
aal
vastgesstelde detailhandellsvisie uitwerken
Versterrken van de winkelccentra in de kernen
n
Verbete
eren van de samen
nwerking met onde
erwijs en
bedrijfssleven
 Moge
elijkheden verkennen op het gebied van
v
bioma
assa en biobased economy
e
• Verke
enning van de realissatie van Foodlab
• Via innovatieve pilots de
e landbouwsector in
i de
Hoekssche Waard verderr (inter)nationaal op de
kaart zetten

Activiteit / maatregel

3.2.1

Toekomstbestendi
T
ige infrastructuur

Faciliteren initiatieven sne
el internet

3.2.2

Aantrekkelijk
A
vestig
gingsklimaat voor
bedrijven

• Ontwiikkelen en revitaliseren bedrijventerrreinen,
bijvoo
orbeeld bedrijvente
errein locatie
Suikerfabriek Puttersho
oek
• Verko
open kavels 1e fase
e door Bedrijvenpark

Ond
der begeleiding he
ebben 6 dorpscentrra en enkele kernen actieplannen
aan
ngeleverd voor het voorstel voor een uitvoeringsprogramma detailhandel
incllusief organisatie e
en financiering waa
araan door adviesbu
ureau samen met
de stakeholders
s
in 2019 aan is gewerkt en
e waarover naar verwachting
v
in
202
20 besloten kan wo
orden.
De provincie heeft op
pdracht verstrekt aa
an de omgevingsdiienst om
derzoek te doen na
aar de biomassa in de Hoeksche Waarrd. Met de
ond
ond
derzoeksresultaten
n kunnen, naar verw
wachting in de loop
p van 2020,
vervvolgstappen worde
en uitgewerkt.
Foo
odlab zie bovenstaa
and.
De begroting van de investeringsimpuls van het gebiedsprrogramma
Hoe
eksche Waard is in samenspraak met provincie en initiattiefnemers
gea
actualiseerd. De pilot Fabulous Farme
ers is concreet gesttart. Ook buiten
hett gebiedsprogramm
ma lopen diverse on
nderzoekstrajecten
n op het gebied
van
n innovatieve landb
bouw, in samenwerrking met onder me
eer de WUR, HAS
en UvA.
U

Voortg
gang en toelichting
We voerden gesprekkken met marktpartiijen om te komen tot
t afspraken over
el. Om de getoonde
e belangstelling
hett faciliteren bij de aanleg van glasveze
van
n deze bedrijven in een goed perspecttief te plaatsen en als gemeente
regie te kunnen voere
en hebben wij een onafhankelijk
o
advie
esbureau opdrachtt
geven om marktonderzoek te doen. De
D resultaten hiervvan verwachten wij
geg
beg
gin 2020.
Onttwikkeling van en uitgifte
u
op gemeen
ntelijke en particuliere
bed
drijventerreinen loo
opt. In 2019 is het bestemmingsplan voor locatie
Suikkerfabriek onherro
oepelijk geworden. Voorbereiding voo
or aanbesteding
van
n onderhoudswerkzzaamheden op bed
drijventerrein Mijlpolder zijn in gang
40

Hoekssche Waard

3 Bedrijvenloke
et en bedrijfsrege
elingen
Taakveld 3.3
Nr.
Doelstelling

Activiteit / maatregel

gezzet.

Voortg
gang en toelichting

3.3.1

Pro actieve dienstvverlening

Ontwikkkelen en implemen
nteren (agrarisch)
ondernemersloket

Voo
orbereiding traject is gestart.

3.3.2

Stimuleren
S
ondern
nemers-collectiviteit

Realiseren van BIZ op bed
drijventerreinen en in
winkelg
gebieden

3.3.3

Duurzaam veilig ve
estigingsklimaat

Vanuit e
een proactief accountmanagement
leegstand tegengaan en kansen
k
verzilveren voor
revitalissering en verduurzaming van
bedrijve
enterreinen

Eind
d 2019 stemde de raad in met het voorstel voor verleng
ging van de BIZ in
Strijjen ter voorbereiding op de draagvlakmeting onder de ondernemers in
202
20. Wij moedigen vverschillende onderrnemers en vastgoedeigenaren aan
om een BIZ te starten.
Acccountmanagers, am
mbtelijke specialiste
en en bestuurders organiseerden
werrkbezoeken en we
e huurden specifiekke deskundigheid op
o het gebied van
leeg
gstandsaanpak in winkelgebieden
w
in.

Taakveld 3.4
3 Economische promotie
Nr.
Doelstelling
3.4.1

Integrale aanpak gebiedsmarketing
Hoeksche Waard

3.4.2

Economische prom
motie

Activiteit / maatregel
Realiseren uitvoeringsage
enda gebiedsmarke
eting,
waarbij wordt ingezet op de ontwikkeling va
an
concrette produkten.
Gebiedsmarketing en branding

Voortg
gang en toelichting
De verkenningsfase iss afgerond, wat hee
eft geresulteerd in een
marketingstrategie vo
oor de Hoeksche Waard.
W
Besluitvorming verwachten wijj
in de
d raadsvergadering van januari 2020.
De verkenningsfase iss afgerond, wat heeft geresulteerd in
n een
marketingstrategie vo
oor de Hoeksche Waard.
W
Besluitvorming verwachten wijj
in de
d raadsvergadering van januari 2020.
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h gekost?
Wat heeft het
In de tabel staan,
s
per taakveld, de ba
aten en laste
en van dit prrogramma, het gerealisee
erd totaal saldo van
baten en lassten, de muttaties in de re
eserves en he
et gerealisee
erde resultaa
at. Hierbij wo
orden de batten
weergegeve
en als + en de lasten als –
(bedragen x €1.000)
Om sc h r i j v i n g
Baten

Pr i m i t i e v e
Ac t u e l e
be g r ot i n g be g r ot i n g
2019
2019

T aa k v e l d

ar v an
W aa
on r e c h t
m at i g

0
460
4

20
454

0
705

- 20
251

0
0

3.3 Bedrijv enloket en bedrijfsregelingen
b

131

162

118

- 44

0

conomische promo
otie
3.4 Ec

133

133

132

-1

0

3.1 Ec
conomische ontw ikkeling

723
- 500
5

769
- 591

955
- 504

186
87

0
0

3.2 Fy
y sieke bedrijfsinfrrastructuur

- 531
5

- 569

- 611

- 41

0

3.3 Bedrijv enloket en bedrijfsregelingen
b

- 527
5

- 552

- 533

19

0

3.4 Ec
conomische promo
otie

- 331
3

- 381

- 368

14

T ot aal Last e n
Ge r e al i se e r d t ot aal sal do v an bat e n e n l ast
a en
Onttrekkingen reserv es

Sal do
2019

3.2 Fy
y sieke bedrijfsinfrrastructuur

3.1 Ec
conomische ontw ikkeling

T ot aal B at e n
Lasten

W er kel ijk
2019

0

- 1 .8 8 9

- 2 .0 9 4

- 2.016

77

0

- 1 .1 6 6

- 1 .3 2 5

- 1.061

263

0

3.1 Ec
conomische ontw ikkeling

0

0

0

0

0

3.2 Fy
y sieke bedrijfsinfrrastructuur

9

16

9

-7

0

33

33

20

- 13

0

2
227

351

244

- 107

3.3 Bedrijv enloket en bedrijfsregelingen
b
conomische promo
otie
3.4 Ec

T ot aal On t t r e k ki n g e n r e se
erv es

268

erv es
Stortingen rese
T ot aal St or t i n g e n r e se r v e s
Ge r e al i se e r d r e su l t aat

400

272

0

- 128

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

- 897

- 924

- 789

136

0

De belangrijjkste financiële afwijking
gen zijn in onderstaand ovverzicht wee
ergegeven (zie gerealisee
erd
resultaat, kkolom “Saldo
o 2019) uit bo
ovenstaande tabel. De on
nttrekkingen aan de reserves zijn geb
baseerd op
de werkelijkk gemaakte kosten.
k
Verscchillen tussen taakvelden
n die per sald
do budgettair neutraal zijjn, zijn
buiten deze
e verschillena
analyse gelatten.
(bedragen x €1 mln)
3. Economie

Onderwer
rp / Taakveld

Overschot (+)
/ Tekort (-)
op budge
et

Fysieke bedrijfsinfrastructuurr

0,2

Overig
Totaal

-0,1
0,1

el
Voordee
/ Nadee
el

Belangrijjkste verklaring
gen

Betreft w insttnemingen van de grondexploitaties
bedrijventerrrein Hoogerw errf in Oud Beijerla
and (€ 0,1 mln) en
n (€0,1 mln).
Voordee
el bedrijventerrrein VI in Strijen
Nadeell Overige klein
nere verschillen op dit program
mma
Overscho
ot op budget 20
019

Beleidsindiccatoren
In onderstaa
ande tabel zijn de (verplichte) beleidssindicatoren van dit prog
gramma opge
enomen die conform
het BBV in d
de jaarstukke
en dienen te worden opg
genomen.
ente
Gemee
Indicatoren BBV
B
(peildatum
m "Waarstaatje
egemeete"15-04-2020)

Jaar

% Ne tto a rbe i ds
d pa rti ci pa ti e to
ov pote nti e l e be
e roe ps bevol ki n g
% Functi e me n gi ng (verhoudi ng
n tus s e n ba ne n e n woni nge n)
000 i nwoners i n de l e e fti jd 15 to
ot e n me t 64 ja a r)
Ba ne n (pe r 1.0
Be dri jfs ve s ti gii nge n (per 1.000
0 i nwone rs i n de
e l e e fti jd 15 tot e n me t 64 ja a r)

2018
2019
2019
2019

Hoeksche
H
W
Waard
69,4
48,0
643,2
152,5

weinig
g
Ned
derland stedelijk
67,8
53,2
792,1
151,6

68,5
50,2
701,5
153,2

42
2

2.5

Programma
a 4 Onderw
wijs

Tot het prog
gramma Ond
derwijs beho
oren de taakvvelden onderrwijshuisvestting en onderwijsbeleid.
o heen?
Wat gebeurde er om ons
 De nieuwe leerllingenprogno
ose laat tot 2040
2
in de Ho
oeksche Waa
ard een gemiddelde dalin
ng met
2,96
6% zien in he
et basisonderwijs. Het totaal aantal le
eerlingen in het
h voortgezzet onderwijss daalt tot
204
40 met gemid
ddeld 12,75%
%.
 Lan
ndelijk is er ee
en groeiend tekort aan le
eerkrachten in met name
e de grote ste
eden. Het lukt de
schoolbesturen in de Hoeksche Waard vooralsnog
v
vrrijwel alle vaccatures tijdig
g met gekwalificeerd
perrsoneel in te vullen.
 Ond
derwijs, jeugdhulp en voo
or- en vroegsschoolse voo
orzieningen hebben
h
elkaa
ar in toenemende mate
nod
dig. We zien bijvoorbeeld
b
d dat steeds meer
m
basissccholen zich ontwikkelen tot
t een Integ
graal
Kind
dcentrum (IK
KC), een voorziening voo
or 0-12 jarigen waar kinde
eropvang, on
nderwijs en
wellzijnsaanbod zijn gecomb
bineerd onde
er 1 dak, in 1 organisatie met
m 1 visie.
en we bereik
kt?
Wat hebbe
Samenwerkiing onderwijss/bedrijfsleveen
In 2019 is de
e samenwerking tussen scholen,
s
gem
meente en he
et bedrijfslevven bekrachtigd door de
onderteken
ning van een convenant. In nauwe sam
menspraak tu
ussen deze partijen is een
n eerste opze
et gemaakt
voor de uitvvoeringsagen
nda voor hett schooljaar 2019-2020.
2
D externe prrojectleider heeft
De
h
bij de scholen
s
en
de onderne
emers een invventarisatie uitgevoerd
u
o
over
hun wen
nsen en mogelijkheden om
o de samenwerking
vorm te gevven. De proje
ectleider vervvult een coördinerende rol
r in het organiseren van
n concrete accties en
projecten die bijdragen aan de doelsstellingen van de Samenw
werking Ond
derwijs Bedrijjfsleven (SOB).
Taakveld 4..1 Openbaarr basisonderrwijs
Onder dit ta
aakveld valle
en de bestuurskosten voo
or gemeente
en die zelf he
et bestuur zijn, bewegingsonderwijs
voor primair openbaar basisonderwi
b
ijs, huur gym
mnastieklokaa
al en passend
d onderwijs.
(onderwijsh
huisvesting basisonderwijjs (openbaar en bijzonder) is taakveld
d 4.2).
Dit taakveld
d is niet van toepassing
t
vo
oor de Hoeksche Waard.
Per 1 augusstus 2019 zijn
n de besturen van het op
penbaar basissonderwijs (A
Acis, Stichting
g voor Openbaar Primairr
Onderwijs H
Hoeksche Wa
aard) en het voortgezet onderwijs
o
(Sttichting Openbaar voortg
gezet onderw
wijs
Hoeksche W
Waard) gefuseerd. Het be
estuur van he
et openbaar basisonderw
wijs én het vo
oortgezet onderwijs in
de Hoeksche Waard is per die datum
m ondergebra
acht bij Stich
hting De Hoe
eksche Schoo
ol.
Er wordt nu
u een raad va
an toezichtmodel gehanteerd.
Taakveld 4..2 Onderwijsshuisvesting
g
Onder dit ta
aakveld valle
en nieuwbouw
w, aanpassin
ng en uitbreid
ding van het basisonderw
wijs (openbaa
ar en
bijzonder), vvoortgezet onderwijs
o
(op
penbaar en bijzonder)
b
en speciaal (voortgezet) on
nderwijs (ope
enbaar).
m de voorb
bereiding voor het actualiseren van het
h Integraal Huisvestingssplan (IHP).
In 2019 zijn we gestart met
Er zijn o.a. n
nieuwe leerlingenprogno
oses opgesteld en de eersste scholen, ouder
o
dan 35
5 jaar, zijn
e
gecontrolee
erd op hun te
echnische kw
waliteit, functionaliteit en
n energieverbruik. De verrwachting is dat in het 4
kwartaal 20
020 het Integ
graal Huisvestingsplan (IH
HP) wordt vasstgesteld.
Taakveld 4..3 Onderwijssbeleid en le
eerlingzaken
n
leid en de leerlingenvoorrzieningen.
Tot dit taakveld behoren het lokaal onderwijsbe
o
en jeugdhulp
Met partners vanuit hett onderwijs, voorscholen
v
p is in het afg
gelopen jaar een start ge
emaakt met
de Lokale Educatieve Ag
genda (LEA). In gezamenlijkheid word
den heldere en
e haalbare doelstellinge
d
en
geformulee
erd en versch
hillende them
ma’s belegd. Hiermee wordt een basiss gelegd voo
or een samen
nwerking
waarin partners elkaar versterken.
v
N
Naar
verwach
hting is de ag
genda halverw
wege 2020 opgesteld.
o
eel van onderwijsachterstandenbeleid
d is in 2019 is gewerkt aa
an urenuitbre
eiding voor
Als onderde
voorschoolsse educatie. Dit in nauwe
e samenwerkking met de betrokken
b
pa
artijen uit het veld. In hett eerste
kwartaal van 2020 is dit beleid vastg
gesteld, waarrbij is ingeste
emd met een
n uitbreiding van zowel de omvang
als de doelg
groep. Hierm
mee profitere
en meer kinderen van voo
orschoolse ed
ducatie, zoda
at ze een goede start
kunnen makken op de ba
asisschool.
43
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Wat hebb
ben we gedaan?
In de onde
erstaande tabelle
en is de voortgang van de activiteiten weergegeve
en voor het jaar 2019.
4 Onderwijshuisvesting
Taakveld 4.2
Nr.
Doelstelling
4.2.1

Goede
G
onderwijshu
uisvesting waar sch
holen
optimaal
o
onderwijss kunnen bieden

4.2.2

Adequate
A
huisvestting voor het prima
air-en
voortgezet
v
onderw
wijs, inclusief het sp
peciaal
onderwijs.
o

4 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Taakveld 4.3
Nr.
Doelstelling
4.3.1

Versterken
V
van (de
e relatie tussen) onderwijs
met arbeidsmarkt en participatie, me
et
preventie, met jeugdhulp.

Activiteit / maatregel
Vervang
gen van en vervang
gende nieuwbouw voor
schoolg
gebouwen conform
m de onderwijshuisvestings
plannen
n
Besluitvvorming over koste
ennormering onderwijs
huisvessting, specifiek Bijna Energie Neutrale
e
Gebouw
wen (BENG)
estingsplan Hoekscche
Opstellen Integraal Huisve
Waard (extern)

Activiteit / maatregel
Opstellen Samenwerkingssagenda onderwijss,
gemeen
nte en maatschapp
pelijke (jeugd)partn
ners om
te kome
en tot één visie waarbij onze gezamenlijke
opgave
e (w.o. Lokale educa
atieve agenda), aan
nhaakt
op de e
economische agend
da

Voortg
gang en toelichting
Valtt tevens onder het Integraal Huisvestiingsplan (IHP), zie 4.2.2

Hierrmee is een start ge
emaakt en besluitvvorming volgt naar verwachting eind
2020.

Voortg
gang en toelichting
Hierrmee is een start ge
emaakt. We zitten op schema.
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Wat hee
eft het gekosst?
bel staan, perr taakveld, de
e baten en la
asten van ditt programma
a, het gerealiseerd totaal saldo
In de tab
van bate
en en lasten, de mutaties in de reserves en het gerealiseerde resultaat. Hierbij worden
n de
baten weergegeven als + en de la
asten als –
(bedragen x €1.000)
Om sc h r i j v i n g
Baten

Pr i m i t i e v e
Ac t u e l e
be gr ott i n g be gr ot ing
2019
2019

T aakv e l d

32

25

-7

0

9

90

81

0

203

682

673

-9

0

279
- 791

723
- 785

788
- 768

65
17

0
0

4..2 Onderw ijshuisv esting
e

- 2.540

- 2.691

- 2.391

300

0

4..3 Onderw ijsbeleid
d en leerlingenzaken

- 2.248

- 2.629

- 2.493

136

a en
T ot aal B at
4..1 Openbaar basiso
onderw ijs

ast e n
T ot aal La
Ge r e al i se e r d t ot aal sal d o v an bat e n e n l ast e n
4..2 Onderw ijshuisv esting
e
4..3 Onderw ijsbeleid
d en leerlingenzaken

T ot aal O n t t r e kki n ge n r e se r v e s
Stortingen reserv es

W aa r v an
on r e c h t
m at i g

9

4..3 Onderw ijsbeleid
d en leerlingenzaken

gen reserv es
Onttrekking

Sal do
2019

67

4..1 Openbaar basiso
onderw ijs
4..2 Onderw ijshuisv esting
e

Lasten

W e r ke l i j k
2019

v esting
4.2 Onderw ijshuisv
4.3 Onderw ijsbele id en leerlingenzzaken

T ot aal Stt or t i n ge n r e se r v e s
Ge r e al i se e r d r e su l t aat

0

- 5 .5 8 0

- 6 .1 0 5

- 5 .6 5 2

453

0

- 5 .3 0 0

- 5 .3 8 2

- 4 .8 6 4

518

0

351

603

351

- 252

56

48

1

- 47

407

651

352

- 195
- 52

- 195
- 52

- 195
-7

- 299
0
45

- 246

- 246

- 201

45

140
- 5 .1

- 4 .9 7 8

- 4 .7 1 4

264

0
0
0
0
0
0

De belan
ngrijkste fina
anciële afwijkkingen zijn in
n onderstaand overzicht weergegeven
w
n (zie gerealiiseerd
resultaat, kolom “Saldo 2019) uit bovenstaan
nde tabel. De
e onttrekking
gen aan de re
eserves zijn
gebasee
erd op de werkelijk gemaa
akte kosten. Verschillen tussen taakvvelden die pe
er saldo budg
gettair
neutraall zijn, zijn buiten deze verschillenanallyse gelaten..
(bedragen x €1.mln)
4. Onderw
wijs

Onder
rwerp / Taakveld

Oversch
hot (+)
/ Tekor
rt (-)
op bud
dget

Onderwijs//leerlingzaken

0,2
2

Overig
Totaal

0,1
1
0,3
3

Voorde
eel
/ Nade
eel

Belangrijjkste verklaring
gen

Betreft afre keningen van su
ubsidies over 20
017 en 2018. Dit zijn
Voorde
eel incidentele voordelen.
Voorde
eel Overige kle inere verschillen
n op dit programma
Overschot op budget 2019
2

Beleidsin
ndicatoren
In onderrstaande tabe
el zijn de (verplichte) beleidsindicatoren van dit programma
p
o
opgenomen
d
die
conform
m het BBV in de
d jaarstukke
en dienen te worden opg
genomen.

Indicatore
en BBV (peildattum "Waarstaattjegemeete"15--04-2020)

Jaar

% Voortijdii ge s chool verl a te
ers (VO+MBO)
Abs oluut verzuim
v
per 1.000
0 l eerpl i chti ge l eerli
e
ngen 5‐18 jr
Rel a ti ef ve
erzui m per 1.000 l eerpli chti ge l ee
erl i ngen 5‐18 jr

2018
2017
2018

Hoeksche
Waard
1,60
0,70
9,00

Gemee
ente
weinig
g
derland stedelijk
Ned
1,90
1,80
23,00

1,50
1,50
1
19,00

45
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Program
mma 5 Sporrt, Cultuur en Recre
eatie

Tot het p
programma Sport,
S
Cultuu
ur en Recreatie behoren de taakvelde
en sportbeleid en activerring,
sportacccommodatiess, cultuurpre
esentatie, culltuurproducttie en cultuurparticipatie, musea, culttureel
erfgoed,, media en openbaar groen en (openllucht)recreattie.
Wat geb
beurde er om
m ons heen??
1. Preven
ntieakkoord
Het Rijk heeft een na
ationaal prevventieakkoorrd ontwikkeld
d. In dit akko
oord is er aan
ndacht voor een
e
toename
e van gezond
de sportverenigingen waar niet wordt gerookt, ve
erantwoord wordt
w
omgegaan
met alco
ohol en gezonde voeding ruimschoots beschikbaa
ar is. In het prreventieakko
oord wordt het
h
sporten en bewegen
n ingezet om overgewicht tegen te ga
aan. Het prevventieakkoord heeft binn
nen de
e een plek ge
ekregen in de
e nota Volksg
gezondheid, die in het ee
erste kwartaal van
gemeente met name
2020 is vvastgesteld door
d
de gemeenteraad. Een
E nadere toelichting op
p dit onderw
werp staat in
program
mma 6. .
2. Btw-sp
portvrijstellin
ng
Per 1 jan
nuari 2019 is de btw-sporrtvrijstelling verruimd.
v
Da
aardoor is in de meeste gevallen
g
ook de
mogelijkkheid om btw
w te verreken
nen komen te
e vervallen. Voor
V
de Rijkssoverheid leidde dit tot een
e
opbreng
gst van 241 miljoen
m
euro in 2019. Voo
or gemeenten, sportverenigingen en sportstichtin
ngen
leidde diit tot een financieel nade
eel van dezellfde omvang. Om de ontw
wikkeling en instandhoud
ding van
sportacccommodatiess te blijven sttimuleren is door het Rijkk een subsidiieregeling on
ntwikkeld: de
e
Subsidieregeling stim
mulering bou
uw en onderh
houd sportacccommodaties 2019 (voo
or vereniging
gen) en
s
2019 (vvoor gemeen
nten, de zogenaamde SP
PUK).
de Regeling specifiekke uitkering stimulering sport
beide regelin
ngen zijn inve
esteringen in
n de sport on
ndergebrachtt. In de subsidieregeling iis
Binnen b
daarnaasst nog aanda
acht voor ene
ergiebesparing en verduu
urzaming en fysieke toeg
gankelijkheid
d van
sportacccommodatiess. De gemeente heeft ee
en SPUK aanvvraag ingedie
end. De bijdrrage die de
gemeente heeft ontvangen van het
h Rijk is lag
ger dan wat voorheen
v
gecompenseerrd kon worde
en aan
btw: wij ontvangen 81,9%
8
van de
e gedeclareerde middelen.
Wat heb
bben we berreikt?
Taakveld
d 5.1 Sportb
beleid en acttivering
Tot dit ta
aakveld beho
oren de niet--fysieke maatregelen om
m de professio
onele- en am
mateursport te
t
stimuleren.
Sportakkkoord Hoekscche Waard
Samen m
met maatschappelijk parttners is, onde
er leiding van
n een sportfo
ormateur, in 2019 het
Sportakkkoord Hoeksche Waard gesloten.
g
De deelakkoord
den zoals ben
noemd in hett Nationale
Sportakkkoord zijn uittgewerkt in 10
1 maatregelen die in 2020 en 2021 uitgevoerd
u
worden,
w
onde
er
coördina
atie van de projectgroep waar de maa
atschappelijkk partners de
eel van uit maken.
Sportraa
ad Hoeksche Waard
W
In oktober 2019 is de
e Sportraad Hoeksche
H
Wa
aard (SHW) opgericht.
o
De
e SHW beoog
gt op een
construcctieve manier met de gem
meente same
en te werken
n en een klan
nkbordorgaan te zijn voorr de
gemeente. De intenttie is elkaar vvroegtijdig te
e betrekken bij
b ontwikkellingen, zodatt input verwe
erkt kan
d Hoeksche Waard kan sporten
s
in ve
erenigd verba
and om
worden. De visie van de SHW is ‘Iedereen in de
ent te ontwik
kkelen, voor zijn persoonlijke groei off gewoon om
mdat samen sporten
s
en bewegen
haar tale
leuk en g
gezellig is’. Daarbij
D
hebbe
en ze als misssie ‘De SHW versterkt het fundamentt voor breedtesport
en topsp
port. Wij zijn een toekomstgericht pla
atform en jag
gen vernieuw
wing aan’. De
e SHW is ontstaan
vanuit ee
en burgerinittiatief. Gemeente Hoekssche Waard ondersteunt
o
de SHW mett een projecttsubsidie.
In het ee
erste kwartaa
al van 2020 is de SHW ee
en samenwerrkingsoveree
enkomst mett de gemeente
aangega
aan. De SHW neemt o.a. zitting
z
in de klankborgroe
k
ep subsidies,, de werkgroep mentale
weerbaa
arheid, de we
erkgroep reg
genbooggem
meente en in de projectgrroep uitvoeriing Sportakkkoord.
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Taakveld
d 5.2 Sportacccommodatie
es
Tot dit ta
aakveld beho
oren alle accommodatiess voor sportb
beoefening.
Bij een a
aantal binnen
n- en buitensportaccomm
modaties is in
n het afgelop
pen jaar verbeteringen to
oegepast,
e accommodaties kwalita
atief beter vo
oldoen.
zodat de
Taakveld
d 5.3 Cultuurrpresentatie, cultuurprod
ductie en cultuurparticipa
atie
Tot dit ta
aakveld beho
oren activiteiten om beeldende kunst, literatuur, muziek, dans en toneel te
t
bevorderen.
Cultuureeducatie ondeer schooltijd
Gemeente Hoeksche
e Waard neem
mt vanaf 201
17 deel aan het
h project Cultuureduca
C
tie met Kwaliteit
(CmK) Het is een land
delijk projectt met het doel cultuureducatie binnen het basisonderwijste
professio
onaliserenen
n te verankerren. In de Ho
oeksche Waarrd werken we samen met Kunstgebouw ZuidHolland (penvoerderr in Zuid-Hollland) en Bibliiotheek Hoeksche Waard
d (lokaal coörrdinator). He
et project
oed op schem
ma.
loopt go
Inmiddels is ook de verbinding
v
m muziekon
met
nderwijs gele
egd. Vanuit stichting Méé
ér muziek in de
d klas
sluit muzziekschool Hoeksche Waa
ard aan bij de bestuurlijkke overlegtaffel van CmK.
Taakveld
d 5.4 Musea
Tot dit ta
aakveld beho
oren activiteiten gericht op het verwe
erven, behou
uden, wetenschappelijk
onderzoeken en pressenteren van
n kunst en cu
ultuur
Musea op
p Tiengemeteen
Met Natuurmonume
enten en de musea
m
op Tie
engemeten heeft
h
overleg
g plaatsgevonden over de
e
toekomsstige huurgelden. Met de
e musea worden begin 20
020 afsprake
en gemaakt over
o
de voorw
waarden
waarop d
de subsidie verstrekt
v
wordt. Daarmee
e blijft het un
nieke culture
eel-historisch
h aanbod op
p
Tiengem
meten behouden.
v
de realissatie van een
n depot van museum
m
HW
W. De
In 2019 iis een incidentele subsidiie verstrekt voor
werkzaamheden zijn gestart.
In 2019 vvond de afwikkeling van museum hett Oude Raadhuis plaats, in nauwe sam
menspraak met
m het
bestuur. In 2020 worrden de losse
e eindjes afgerond.
Taakveld
d 5.5 Culture
eel erfgoed
Tot dit ta
aakveld beho
oren taken gericht op het conservere
en en het voo
or het publiek toegankeliijk maken
van cultu
ureel erfgoed
d.
Voor hett opstellen van cultuurbe
eleid is de ‘ke
eten erfgoed
d’, gevormd door
d
onze pa
artners in hett
erfgoedvveld, nauw betrokken
b
bij de voorbere
eiding hiervan. Vanuit de keten erfgo
oed zijn
aandachtspunten en wensen ben
noemd die biijdragen aan het vergrote
en van het publieksbereik van
e
een verbindende
e factor is vo
oor de (culturrele)
erfgoed.. Daarnaast is aangedragen waarom erfgoed
samenle
eving. De verb
binding tusse
en het erfgo
oedbeleid en het cultuurb
beleid zal in 2020
2
duidelijjk
zichtbaar worden. He
et erfgoedbe
eleid heeft voornamelijk een ruimteliijk karakter. Door
D
de aanssluiting
te zoeke
en met het cu
ultuurbeleid worden beid
de domeinen
n sterker en beter
b
inzetba
aar voor onze
samenle
eving.
Taakveld
d 5.6 Media
Tot dit ta
aakveld beho
oren de zorg
g voor fysieke
e en elektron
nische cultuu
urdragers.
In 2019 vvoerden we gesprekken met de Biblio
otheek Hoekksche Waard en vormden
n we een ged
deeld
beeld ovver de financiële situatie van
v deze org
ganisatie. Aanvullend op de reguliere subsidie
vergoedden wij de kosten
k
die de
e organisatie maakte voo
or het opstelllen van het beleidsherste
b
elplan en
evolg van onze fusie tot gemeente
g
Hoeksche Waa
ard (totaal € 32.200). Om
m te
de extra lasten als ge
komen ttot een structurele oplosssing maakten
n we afsprakken over de tweede
t
fase van het onde
erzoek
dat in ap
pril 2020 afge
erond is.
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p Hoeksche Waard
W
is in 20
019 aangewe
ezen als lokale publieke media-instell
m
ing voor de
Omroep
verzorging van de pu
ublieke mediadiensten in Hoeksche W
Waard van 20
019 tot en me
et 2023.
d 5.7 Openb
baar groen en (openluch
ht) recreatie
Taakveld
Tot dit ta
aakveld beho
oren openba
aar groen, natuur en recre
eatie.
Op basiss van de tot nu
n toe opged
dane ervaring
g is met de omliggende
o
gemeenten
g
de
d op dit moment
meest optimale verb
binding over het water met “Expeditie
e Haringvliett” bepaald.
hebben we een
e verdere uitvoering
u
ge
egeven aan de
d (recreatie
eve) verbindin
ngen over water, via
In 2019 h
onder an
ndere Expeditie Haringvliiet. De verbin
ndingen over water make
en deel uit va
an ons recreatieve
routenetwerk. Dit ne
etwerk vormt een belang
grijke basis vo
oor verdere ontwikkeling
o
g van het recreatieftoeristisch profiel van de Hoeksche Waard en
n het benutte
en van (economische) kan
nsen (zie ookk
program
mma 3).
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Wat hebben we gedaan?
W
In de onderstaande tabellen is de voortgang van d
de activiteiten we
eergegeven voor het jaar 2019.
Taakveld 5.1 Sportbeleid en active
T
ering
Nr.
Doelste
elling

Activiteit / maatregel

5.1.1

Vitale do
orpen en een actie
eve samenleving

5.1.2

Stimuleren sport- en cultuurdeelname van
kinderen uit gezinnen mett weinig financiële
middele
en

5.1.3

Inclusieff sporten en beweg
gen en het
bevorde
eren van een gezon
nde leefstijl

Het leggen van samenwerking
gsverbanden om in
nclusief
k te maken
sporten en bewegen mogelijk

5.1.4

Het stim
muleren en onderstteunen van bewegiing
door (re
ecreatieve) sportbe
eoefening.

Ondersteun
nen oprichting sportraad HW

Taakveld 5.2 Sportaccommodatie
T
es
Nr.
Doelste
elling
5.2.1

Duurzam
me sportaccommodaties

Ondersteun
nen van vereniging
gen door
combinatiefunctionarissen/bu
uurt-sportcoaches in
i te
zetten
e ondersteunen van
v de sportraad Hoeksche
Faciliteren en
Waard
Continueren overeenkomst Je
eugdsportfonds en
n
Jeugdcultuurfonds
uning van toptalentten uit de
Onderzoek naar de ondersteu
W
met weinig financiële
f
middelen
n
Hoeksche Waard

Activiteit / maatregel
In beeld bre
engen van de gevo
olgen van de verruim
mde btwvrijstelling vvoor sport

Taakveld 5.3 Culttuurpresentatie, cultuurproductie
T
e en cultuurparticcipatie
Nr.
Doelste
elling
Activiteit / maatregel
5.3.1

Verbred
den en verdiepen kunst en cultuur in d
de
Hoeksch
he Waard

Uitvoering geven
g
aan uitvoeringsprogramma kunst en
cultuur

Voortgang en toelichtting
De
e combinatiefunctio
onarissen hebben de
d verenigingen
ondersteund, zowel aanboda
als vraaggericht. Sportraad
Ho
oeksche Waard is in
n oktober 2019 opg
gericht.
De
e overeenkomst met Jeugdfonds Spo
ort en Cultuur is
voo
ortgezet. Door mid
ddel van gesprekke
en met ouders van en
top
ptalenten zelf, gesprek met de sportrraad en voorbeelde
en
van
n andere gemeente
en is onderzocht hoe we toptalenten
n
willlen ondersteunen..
Me
et diverse partijen is
i contact gelegd en
e zijn onderlinge
sam
menwerkingen onttstaan, o.a. op het gebied
g
van onderw
wijs,
zorrg, welzijn en veren
nigingen. Het Natio
onaal Sportakkoord
d is
afg
gesloten, waarin de
eze samenwerking is geconcretiseerd
d.
Sportraad HW is opge
ericht in oktober 2019.

Voortgang en toelichtting
SPUK aanvraag is inge
ediend. Wij ontving
gen een beschikkin
ng
ddelen ontvangen. In
dat wij 81,9% van de gedeclareerde mid
% gerealiseerd van de totale
2019 hebben wij 39%
declaratieaanvraag.

Voortgang en toelichtting
He
et project om te komen tot een cultuu
urnota voor de geh
hele
Ho
oeksche Waard zettten wij in juni 2019
9 in. Met de
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5.3.2

Eensluid
dend subsidiebeleid
d

Harmonisattie subsidieverorde
ening en subsidiebe
eleid

5.3.3

Ambitie
eniveau bibliotheekkvisie realiseren

Extra bijdrage leveren aan bib
bliotheekwerk

Taakveld 5.4 Mussea
T
Nr.
Doelste
elling

Activiteit / maatregel

5.4.1

Kwalitattief presenteren va
an kunst en cultuurr

Onderzoek mogelijkheden depot

5.4.2

Kwalitattief presenteren va
an kunst en cultuurr

Structurele hogere bijdrage aan musea Tiengem
meten

Taakveld 5.5 Culttureel erfgoed
T
Nr.
Doelste
elling

Activiteit / maatregel

5.5.1

Erfgoed
d in ruimtelijk beleid verankeren

-

Opstellen cultuurhistorische waardenkaart
Opstellen Erfgoedverordening
Harmo
oniseren gemeente
elijke monumenten
Oprichten erfgoedcommissie

5.5.2

Inventarisattie uitvoeren en wa
aardering toepasse
en

5.5.3

Bescherrmde gezichten invventariseren en
waarderren
Professiionaliseren en vera
ankeren archeologiie

5.5.4

Gebouw
wd erfgoed beschermen

-

Aanstellen senior archeoloog
Opstellen onderzoeksagenda
o
Actualiseren archeologische verwachtingenkaar
v
rt

Optima
aliseren loketfuncttie voor eigenaren
rijksmo
onumenten

disscussienota cultuurrbeleid lasten wij een stap in om de ra
aad
in sstaat stellen vooraf duidelijke kaders mee te geven. In mei
2020 plannen we de nota cultuurbeleid
d af te ronden.
In h
het eerste kwartaa
al 2020 heeft de ge
emeenteraad de AS
SV
en het subsidiebeleid
dskader vastgesteld
d. Op dit moment
ordt gewerkt aan de uitvoeringsregels.
wo

Voortgang en toelichtting

Op
p dit moment voere
en we gesprekken met
Natuurmonumenten en de musea Tieng
gemeten over de
hoogte van de structurele bijdrage.

Voortgang en toelichtting
De
e volgende activiteiiten/maatregelen zijn
z uitgevoerd:
Erfgoedverorden
ning opstellen
Oprichten erfgoedcommissie
oor het harmoniseren van gemeenteliijke monumenten is in
Vo
2019 een opdracht gegeven aan Stichting Dorp, Stad & La
and
or het inventariserren en waarderen van
v cultuurhistoriscche
voo
wa
aardevolle panden en objecten.
In relatie tot het omg
gevingsplan is in 20
019 in kaart gebraccht
aar een cultuurhisto
orische waardenka
aart aan moet voldo
oen.
wa
In 2020
2
wordt hieraan verder uitvoering
g gegeven.
Ditt loopt gezamenlijkk op met de cultuurhistorische
wa
aardenkaart en is in
n voorbereiding.
In 2
2019 hebben wij opdracht gegeven voor
v
het aanstellen
n van
een senior archeoloo
og voor een professsionalisering van de
e
w
taak voo
or archeologie.
uittvoering van onze wettelijke
Daarnaast zijn de uitg
gangspunten geforrmuleerd voor het
opstellen van een arccheologische onderzoeksagenda.
eraan wordt in 2020 verder uitvoering
g gegeven.
Hie
In 2
2019 zijn wij gestart met de harmonissatie van gemeenttelijke
mo
onumenten. Ook de voorbereiding vo
oor de harmonisatie van
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-

5.5.5

Samenw
werking met culture
ele organisaties
verdiepe
en

Aanwijzen gemeentelijke
e monumenten
(harmo
onisatie)
Inventa
ariseren en waarde
eren wederopbouw
wperiode
Inventa
ariseren leegstand monumenten en aanpak
a
herbesstemming opstellen
n
Harmo
oniseren subsidies voor
v
eigenaren
monum
menten (inclusief molens)
m
en
tegemoetkoming bouwhistorisch onderzoe
ek
Het op
pstellen van groenb
beheerplan rondom
m
molenb
biotopen
Verdiepen rrelatie Museum Ho
oeksche Waard doo
or
afspraken maken
m
over educattie, expositie en beleid

5.5.6

Roerend
de zaken en collectties opnemen in
Erfgoed
dregister

Collecties in
nventariseren, waa
arderen en opneme
en in
erfgoedregister

5.5.7
5.5.8

Immaterieel erfgoed opne
emen in
dregister
Erfgoed
Erfgoed
deducatie vormgevven binnen CmK

5.5.9

Erfgoed
d promoten

Immateriee
el erfgoed inventarriseren, waarderen en
opnemen in
n erfgoedregister
Ondersteun
nen bij opstellen Hoeksche Waardse Canon
C
en
leerlijn via project
p
‘Cultuuredu
ucatie met Kwaliteit’.
Trainingen vrijwilligers voor in
nzet cultuureducatie op
ducatie met Kwalite
eit’
scholen via project ‘Cultuured
Organisatie
e Open Monumentendag
Aansluiting op recreatie en to
oerisme beleid

Taakveld 5.6 Med
T
dia
Nr.
Doelste
elling
5.6.1

Certifice
ering van het biblio
otheekwerk in de
Hoeksch
he Waard

Activiteit / maatregel
In samenwe
erking met de bibliotheken in de Hoeksche
Waard onde
erzoeken hoe we gecertificeerd
g
bibliotheekkwerk kunnen organiseren

Taakveld 5.7 Ope
T
enbaar groen en (openlucht) recre
eatie
Nr.
Doelste
elling
Activiteit / maatregel

het subsidiebeleid vo
oor eigenaren van gemeentelijke
g
e
mo
onumenten is gesta
art, in het 2 kwarttaal van 2020
verrwachten wij een voorstel
v
te doen aan de gemeenteraa
ad. De
and
dere activiteiten pa
akken wij vanaf 2020 op.

e

In d
de 2 helft van 2019 is op de ontwikkkeling van een leerllijn
ove
er de Hoeksche Wa
aardse canon vanuit de gemeente
opgeschaald om de le
eerlijn binnen het project
p
‘Cultuuredu
ucatie
et Kwaliteit’ te realliseren. Begin 2020
0 gaf de stuurgroep
p
me
Cultuureducatie met Kwaliteit een GO op
o de uitvoer. In 2020
ma
aken we de afsprakken concreet.
De
e eerste collectie va
an de gemeente is in 2019 gewaarde
eerd
en is begin 2020 voorrgelegd aan de Com
mmissie Cultureel
Erffgoed voor advies.
De
eze opdracht is nog
g niet verleend aan de erfgoedcommiissie,
wo
ordt in 2020 opgep
pakt.
Zie
e 5.5.5

De
e Open Monumente
endag is georganisseerd.
Bij de projecten rondom de herdenking van de Sint
Elissabethsvloed (600 jaar) zoeken wij ee
en concrete verbind
ding
tusssen erfgoed en recreatie.

Voortgang en toelichtting
De
e bibliotheek Hoekssche Waard met ha
aar vestigingen is
gecertificeerd. De sam
menwerking wordtt gezocht met de
(vrrijwiligers)bibliothe
eken in de voormaliige gemeente
Korendijk.

Voortgang en toelichtting
51

5.7.1

Goede rrecreatieve verbind
dingen

In overleg met
m regiogemeente
en invulling geven aan
verbindinge
en over water

Vo
oor de invulling van Expeditie Haringvvliet is een Europese
aan
nbesteding noodza
akelijk. In het eerstte kwartaal van 202
20
von
nd de gunning plaa
ats door de gemee
ente Moerdijk, die
optreedt als aanbeste
edende dienst. Voo
or de overige
wa
aterverbindingen (D
Deltapontjes) slote
en wij voor een twe
eetal
pontjes nieuwe overe
eenkomsten.
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Wat heeft het
h gekost?
In de tabel staan,
s
per taakveld, de ba
aten en laste
en van dit prrogramma, het gerealisee
erd totaal saldo van
baten en lassten, de muttaties in de re
eserves en he
et gerealisee
erde resultaa
at. Hierbij wo
orden de batten
weergegeve
en als + en de lasten als –
(bedragen x €1.000)

Pr im it ie v e

Om sc hr ijv ing
Baten

T aakvv e l d

W aar v an

Ac t ue l e

be gr ot in g b e gr ot ing

W e r ke l ijk

Sal do

on r e c h t

2 01 9

2 019

2 01 9

2 0 19

m at ig

936

1.506

1.346

- 161

0

cultuurp
participatie

0

0

0

-0

0

5.4 Mussea

0

0

0

0

0

14

4

4

-0

0

5.2 Spo
ortaccommodaties
5.3 Culttuurpresentatie, culltuurproductie en

5.5 Culttureel erfgoed
5.7 Ope
enbaar groen en (op
penlucht) recreatie

T ot aal B at e n
Lasten

164
1.114

590
2.1 00

2
- 257

333
1 .682

- 4 18
1

0
0

- 571

- 790

- 678

112

0

- 5.271

- 5.800

- 5.222

5
578

0

cultuurp
participatie

- 407

- 425

- 383

42

0

5.4 Mussea

- 195

- 265

- 252

13

0

5.5 Culttureel erfgoed

- 497

- 469

- 368

100

0

- 1.590

- 1.637

- 1.783

- 146

0

5.1 Spo
ortbeleid en activ erring
5.2 Spo
ortaccommodaties
5.3 Culttuurpresentatie, culltuurproductie en

5.6 Med
dia
5.7 Ope
enbaar groen en (op
penlucht) recreatie

T ot aal Last e n
Ge r e al ise e r d t ot aal sal do v a n bat e n e n l ast e n
r
Onttrekkingen reserves

- 8.863

- 8.202

- 7.865

3
338

0

- 17.395

- 1 7.5 89

- 16
6.551

1.0 38
3

0

- 16.281

- 1 5.4 89

- 14
4.869

6 20
2

0

0

27

0

- 27

0

519

668

596

- 72

0

cultuurp
participatie

79

86

41

- 44

0

5.4 Mussea

15

15

0

- 15

0

5.5 Culttureel erfgoed

49

56

79

23

0

9

41

45

4

0

908

1.309

1.079

2
- 230

0

5.1 Spo
ortbeleid en activ erring
5.2 Spo
ortaccommodaties
5.3 Culttuurpresentatie, culltuurproductie en

5.6 Med
dia
5.7 Ope
enbaar groen en (op
penlucht) recreatie

T ot aal On t t r e kkinge n r e se r v e s
Stortingen reserrv es

1.580

5.1 Spo
ortbeleid en activ ering
5.2 Spo
ortaccommodatie s

2.2 01

1 .840

- 3 61
6

0

0
- 118

0
- 685

0
- 958

0
2
- 272

0
0

- 35

- 41

- 89

- 48

0

-8

-8

-8

0

0

- 49

- 52

- 89

- 37

0

- 501

3
357

5.3 Culttuurpresentatie, culltuurproductie en
cultuurp
participatie

5.4 Mu
usea
5.5 Culltureel erfgoed
5.7 Openbaar groen en (openlucht)
(
recre a
T ot aal St or t i nge n r e se r v e s
Ge r e al ise e r d r e sul t aat

- 858

- 858

- 1.068

- 1.6 44

- 1 .645

-1

- 15 .76 9

- 14.932

- 1 4 .67 4

2 58

0
0
0

De belangrijjkste financiële afwijking
gen zijn in onderstaand ovverzicht wee
ergegeven (zie gerealisee
erd
resultaat, kkolom “Saldo
o 2019) uit bo
ovenstaande tabel. De on
nttrekkingen aan de reserves zijn geb
baseerd op
de werkelijkk gemaakte kosten.
k
Verscchillen tussen taakvelden
n die per sald
do budgettair neutraal zijjn, zijn
buiten deze
e verschillena
analyse gelatten.
(bedragen x €1 mln)
5. Sport, cultu
uur en recreatie

Onderwerp
p / Taakveld

Overschot (+
+)
/ Tekort (-)
)
op budget

Openbaar groe
en

0,3

Totaal

0,3

Voordeel
/ Nadeel

Belangrijkste verklaringen
v

De stortingen in de
D
d reserves voorr het beheerplan
n baggeren en
h waterbeheerrplan waren gera
het
aamd op taakveld
d 2.1 binnen
p
programma
2 (€ 0,4
0 mln) en 5.7 binnen
b
programm
ma 5 (€ 0,3
m
mln).
De werkelijk
ke storting is verrantwoord op taa
akveld 2.4
b
binnen
programm
ma 2 (€ 0,7 mln). Per saldo betrefft dit een
n
neutrale
verschuiving, maar op diit programma lev
vert dit een
v
voordeel
op (zie ook
o
het nadeel op
o programma 2 Verkeer,
Voordeel vervoer
v
en waterrstaat).
Overschot op
p budget 2019

53
3

Beleidsindiccatoren
In onderstaa
ande tabel zijn de (verplichte) beleidssindicatoren van dit prog
gramma opge
enomen die conform
het BBV in d
de jaarstukke
en dienen te worden opg
genomen.

Indicatoren BBV
B
(peildatum
m "Waarstaatjegemeete"15-04
4-2020)

Jaar

% Ni et‐s porterrs t.o.v. bevol ki ng
n 19 ja a r en oud
der

2016

Hoeksche
H
W
Waard
54

Gemee
ente
weinig
g
Ned
derland stedellijk
48,7

49,9

54
4

2.7

Programma
a 6 Sociaal Domein

Tot het prog
gramma Socciaal Domein behoren de taakvelden samenkracht
s
t en inwonerrsparticipatie
e, wijkteams,
inkomensre
egelingen, be
egeleide partticipatie, arbeidsparticipa
atie, maatwe
erkvoorzienin
ngen (Wmo),
maatwerkdienstverlenin
ng 18+, maattwerkdienstvverlening 18--, geëscaleerrde zorg 18+ en geëscaleerde zorg
18-. Ook het brede welzzijnswerk is b
bij dit program
mma onderg
gebracht.
Wat gebeurde er om ons
o heen?
Weer zelfsta
andig thuis
Inwoners diie intramuraa
al binnen een
n organisatie
e verblijven, stimuleren
s
w om (weer)) zelfstandig te gaan
we
wonen. Datt zijn bijvoorb
en/of licham
beeld mensen met psychiatrische pro
oblematiek, verstandelijk
v
melijk
gehandicap
pten, inwoners die terugkkeren uit detentie, inwon
ners die besch
hermd wone
en en jongvolwassenen
uit de jeugd
dhulp. Dat vraagt om een
n brede aanpak: wonen, werk,
w
ondersteuning en participeren.
p
Maar deze
ambitie doe
et ook een be
eroep op de samenleving
g.
Langer zelfsstandig thuis
In 2019 wass de vergrijzin
ng in volle ga
ang. De groe
ep jonge ouderen, van 55
5 tot 75 jaar neemt
n
nu ied
der jaar toe.
Deze groep
p mensen heb
bben te maken met de ve
eranderingen
n van het pen
nsioneringsp
proces, zoals de
afschaffing van regeling
gen voor vervvroegd pensioen en de sttijging van de
e AOW-gerechtigde leefttijd.
Tegelijkertijjd stijgt de le
evensverwachting van senioren vanaff 75 jaar en ontstaat
o
er to
oenemend be
ehoefte aan
goede oude
erenzorg. Thuis of als datt niet meer kan binnen bijjvoorbeeld verpleeghuiz
v
zen. Deze lan
ndelijke
ontwikkelingen hebben invloed op ons
o gemeenttelijk beleid op
o veel gebie
eden, zoals Langer
L
Thuis Wonen,
Mantelzorgondersteuning en Vrijwillligerswerk. Maar
M
ook voo
or de manierr waarop we onze openbare ruimte
inrichten en
n de zorg voo
or een passen
nd vervoer op
o het eiland.
ndelijke onde
erzoeken worrdt duidelijk dat aandach
ht voor de lee
efbaarheid va
an zwakkere
Vanuit verscchillende lan
wijken en buurten hierb
bij belangrijk is en dat de woningen
w
vo
oor mensen die
d vanuit ee
en instelling (weer)
(
thuis
n door de sch
haarste op de woningmarkt niet allee
en worden ge
evonden binnen de goed
dkopere
gaan wonen
wijken en buurten. Zo vo
oorkomen w
we dat er een te hoge con
ncentratie on
ntstaat van groepen mensen met
een zorgbehoefte, al of niet in comb
binatie met een
e laag inko
omen en de verhoogde
v
ka
ans op socialle
uitsluiting. Want
W
als inw
woners al hulp
p nodig hebb
ben bij hun ze
elfredzaamh
heid, zijn ze ook
o minder in
n staat om
elkaar te on
ndersteunen of hun veran
ntwoordelijk
kheid te nemen voor hun eigen buurt.. We werk(t)e
en daarom
aan een inte
egrale aanpa
ak voor wone
en, welzijn en
n zorg.
Toenemendee complexiteiit samenlevin
ng en individu
ualisme
In de afgelo
open decennia heeft onze
e samenlevin
ng zich ontwikkeld van ee
en redelijk ho
omogene, ge
eordende en
stabiele sam
menleving na
aar een same
enleving met enorme variiëteit en dive
ersiteit. Ze wordt
w
comple
exer en in
veel opzichtten gefragmenteerder. Dat
D betekentt het nodige voor de samenleving en voor de (gro
oepen)
mensen die er deel van uitmaken. Zo
o wordt er biijvoorbeeld steeds
s
meer een beroep gedaan op de
d eigen
o
en jon
ngeren om ondersteunin
o
ng binnen het eigen netw
werk te organ
niseren (familie, buurt).
kracht van ouders
Echter deze
e zelfredzaam
mheid wordt soms ook ovverschat en met
m name jonge ouders worden
w
overrvraagd doorr
de combina
atie van werkk en zorg en de
d waan van de dag.
ngestelde be
eweging. Hett opvoeden van
v kinderen is steeds me
eer een
In de praktijjk zien we juiist een tegen
individuele aangelegenh
heid. In tegenstelling tot vroeger zijn familie, vrienden en buren daar mind
der bij
ervagen ande
ere sociale stteunstructurren als geloo
ofsgemeenscchappen en het
h
betrokken. Daarnaast ve
verenigingssleven. Daarvvoor in de pla
aats kloppen ouders voorr opvoeduitd
dagingen steeds vaker aan bij
formele instituties als kinderopvang
k
g, onderwijs, sport- en sp
pelvoorzienin
ngen en ande
ere
(opvoed)pro
ofessionals. Een deel van
n de ouders raakt
r
uit bala
ans en/of ervvaart een dre
empel om op
pvoedvragen
of –problem
men te besprreken.
Toenemendee zorgvraag en
e zorgzwaarrte
Met de toen
name van he
et aantal ouderen zagen we
w de zorgvrraag stijgen, maar ook on
nder jongeren zien we
een toenem
mende zorgvrraag. Het aan
ntal complexxe, domeinovverstijgende zorgvragen is toegenom
men.
Kijkend naar de participatiewet zagen we in 2019 een stabiliisatie van het aantal huishoudens me
et een
wetuitkering
g; rond 800. In
I 2019 zijn ruim
r
100 inw
woners uit de
e uitkering na
aar betaald werk
w
participatiew
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bemiddeld, maar dit wo
ordt in de pra
aktijk steeds lastiger. Eind
d 2019 heeftt ruim 90% va
an de cliënte
en een
and tot de arrbeidsmarkt.. Een toenem
mend aantal inwoners
i
me
et een arbeid
dsbeperking doet een
(grote) afsta
beroep op d
de gemeente
e voor onderrsteuning in de
d begeleiding naar werk
k. Dat komt onder
o
andere
e doordat
de gemeente sinds 2015
5 een groterre verantwoo
ordelijkheid op
o dit gebied
d heeft gekre
egen.
De aanpassing van de eiigen bijdrage
e op 1 januarri 2019 heeftt - zoals doorr de VNG voo
orspeld- geleiid tot een
sterke toename van hett gebruik en de
d kosten va
an de Wmo-m
maatwerkvoo
orzieningen.
n de Hoeksch
he waard een
n toename in
n verwijzinge
en door de ge
ecertificeerd
de instellinge
en voor
We zagen in
jeugdhulp. Z
Zowel in aantallen als in kosten.
k
Wat hebbe
en we bereik
kt?
aplan Inclusie
eve samenlevving
Programma
Op 17 december 2019 stemde
s
het college
c
in me
et de program
mmaplannen
n Inclusieve samenleving,
s
, Economie,
Wonen en M
Mobiliteit. Err liggen nu 4 plannen die ter informattie naar de ge
emeenteraad
d zijn verzonden.
De rode dra
aad in alle pro
ogramma’s iss dat we als Hoeksche
H
Waard vitaal willen
w
zijn en blijven. Dat vertaalt
v
zich
naar de doe
elen die zijn geformuleer
g
d en die we samen
s
(met partners en inwoners) willen realiseren. Van het
toewerken naar een inclusieve same
enleving waa
arin iedereen meetelt en gelijkwaardig meedoet tot
t het
realiseren van
v een toeko
omstbestend
dige woningvvoorraad. Va
an een gezon
nde economie met voldoe
ende banen
en innovatie
eve (landbou
uw)bedrijven
n tot een goe
ed bereikbare
e en aantrekkelijke geme
eente, waar werk,
w
voorziening
gen en zorg voor
v
iedereen
n (in nabijheiid) bereikbaa
ar zijn.
plan Inclusievve samenleving versnelle
en we op 5 programmath
hema’s.
Binnen het programmap
Opvoeden e
en opgroeien
n doen we sa
amen (it take
es a village to
o raise a child
d)
Dit deelprogramma is vo
oortgekomen uit een parrticipatietraje
ect met ouders en professionals. Onzze ambitie is
dat alle (me
ede)opvoede
ers bijdragen aan preventtie en een po
ositief opvoed- en opgroe
eiklimaat in de
d Hoeksche
Waard doorr samen te werken
w
en te verbinden va
anuit een gezzamenlijke verantwoorde
elijkheid. Helpen is
goed, voorkkomen is better.
In 2019 heb
bben we ons vooral gerich
ht op het verrsterken van het netwerkk van beroep
psopvoeders en andere
(semi-)profe
essionals. We
e streven er onder
o
meer naar dat partijen onderling elkaar ma
akkelijker kun
nnen
vinden, dat de onderling
ge samenwerking verbettert en er me
eer samenhan
ng komt in het zorgaanbod. We
aise a child’ van
v en voor
faciliteerden in 2019 de ontwikkeling van een digitaal platform ‘It takes a village to ra
k
van 2020 hebben diverse (se
emi-)professionals kennisgemaakt
(semi-) proffessionals. In het eerste kwartaal
met het platform en zich hierbij aangesloten. Vo
oor nu ligt de
e aandacht va
an alle betrokkenen op het verder
brengen van
n het platforrm en het vullen van het platform me
et informatie
e zodat het hen helpt bij het
h dagelijks
werk en hett wegwijs ma
aken van oud
ders. Begin 2020 zijn we gestart
g
met de
d werkgroe
epen ‘Mentalle
Weerbaarhe
eid’ en ‘Relatties en Scheid
dingen’, besttaande uit (semi-)professsionals van onder meer zo
org-,
welzijn-, spo
ortorganisatiies, kerken en (voor)scho
olen. De inste
eek hierbij is om rondom 2 opvoed- en
opgroeithem
ma’s meer fo
ocus en same
enhang aan te
t brengen in
n het aanbod
d. Tevens is een
e aantal
samenwerkkingsinitiatievven onderste
eund, onder meer vanuit (voor)schole
en en ouderss.
Tot slot hee
eft de werkgroep ‘Ontmo
oetingsplekk
ken’ bestaand
de ontmoetin
ngsplekken voor
v
ouders in kaart
gebracht en
n voorbereidingen getrofffen voor een
n nieuwe ontmoetingsplek voor oude
ers in Numan
nsdorp. In
het 1e kwartaal vond de
e wervingsprrocedure plaa
ats voor een coördinatorr ontmoeting
gsplekken vo
oor ouders in
de Hoeksche Waard.
en armoede
Samen tege
Om meer zicht te hebbe
en op verborrgen armoede binnen de Hoeksche Waard
W
heeft onderzoeksb
o
bureau
Ecorys in 20
019 de opdra
acht gekrege
en om de land
delijke statische gegeven
ns te vertalen
n naar de lokkale situatie.
Hiervoor zijn zij in gesprrek gegaan met
m tal van sa
amenwerking
gspartners binnen de Hoeksche Waarrd. Begin 2e
het rapport gereed.
g
Op basis
b
van de resultaten
r
be
epalen we de
e vervolgactiies.
kwartaal is h
Sterke schakels
Binnen het programmatthema Sterke
e Schakels lig
gt de focus op
o het zorgen
n voor verbin
nding tussen
n de
gemeentelijjke domeinen en sectoro
overstijgend in een brede
e zorg- en veiiligheidskete
en. Dit doen we
w op
diverse nive
eaus van zorg
g, veiligheid, (her-)inrichting van domeinoverstijge
ende samenw
werking en met
m diverse
lokale en re
egionale parttners.
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Lokaal zette
en we in op de
d doorontw
wikkeling van de multidiscciplinaire wijk
kteams, aanssluitend op de
d reeds
bestaande jeugdteams. Zij hebben een
e belangrijke positie in het voorkom
men van com
mplexe zorg en
e
maatschapp
pelijke uitval.. Er functione
eren 3 wijkte
eams in de w
werkgebieden
n (voormalig)) Oud-Beijerlland, (
voormalig) Korendijk-Crromstrijen en
n (voormalig)) Binnenmaas-Strijen. In de afgelopen
n periode is praktijk
p
ervaring opgedaan met integraal we
erken bij com
mplexe problematiek. Er is veel aanda
acht besteed
d aan de
visie op het wijkteam en
n randvoorwa
aarden voor betrokken partijen
p
om deel te nemen. Er ligt een
n
atieplan om de
d doorontw
wikkeling vorm te geven, waarbij de fo
ocus ligt op een
e nadere uitwerking
u
implementa
van de werkkprocessen van
v meervoudige en complexe proble
ematiek, borg
ging van dezze processen, wijze van
registratie, privacy vraagstukken en
n aansturing van
v het wijktteam.
Regionaal iss deze transfformatie-opd
dracht met name zichtbaa
ar in de doorrdecentralisa
atie van bescchermd
wonen (202
21), maatscha
appelijke opvvang (2025), gedwongen
n zorg (Wet verplichte
v
ggz en Wet zorrg & dwang
2020, de Aa
anpak person
nen met verw
ward gedrag (vanaf 2018) en de invoe
ering van de ketenveldno
orm (2021).
Deze transfformaties gaa
an ook gepaa
ard met een herpositione
ering van tak
ken, (bestuurrlijke)
verantwoorrdelijkheden en herverde
eling van Rijksmiddelen. Concreet
C
bettekent dit on
nder meer da
at er nieuwe
samenwerkkingsafsprake
en met Nisse
ewaard en Zu
uid-Holland Zuid
Z
zijn gemaakt.
Thuis in de kkern
In dit progra
amma werke
en wij samen met Alerimu
us, Heemzich
ht en Zorgwa
aard. Het doe
el is: het voor ouderen
en mensen met een bep
perking gema
akkelijker ma
aken om (lan
nger) zelfstan
ndig te kunne
en blijven wo
onen in de
Waard.
Hoeksche W
Om mantelzzorgers te on
ndersteunen
n is vorig jaar gestart mett de pilot logeerzorg. Dezze pilot is geo
organiseerd
vanuit het ministerie
m
van
n Volksgezon
ndheid, Welzzijn en Sport en draait succcesvol. In 20
019 hebben 20 inwonerss
hier gebruikk van gemaakkt. De geplan
nde logeerzo
org voorziet hiermee in een
e behoefte
e, waardoor overbelaste
o
mantelzorgers onderste
eund worden
n. Het ministe
erie heeft eind 2019 een
n nieuwe pilo
ot structureel logeren
uitgeschrevven. Gemeente Hoeksche
e Waard is me
et 2 andere gemeenten
g
uitgekozen
u
o hier aan mee
om
m te
doen.
Werk voor Iedereen
g van de deelopgave Werrk voor Iederreen is dat zo
oveel mogelijjk inwoners duurzaam
d
mee kunnen
Doelstelling
doen op de arbeidsmarkkt, door te kijjken naar mo
ogelijkheden
n i.p.v. beperkingen. In de
e tweede helft van 2019
is verkennend onderzoe
ek gedaan na
aar de ontwikkkelingsrichtting van HWw
werkt! om oo
ok in de toekomst een
belangrijke bijdrage te kunnen
k
blijve
en leveren aa
an deze doelstelling. In het tweede kw
wartaal van 2020
2
n we op basiss van de resultaten van de
e Verkenning
g voorstellen
n te doen voo
or vervolgacties.
verwachten
Een kwartie
ermaker SRO
OI is inmiddelss geworven en
e aan de sla
ag als aanjager om het va
astgestelde (regionale)
SROI-beleid
d uit te voere
en en te implementeren. Door de omvvang van de gemeente iss SROI nu op veel meer
inkopen en aanbestedin
ngen van toepassing. Dit vraagt om go
oede interne
e afstemming
g en biedt ge
elijk meer
en afstand to
ot de arbeidssmarkt. De grrote gezame
enlijke uitdag
ging voor de
kansen voorr de doelgroepen met ee
gemeente e
en werkgevers is om de SROI-verplich
S
hting bij werkkgevers in te
e vullen met inwoners
i
me
et een grote
afstand tot de arbeidsm
markt. Binnen
n de Arbeidsm
marktregio Rijnmond,
R
wa
aar gemeente Hoeksche Waard
W
deel
van uitmaakkt, is wethouder Huibert Steen bestuurlijk trekkerr op dit onde
erwerp.
Ook is in het eerste kwa
artaal van dit jaar een zog
genaamde matchmaker gestart
g
die jo
ongeren opsp
poort die
niet in beeld
d zijn van het onderwijs en
e HWwerkt!!. Het betreft op dit mom
ment een pilo
ot van 1 jaar, om ook
beter zicht te krijgen op
p de mate wa
aarin dit prob
bleem in onze gemeente speelt.
6.1 Samenkra
acht en inwonerparticip
patie
Taakveld 6
Tot dit taakveld behoren algemene voorzieninge
v
en (waarvoorr geen individ
duele beschiikking van de
e gemeente
nodig is) gericht op partticipatie.
Binnen het programma innovatie zijn diverse nie
euwe initiatie
even tot stan
nd gekomen in 2019:
 Hett nieuwe woo
onzorgconce
ept van Cavent, de Stougjjeshof, is tott stand gekom
men. Bewoners met een
bep
perking vorm
men met elkaar een comm
munity waarin
n zij elkaar, naast
n
de form
mele zorg, oo
ok
ond
dersteunen bij
b hulpvragen.
 De zorgcoöpera
atie Strijen is ontstaan. Dit gezamenlijjke initiatief van de oude
erenbonden in Strijen
eft als doel la
anger prettig
g thuis wonen voor alle se
enioren en mensen
m
met een
e beperkin
ng in Strijen
hee
te b
bevorderen, onder anderre door de aa
anschaf van d
de Wielewaal en Huiskam
mer van de bu
uurt.
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De gezamenlijke
e ouderenbo
onden in ’s Gravendeel he
ebben via het innovatiefo
onds E-wheels
ngeschaft. Dit elektrische
e voertuig vervoert ouderren en mense
en met een beperking
b
binnen ’s
aan
Gravendeel, me
et hulp van ee
en groep vrijwilligers.
De pilot jobcoacching voor niiet uitkeringssgerechtigde
en met een autismespect
a
trumstoorniss (ASS) is
gesstart. Hierin worden
w
thuisszittende jon
ngeren door een ervaring
gsdeskundige
e begeleidt rrichting
werrk. Dit heeft voor een aan
ntal jongeren
n al een baan
n opgeleverd
d. Dit projectt loopt nog door tot mei
202
20.

Voorbeelde
en van innova
aties die al ee
erder gestart zijn hebben
n een dooron
ntwikkeling gemaakt
g
in 2
2020 met
subsidie van
n het innovattiefonds:
 De dementievriendelijke sam
menleving, een
e gezamen
nlijk programma van zorgpartners en gemeente.
Zij h
hebben de su
ubsidie ingezzet om het programma te
e kunnen doorontwikkele
en.
 Hett programma
a Voorzorg, een
e Evidance
e Based programma voorr kwetsbare zwangeren.
z
Een aantal p
projecten dat eerder binn
nen het prog
gramma inno
ovatie is gestart heeft in 2019
2
een structureel
karakter gekregen:
 Er zijn Buurtcirkels
B
o
opgezet
doo
or Pameijer. Hierin
H
vormen mensen met een psych
hische
kwetsbaarheid met elkaar een actief
a
sociaal netwerk waarin zij elkaar ondersteun
nen.
 Het Odensehuis, een laagdremp
pelige inform
matie en ontm
moetingsplaa
ats voor men
nsen met
(beginn
nende) deme
entie, hun ma
antelzorgers,, professiona
als en buurtg
genoten.
 De form
mulierenbriga
ade van Hum
manitas, waarrbij vrijwillige
ers ondersteuning bieden
n bij het
invullen
n van formuliieren of het doen
d
van aan
nvragen van bijvoorbeeld
d zorgtoeslag
g.
Zie toelichtiing programmaplan inclu
usieve samen
nleving, prog
grammathem
ma’s It takes a village en Thuis
T
in de
kern.
6.2 Wijkteam
ms
Taakveld 6
Tot dit taakveld behoren alle loketvo
oorzieningen
n gericht op het identificeren van eigen kracht en
n het
i
o
ondersteunin
ng (maatwerkkvoorziening
gen en -diensstverlening).
begeleiden naar de juistte vorm van individuele
usieve samen
nleving, prog
grammathem
ma sterke schakels.
Zie toelichtiing programmaplan inclu
Taakveld 6
6.3 Inkomenssregelingen
n
Tot dit taakveld behoren alle inkome
ens- en bijsta
andsvoorzien
ningen.
In 2019 zijn 310 bijstand
dsuitkeringen
n aan nieuwe
e cliënten verstrekt. Daarrentegen zijn
n er ook 310 cliënten
md.
uitgestroom
Om onze inw
woners snelller en beter van
v dienst te
e zijn, werken
n we voortdu
urend aan he
et verbeteren
n van onze
processen. In 2019 heefft een wijziging in het pro
oces voor het aanvragen van maatsch
happelijke pa
articipatie
gden plaatsg
gevonden. Err is een snelservice met een
e pro-actieve klantbena
adering
voor uitkeringsgerechtig
ingevoerd.
usieve samen
nleving, prog
grammathem
ma Samen teg
gen armoede
e.
Zie toelichtiing programmaplan Inclu
6.4 Begeleide participattie
Taakveld 6
Tot dit taakveld behoren voorzieningen om maatschappelijke participatie
e die niet gericht zijn op
en naar arbeiid te bevorde
eren. Het gaa
at dan om de
e beschutte werkplekken
w
n bij het Werkbedrijf van
doorstrome
HWwerkt! e
en arbeidsma
atige dagbesteding. HWw
werkt! bood in
i 2019 187 inwoners een beschutte werkplek.
167 daarvan
n hadden een
n dienstverb
band in het ka
ader van de Wet
W Sociale Werkvoorzie
W
ening (Wsw). Doordat er
geen instroom meer mo
ogelijk is in de Wsw daalt het aantal werknemers
w
m een Wsw
met
w-dienstverb
band
langzaam.
over staat een instroom van
v beschuttte medewerkkers vanuit de
e regeling Nieuw Beschu
ut Werken.
Daartegeno
Anders dan op veel ande
ere plaatsen in Nederland is de door het Rijk opgelegde taaksstelling van 1
15 fte aan
beschutte werkplekken
voor 2019 gehaald.
w
g
Er iss sprake van een lichte ovverrealisatie..
Zie toelichtiing programmaplan Inclu
usieve samen
nleving, prog
grammathem
ma Werk voorr iedereen!
6.5 Arbeidsp
participatie
Taakveld 6
Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie-- en re-integrratievoorzien
ningen.
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Het doel van het taakveld Arbeidspa
articipatie is om
o de zelfre
edzaamheid van
v inwonerss te versterken door
he zelfstandigheid: wie ka
an werken werkt.
w
Kandidaten met een geringe affstand tot de
e
economisch
arbeidsmarkt helpen we
e om zelf dire
ect aan de slag te gaan. Kandidaten
K
die
d nog niet werkfit
w
zijn b
bieden we
ondersteun
ning op maat.
Ook in 2019
9 is door HWwerkt! ingezzet op de toe
eleiding van inwoners naa
ar een betaalde baan. On
ndanks de
toegenome
en complexiteit zijn in 201
19 ruim 100 inwoners uittgestroomd uit de uitkering naar werrk.
Daarnaast heeft
h
HWwerrkt! inwonerss met een arbeidsbeperkking begeleid
d naar beschu
ut werk of ee
en betaalde
baan bij een
n reguliere werkgever
w
(ga
arantiebanen
n).
De Hoeksch
he Waard haa
alt als een van de weinige
e gemeenten
n haar taaksttelling voor beschut
b
werkk. Ook zijn err
steeds meer inwoners met
m een arbe
eidsbeperking
g aan het we
erk bij regulie
ere werkgeve
ers. Ook op dit
d vlak haaltt
d
de arbe
eidsmarktreg
gio gestelde targets ruim
m. Tegelijk komt ook de grroep
de Hoeksche Waard de door
m een arbeidsbeperking
g die nog nie
et werkt stee
eds duidelijke
er in beeld: eind
e
2019 waren dat
inwoners met
ruim 120 inw
woners, waa
arvan ruim de
e helft geen uitkering hee
eft.
Hoeksche Wa
aard is een van de deelne
emers aan de
e (landelijke) ‘pilot inburg
gering’. Deze
e pilot is in
Gemeente H
het najaar vvan 2019 van start gegaan. De pilot wordt
w
uitgevo
oerd in het pand van HW Werkt! aan de Jan van
der Heijdenstraat te Oud-Beijerland. Met 40 inbu
urgeraars wo
ordt in een co
ombinatie va
an (voorbere
eiding op)
werk en taa
al gewerkt aa
an de inburge
ering. De ged
dachte achte
er deze pilot is dat deze combinatie
c
van werk en
taal de inbu
urgering bevo
ordert. De piilot levert de
e gemeente ervaringen op
o die meegenomen kun
nnen
worden bij d
de invoering van de (nieu
uwe) inburge
eringswet in 2021.
Zie toelichtiing programmaplan inclu
usieve samen
nleving, prog
grammathem
ma Werk voorr iedereen!
Taakveld 6
6.6 Maatwerkvoorzienin
ngen (Wmo)
Tot dit taakveld behoren materiële voorzieninge
v
en (Wmo) voo
or mensen met
m fysieke beperkingen, zodat zij
zelfstandig kunnen funcctioneren. . De
D voorzieningen worden op basis va
an een besch
hikking verstrrekt.
De aanpassing van de eiigen bijdrage
e op 1 januarri 2019 heeftt zoals voorsp
peld geleid tot
t een sterke toename
van het geb
bruik en de ko
osten van de
e Wmo-maatw
werkvoorzieningen. In de
e eerste helfft van 2019 zien we dat
het aantal m
maatwerkvoo
orzieningen met
m 7% is ge
estegen. De stijging
s
is in de
d loop van het
h jaar verder
voortgezet.. In een prognose is becijferd dat de kosten
k
in 201
19 (ten opzicchte van 2018
8) met ruim 15%
toenemen. Naast de eig
gen bijdrage zorgen
z
ook de
d toenemen
nde complexxiteit bij onde
ersteuningsvvragen en de
e
ename van de
e aanvragen en uitgaven..
vergrijzing vvoor een toe
Werden in 2
2018 nog mid
ddelen voor zorginfrastructuur naar gemeenten
g
t
toegesluisd,
in 2019 heeft de
regeling E-Health Thuis (SET).
Rijksoverheid zich voora
al gericht op zorgaanbied
ders met de Stimulerings
S
(
De
gemeente h
heeft hiervoo
or geen extra
a middelen ontvangen.
o
E
E-health hebb
ben we opge
enomen in he
et
gemeentelijjke programmathema Th
huis in de kerrn.
bben we bij de
d uitvoering van de Wmo
o de aanbestteding van IC
CT uitgevoerd
d. Op 1 janua
ari 2020 is
In 2019 heb
voor een nie
euwe periode een overee
enkomst voo
or een ICT-ap
pplicatie en dienstverleni
d
ng afgeslote
en.
In 2019 heb
bben we de overeenkoms
o
st met de levverancier van
n hulpmiddellen ontbonde
en. In een
spoedproce
edure is een aanbestedin
a
g uitgevoerd
d, waarbij ove
ereenkomste
en met 2 nieuwe leveranciers van
hulpmiddelen zijn afgessloten. Eind 2019
2
zijn we gestart met de implementatie van de
eze overeenkomsten.
onderdeel is de
d overgang
g van uitstaan
nde hulpmiddelen van de
e oude levera
ancier naar d
de nieuwe
Belangrijk o
leverancierss. Deze imple
ementatie za
al in de eerste helft van 2020 doorlop
pen. Door de nieuwe aanb
besteding
zijn de tarie
even aanzienllijk gestegen
n. Hierdoor zu
ullen de kostten – naast het
h effect van
n de aanpasssing van de
eigen bijdra
age - aanzienlijk stijgen. E
Eind 2019 hebben we ookk de voorberreiding voor de
d aanbested
ding van
trapliften getroffen.
6.7.1 Maatwe
erkdienstve
erlening 18+
+
Taakveld 6
Tot dit taakveld behoort dienstverle
ening aan ind
dividuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die
zelfstandig wonen en diie ondersteu
uning nodig hebben
h
in de
e vorm van be
eschikbare uren op basis van een
toekenningsbeschikking
g.
Ook bij deze
e maatwerkvvoorzieninge
en zien we ee
en toename van
v het gebrruik en de kosten. Het laa
atste is ook
een gevolg van de toene
emende com
mplexiteit bij ondersteuniingsvragen.
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We hebben inmiddels sa
amen met on
nze partners, waaronder HW Wonen stappen gem
maakt binnen het
v
van schulden en huisuitze
ettingen in de
e Hoeksche Waard'.
W
convenant ‘‘Samen werkken aan het voorkomen
Taakveld 6
6.7.2 Maatwe
erkdienstve
erlening 18Tot dit taakveld behoort alle zorg die onder de Jeugdwet
J
valt; ook wel de jeugdhulp genoemd.
een bestuur van
v de Geme
eenschappelijjke Regeling (GR) Dienst Gezondheid
d en Jeugd he
eeft op 14
Het algeme
november 2
2019 een voo
orgenomen besluit
b
genomen om de financiële
f
solidariteit af te
t schaffen e
en dit in 3
jaar tijd af te bouwen, waarbij
w
gemeenten in 202
20 voor 80% solidair zijn, in 2021 voorr 50% solidaiir zijn en in
2022 voor 20%
2
solidair zijn.
z
Vanaf 20
023 zijn gem
meenten niet meer financieel solidair. In de ziensw
wijze van de
gemeente H
Hoeksche Wa
aard geven we
w aan hier positief
p
tegen
nover te staa
an. De afgelo
open 5 jaar heeft de
gemeente H
Hoeksche Wa
aard elk jaar meer bijgedragen aan de
e financiële solidariteit
s
da
an dat zij zelf aan kosten
had. Gemidd
deld was dit € 729.000 per jaar. De prognose voo
or 2019 is € 498.000 op ba
asis van de oude
o
verdeelsleutel. Bij afschaffing betale
en wij alleen de lokale ko
osten. Op bassis van het ve
erleden leverrt ons dit
eel voordeel op. Daarbij geldt
g
wel datt behaalde re
esultaten uitt het verleden geen garan
ntie zijn
een financie
voor de toekomst.
en Bestuur een definitieff besluit geno
omen, waarb
bij de zienswiijzen van de
Op 5 maart 2020 heeft het Algemee
10 gemeentteraden zijn betrokken.
Taakveld 6
6.8.1 Geëscaleerde zorg 18+
Tot dit taakveld behoren alle opvang
g- en beschermd-wonen voorzieninge
en met inbeg
grip van even
ntuele
ng en maatw
werkvoorzieningen voor personen
p
die in deze opva
angvoorzieningen
maatwerkdienstverlenin
verblijven.
bben de Zuid-Hollandse eilanden
e
gew
werkt aan een
n visie, speerpunten en sttrategie voorr beschermd
d
In 2019 heb
gesteld. Vanuit deze visie
wonen en maatschappe
m
elijke opvang. Hiervoor is een plan opg
e, speerpuntten en
strategie zijjn concrete samenwerkin
s
ngsafspraken
n gemaakt. De
D samenwerrking binnen ZHE is vanaff 1 januari
2020 voortg
gezet. Ook iss een aparte projectstrucctuur opgeze
et om de decentralisatie van
v BW/MO verder door
te ontwikke
elen.
Taakveld 6
6.8.2 Geëscaleerde zorg 18Tot dit taakveld behoort de ‘dwang en drang’ van de jeugdhu
ulp, de kinde
erbeschermin
ngsmaatrege
elen, de
andeling, jeug
gdreclasserin
ng en opvang
g van jeugdig
gen onder de
e 18 jaar.
aanpak van kindermisha
a gemeente
e Hoeksche Waard
W
in op de volgende
e zaken:
We zetten als
 Verrbeteren sam
menwerking in de keten
 Uitrrol Pilot prevventieve jeug
gdbeschermiing (Sliedrech
ht) over heell ZHZ
 Voo
orkomen van
n Ondertoezichtstellingen
n
 Alte
ernatieve vormen van hulp
Dit loopt do
oor in 2020.
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W hebben we gedaan?
Wat
de activiteiten we
eergegeven voor het jaar 2019.
In de onderstaande tabellen is de voortgang van d
Taakveld 6.1 Sam
T
menkracht en inwonerparticipatie
Nr.
Doelste
elling
6.1.1

Vitale do
orpen en een actie
eve samenleving

6.1.2

Preventtie, gericht op het welzijn
w
van inwoners
en het verlagen
v
van zorgko
osten

6.1.3

Verbete
eren van de dienstvverlening aan
inwonerrs 0 tot 100 met ee
en verminderde
(tijdelijkke) zelfredzaamheid
d

6.1.4

Vitale do
orpen en een actie
eve samenleving

Activiteit / maatregel
m
Ophalen, dele
en en ontsluiten va
an lokale
vraagstukken
n en behoeften
Experimenteren en (blijven) aan
nsluiten
unen van initiatieve
en (energie) van
bij/ondersteu
inwoners en partners
p
Initiëren en fa
aciliteren van innovvatieve
initiatieven va
anuit de samenleviing door middel
van onder me
eer het beschikbare
e
innovatiebudget
Opstellen uitvvoeringsprogramm
ma Preventie,
inclusief Prevventie Jeugd
Bewustwordiing en doorontwikkkeling
uitvoeringsprrogramma Dementtievriendelijke
samenleving in de Hoeksche Wa
aard
anpak van signalerrend
Eenduidige aa
huisbezoek/o
ouderenadviseur
Actualiseren ontwikkelagenda
ndersteuning
Mantelzorgon
Integreren su
ubsidiëring van activiteiten en
inkoop van diiensten (op alle terrreinen van
jongerenwerkk tot sport, van we
elzijn tot zorg)
Versterken va
an samenwerking tussen
t
formele
en informele zorg door onder meer
m
de
ogramma’s integrale werkwijze en
meerjarenpro
preventie
Gericht inzettten op een ICT hulp
pmiddel dat alle
relevante info
ormatie in het sociaal domein uit
de huidige systemen kan ophale
en en kan
oegankelijke
verbinden tott samenhangend to
informatie
Formaliseren van jongerenparticipatie naar
geren
aanleiding van wensen van jong

Voortgang en ttoelichting
Uitvoering van het programma ‘Veranderen
‘
doen we samen’ loopt
door in 2020.
Veranderen doen we
w samen
Evaluatie van het programma ‘V
op.
‘startten wij o

Doorontwikkeeling uitvoeringsprog
gramma
In 2019 is een
n subsidieaanvraag voor de dementievriendelijke
samenleving voor
v
nog een jaar verleend.
v
Om de ad
dviezen adviezen
uit de klantreis Dementie Hoekssche Waard en de Learning
L
Community HW
H voortgang te ge
even en resultaten te borgen.
Actualiseren o
ontwikkelagenda Mantelzorgondersteu
M
uning
Het thema mantelzorg is onderg
gebracht onder het programma
‘thuis in de ke
ern’. In afstemming
g met externe partn
ners actualiseren
wij de Ontwikkkelagenda mantellzorgondersteuning
g. De
voorbereiding
gen (plan van aanp
pak e.d.) starten in maart
m
begin
2020.

In 2019 is de a
aandacht uitgegaan naar de primaire processen en de
basis op orde. Dit pakken we in 2020 op.

Voorbereiding is gestart, de vorrm van participatie halen we op bij
de jongeren zelf.
z
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6.1.5

Vitale do
orpen en een actie
eve samenleving.

6.1.6

Voor ou
uderen, mensen me
et een beperking
en/of pssychosociale proble
ematiek makkelijke
er
wordt om
o (langer) zelfstan
ndig te wonen in de
e
Hoeksch
he Waard.

Taakveld 6.2 Wijkkteams
T
Nr.
Doelste
elling
6.2.1

Bevorde
eren en versterken van eigen kracht
en zelfre
edzaamheid van inwoners door
tijdelijke
e ondersteuning; zo licht als kan en
zo zwaa
ar als nodig

T
Taakveld
6.3 Inko
omensregelingen
n
Doelste
elling
6.3.1
6.3.2

Versterkken van de eigen kracht en
zelfredzzaamheid van inwo
oners door
tijdelijke
e inkomensvoorziening
Alle inw
woners van de Hoekksche Waard zijn
(waar no
odig met ondersteuning) financieel
zelfredzzaam en ervaren ge
een financiële
belemm
meringen om deel te
t nemen aan de
samenle
eving

Harmonisatie
e gemeentelijk welzzijnsbeleid.
Vooralsnog wordt
w
het uitgangspunt gehanteerd
van ‘budgetneutraliteit’
Uitvoeringsprrogramma Thuis in de kern,
bestaande uitt diverse inspannin
ngen, waaronder:
meer geschikkte woningen realisseren, faciliteren
van technisch
he innovaties, realisseren van
laagdrempelige ontmoetingsple
ekken in de wijk,
oses in de
onderzoek arrbeidsmarktprogno
zorgsector Ho
oeksche Waard en
bewustwordingsacties

Activiteit / ma
aatregel
(Door)ontwikke
elen programma in
ntegrale werkwijze,,
waaronder uitb
breiding Wijkteamss Hoeksche Waard
Invullen van de
e functie procesregisseur sluitende
aanpak
ntschot werken en ontschot
o
Invullen van on
financieren

Activiteit / ma
aatregel
Implementere
en Ontwikkelagend
da armoedebeleid
vanuit de Partticipatiewet
Uitvoeringspro
ogramma armoede,, bestaande uit
diverse inspann
ningen waaronder: 0 meting (inzicht
in mensen dat in
i armoede leeft),
bewustwording
gsacties,
deskundigheidssbevordering, meld
dpunt armoede en
n
schulden

Wordt dit jaarr opgepakt.
De pilot logee
erzorg loopt voorspoedig. Steeds me
eer inwoners
maken er geb
bruik van. De logeerzorg wordt in 202
20 door
ontwikkelt na
aar een integrale to
oegang voor al het tijdelijk verblijf.
Het signalerend huisbezoek bij 75+
7 gaan we in 202
20 in de hele HW
uitvoeren.
In afstemming met externe parttners wordt de Ontwikkelagenda
ndersteuning geactualiseerd. De voorbereidingen
mantelzorgon
(plan van aanpak e.d.) zijn eind december
d
2019/be
egin 2020
gestart.

Voortgang en
n toelichting
Doorontwikkkeling van het wijkkteam zit betreft een
programma
athema Sterke Schakels binnen de op
pgave inclusieve
samenleving
g. De regisseur sluiitende aanpak is ee
en belangrijke
schakel vanuit de gemeente bij
b o.a. escalerende zorgvragen.
urele inbedding
Deze functie is in 2019 tijdelijkk ingevuld. Structu
genomen in de doo
orontwikkeling van
n het wijkteam.
wordt meeg
Begin 2020 zijn de voorbereidingen getroffen vo
oor de
maker voor de wijkteams.
aanstelling vvan een kwartierm

Voortgang en
n toelichting
Samen tege
en armoede betreft een programmatthema binnen de
opgave Inclusieve samenleving
g. De nulmeting is in afronding.
Oplevering medio april 2020.
De nulmetin
ng is in afronding. Oplevering
O
medio april 2020.

62

Taakveld 6.4 Begeleide participattie
T
Nr.
Doelste
elling

Activiteit / ma
aatregel

6.4.1

Versterkken eigen kracht en
n zelfredzaamheid
van inwo
oners door maatscchappelijke
participa
atie

Doorontwikkelen Werk- en Leerbedrijf
Realiseren land
delijke target ‘beschut nieuw’ samen
met werkgeverrs waarbij de geme
eente de
voorbeeldrol ve
ervult

6.4.2

Mensen
n met een afstand tot
t de
arbeidsm
markt aan werk helpen of dichter
naar we
erk toebrengen.

Via kwartierma
aker uitvoering gevven aan SROI-beleid
d

Taakveld 6.5 Arbe
T
eidsparticipatie
Nr.
Doelste
elling
6.5.1

6.5.2

Zoveel mogelijk
m
inwoners doen duurzaam
mee op de arbeidsmarkt door
d
te kijken naar
eëren voor
mogelijkkheden: kansen cre
kwetsba
are jongeren.
Zoveel mogelijk
m
inwoners doen duurzaam
mee op de arbeidsmarkt door
d
te kijken naar
mogelijkkheden

Taakveld 6.7.1 Maatwerkdienstve
T
erlening 18+
Nr.
Doelstelling
6.71.1

Activiteit / ma
aatregel

Voortgang en
n toelichting
-

Dooron
ntwikkeling Werk en
e leerbedrijf looptt conform
plannin
ng: verkenning worrdt 1e kwartaal 202
20 afgerond.
Target beschut nieuw: De
e taakstelling vanuiit het Rijk is in
e heeft in 2019 ruimte geboden
2019 gehaald. Het college
en lichte overrealisatie. Dit binnen de reeds
voor ee
beschikkbare middelen. Ee
en voorstel om dit ook
o voor 2020
mogelijjk te maken is in vo
oorbereiding. Daarm
mee bieden we
deze kw
wetsbare doelgroe
ep de mogelijkheid om naar
vermog
gen mee te doen.
De kwartierrmaker SROI is gew
worven. Het nieuwe
e gezamenlijke
registratiesyysteem WIZZR binn
nen de Arbeidsmarrktregio is in
gebruik. In 2020
2
worden de ge
evolgen zichtbaar.

Voortgang en
n toelichting

Deelname aan project Match Mak
kers

Een Matchm
maker is geworven.. In 2020 gaat deze
e in de Hoeksche
Waard aan d
de slag gaan.

Uitvoeringprog
gramma Werk voorr Iedereen!,
bestaande uit diverse
d
inspanninge
en, waaronder:
realiseren sluite
ende aanpak kwetssbare jongeren
naar werk of scchool, invulling voo
orbeeldrol van de
gemeente als sociaal
s
werkgever, versterking
v
van de
verbinding tusssen dagbesteding en
e werk,
stimuleren MVO
O/sociaal ondernemerschap,
ontwikkelen maatwerkarrangeme
enten bij en met
werkgevers

Programma
athema binnen de o
opgave Inclusieve Samenleving.
S
Is
in 2019 gestart. Resultaten wo
orden meerjarig du
uidelijk.

Activiteit / ma
aatregel

Bevord
deren van zelfstand
digheid (langer thu
uis Opzettenkwaliteitssysteem (rechtmatigheid,
kunnen wonen)
e monitoring)
doelmatigheid,, fraude, toezicht en
voor in
nwoners met een

Voortgang en
n toelichting
We hebben in 2019 in beeld gebracht wat de doelen en wensen
zijn en wat e
er nodig is voor rea
alisatie.
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beperkking
6.71.2

Verste
erken van de rechtm
matige uitvoering
van de
e Wmo-taken en Pa
articipatiewet;
zorgdrragen voor een juisste besteding van
financiiële middelen in ovvereenstemming
met de
e wet en de gesteld
de doelen

6.71.3

Voortzzetten huishoudeliijke ondersteuning
g
en Wm
mo-begeleiding

6.71.4

Inwone
ers ondersteunen in hun
zelfred
dzaamheid, zelfstandigheid en
participatie

Taakveld 6.7.2 Maatwerkdienstve
T
erlening 18Nr.
Doelstelling




Meer bewustwording
b
cre
eëren
Werkw
wijze om signalen op
o te pakken,
uitvoe
ering daarvan beleg
ggen in de
gemee
entelijke organisatie

Werkw
wijze voor handhavving , uitvoering
daarva
an beleggen in de gemeentelijke
g
organiisatie

Opste
ellen van een fraud
deprotocol
(opsch
halen)

invulle
en van toezicht rechtmatigheid Wmo
2015*

Opstellen van een risicoa
analyse

Aanpa
assen van beleidsre
egels
Expertise inhurren voor aanbested
ding contracten
huishoudelijke ondersteuning en Wmo-begeleiding
die op 1 januari 2021 aflopen

Het project zit in een inventarisatiefase, waarond
der overleg met
teammanag
gers. We brengen in beeld wat de doe
elen en wensen
zijn en wat vvoor de realisatie nodig
n
is. Dit moet resulteren
r
in een
opdracht.

Inkoop van ond
dersteuning (zorg in natura) met
betrekking beschermde woonomgeving ten
behoeve van mensen
m
met een lich
hte verstandelijke
beperking (LVB
B)

In 2019 zijn samenwerkingsafsspraken gemaakt met
m Nissewaard.
md wonen en
Start in 2020 als onderdeel van inkoop bescherm
pelijke opvang. Dit doen wij samen met de
maatschapp
centrumgem
meente Nissewaard
d

Activiteit / ma
aatregel

6.72.1

Intensiveren jeugdteamss om wachtlijsten
te voorkomen en zorgkw
waliteit te
gen
verhog

Uitvoeren van diverse
d
pilots, waaronder
samenwerking jeugdteams/huisartsen en
jeugdteams op
p VO-scholen
Inzetten extra GGZ-expertise
G
in de jeugdteams
Creëren extra arbeidsplaatsen
a
in jeugdteams
j
om
wachtlijsten te voorkomen

6.72.2

Preven
ntie, gericht op hett welzijn van
inwone
ers en het verlagen
n van de

Deelnemen aan
n de discussie overr solidariteit en op
basis van uitkom
msten besluit nemen hierover vanaf

De onderzo
oeksfase is afgerond. Momenteel in de
voorbereidingsfase voor een nieuw
n
inkooptrajecct. Er is nog geen
akkoord op de planning en de benodigde (personele) capaciteit.
Er bestaat o
ook nog een mogellijkheid om het huidige contract
met nog een jaar te verlengen
n.

Voortgang en
n toelichting
Uitvoering lloopt. Alle pilots en
n intensivering verllopen volgens
plan. De pilo
ot huisartsen is enkkele maanden laterr dan gepland
van start ge
egaan, door onze wens
w
naar kwalitatie
ef goed
personeel e
en de krapte op de arbeidsmarkt.
Eerste geluiiden over de pilot met
m huisartsen en het voortgezet
onderwijs ziijn positief. Een derde VO-school wil dit
d jaar starten
en bereiden
n de uitbreiding bij meer huisartsen voor.
De gemidde
elde wachttijd bij het
h team Binnenma
aas/Strijen is
afgenomen van 10 naar 5 wekken.
Besluitvorm
ming door het AB va
an de Dienst Gezon
ndheid en Jeugd
in decembe
er.
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6.72.3

zorgko
osten

2020

Vitale dorpen en een actieve samenleving
en preventie, gericht op het welzijn van
ers en het verlagen
n van de
inwone
zorgko
osten

Uitvoeringspro
ogramma ‘It takes a village to raise a
child’, bestaand
de uit diverse inspa
anningen
waaronder:
begeleiden oud
ders en professiona
als in het opzetten
n
van online en offline
o
platform(s) , inwoners en
partijen stimule
eren om met goede preventieve
initiatieven te komen
k
en deze te ondersteunen
o
en
borgen en bew
wustwordingsactiess

Taakveld 6.8.1 Ge
T
eëscaleerde zorg
g 18+
Nr.
Doelstelling
6.81.1

gelijk wonen op een
n
Iedereen kan zoveel mog
voor hem of haar passende plek, met of
zonder ondersteuning

Activiteit / ma
aatregel
Ontwikkelen va
an gemeentelijk be
eleid
Herverdelen va
an middelen vanuitt de
centrumgemee
ente Nissewaard
Ontwikkelen en
n ontsluiten van nie
euwe vormen van
huisvesting, wa
aaronder flexwonen

Vanuit de Hoeksche Waard is de
d wethouder financiën één van de
drie bestuurlijke opdrachtgeve
ers, en is er ambtelijke
oordiging in de ZHZ
Z-werkgroep Solida
ariteit.
vertegenwo
Programma
athema maakt deell uit van Programm
ma Inclusieve
samenleving
g.
Verschillend
de werkgroepen met
m ouders en profe
essionals zijn
opgezet. De
eze werkgroepen werken
w
aan het faciliteren van
ouderontmoetingsplekken en online platform(s)).

Voortgang en
n toelichting
Op regionaa
al niveau is een aan
nvullende projectaanpak opgesteld,
die in maartt 2020 ter besluitvo
orming aan het college is
voorgelegd. Deze projectaanp
pak omvat de kade
ers (visie,
arlangs regionale samenwerking
s
speerpunten en strategie) waa
ordt vorm gegeven
n in de periode 202
20 tot en met
integraal wo
2023. Ontw
wikkelen en ontsluitten van nieuwe vorrmen van
huisvesting zijn onderdeel van
n de doorontwikkelling BW/MO,
waarbij regiionale spreiding he
et uitgangspunt is.
In juni 2019 is de visie op Flexw
wonen door de gem
meenteraad
vastgesteld, daarna zijn we ge
estart om de aanbe
evelingen uit de
visie op Flexxwonen Hoeksche Waard uit te werke
en tot concrete
plannen. De
e verschillende aanbevelingen zijn onder te verdelen
in twee actielijnen, namelijk ´rruimte maken voorr Flexwonen‘ en
n van Flexwonen’. Eind 2019 is de eerrste Flexwoning
‘organiseren
in de gemee
ente HW verhuurd. Vrijkomende sloo
opwoningen en
andere tijde
elijk vrij komende woningen
w
willen wijj in 2020 zoveel
als mogelijkk inzetten voor Flex
xwonen. Daarnaastt is ons streven
om binnen 2 jaar 50 flexwooneenheden extra te
e hebben
gerealiseerd
d op een locatie. Vo
oor het ‘organisere
en’ van
Flexwonen is inmiddels een interim-intaketeam opgezet. In dit
wonen en het
intaketeam komen de aanmeldingen voor Flexw
oningaanbod binne
en. Daar wordt ond
derzocht of de
tijdelijke wo
kandidaat g
geholpen is met een Flexwoning, er ee
en geschikte
woning is en
n welke eventuele begeleiding nodig is. Met het
intaketeam ontdekken we werkende weg de ben
nodigde
samenwerkkingsvormen, toewiijzigingskaders en eventuele
e
hiaten
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in het aanbo
od van (tijdelijk) hu
uisvesting in de Hoe
eksche Waard.
6.81.2

Bevord
deren en versterke
en van eigen krachtt
en zelffredzaamheid van inwoners
i
door
tijdelijkke ondersteuning; zo licht als kan en
zo zwa
aar als nodig.

Taakveld 6.8.2 Ge
T
eëscaleerde zorg
g 18Nr.
Doelstelling
6.82.1

Iedereen kan zoveel mog
gelijk wonen op
oor hem of haar passsende plek, met
een vo
of zonder ondersteuning
g.




Regie voeren op een sluitende aanpak voorr
bare jongvolwassenen en personen
kwetsb
met ve
erward gedrag
Implem
mentatie wet verpllichte GGZ en Wet
Zorg & Dwang

Activiteit / ma
aatregel
Pilot houden om de samenwerkin
ng tussen ‘dwang
eteren,
en drang’ en jeugdteams te verbe
an de Serviceorgan
nisatie Jeugd
gedelegeerd aa

De impleme
entatie van de Wett verplichte ggz vro
oeg regionaal en
lokaal een g
grotere tijdsinveste
ering dan voorzien.. Zowel regionaal
als lokaal is de inzet op de aan
npak personen mett verward gedrag
ag de focus op de implementatie
i
low profile ingevuld. In 2019 la
egio ZHZ
van de Wvggz. De meeste basistaken zijn in de re
ntatie plaats op
uniform bellegd. In 2020 vindt verdere implemen
de bestuurlijke sturing ervan, de aansluiting op je
eugdhulp, de
wijkteams e
en de Wet Zorg en Dwang.

Voortgang en
n toelichting
Nog niet ge
estart, start voorzie
en in 2020.
Deze pilot w
wordt per gemeentte/jeugdteam uitge
erold.
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Wat heeftt het gekost??
In de tabe
el staan, per taakveld,
t
de baten en lasten van dit programma,
p
het gerealise
eerde totaal saldo van
baten en llasten, de mu
utaties in de reserves en het gerealise
eerde resulttaat. Hierbij worden
w
de baten
weergege
even als + en de lasten alss –.
(bedragen x €
€1.000)

Om sc hr ij v in
ng
Baten

Pr im i t ie v e

2019

2019

m at ig
g

6.1 Samenkracht
S
en burrgerparticipatie

1.396
6

1.061

1.093

32

0

13.047
7

12.717

12.950

233

0

2.275
5

1.243

1.305

62

0

31
1

0

19

19

0

889
9

544

642

98

0

6.71 Maatw erkdienstv erlening
e
18+

0

0

-2

-2

0

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

0

0

0

0

6.6 Maatw
M
erkv oorzieni ngen (WMO)

T ot aal B at e n

1 7 .6 3 6

1 5 .5 6 5

1 6 .0 0 7

442

0
0

- 11.192
2

- 10.087

- 9.432

655

0

- 3.288
8

- 3.505

- 3.453

52

0

- 14.483
3

- 14.383

- 14.452

- 69

0

- 6.067
7

- 6.068

- 5.889

179

0

- 508
8

- 755

- 488

267

0

- 2.374
4

- 2.604

- 2.541

63

0

6.71 Maatw erkdienstv erlening
e
18+

- 10.063
3

- 11.041

- 11.053

- 11

0

e
186.72 Maatw erkdienstv erlening

- 8.143
3

- 10.881

- 11.244

- 363

0

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

- 202
2

- 236

- 222

14

0

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

- 2.465
5

- 3.033

- 2.640
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6.1 Samenkracht
S
en burrgerparticipatie
6.2 Wijkteams
W
6.3 In
nkomensregelingen
n
6.4 Begeleide
B
participa tie
6.5 Arbeidsparticipatie
A
6.6 Maatw
M
erkv oorzieni ngen (WMO)

T ot aal Lastt e n
Ge r e al ise e r d t ot aal sal do v an bat e n e n l ast
a en

0

- 5 8 .7 8 5

- 6 2 .5 9 4

- 6 1 .4 1 3

1 .1 8 1

0

- 4 1 .1 4 9

- 4 7 .0 2 9

- 4 5 .4 0 7

1 .6 2 3

0

6.1 Samenkracht
S
en burrgerparticipatie

5
265

864

629

- 236

0

6.2 Wijkteams
W

629
9

988

594

- 394

0

6.3 In
nkomensregelingen
n

340
0

340

340

0

0

6.4 Begeleide
B
participa tie

0

0

0

0

0

6.5 Arbeidsparticipatie
A

0

200

180

- 20

0

6.71 Maatw erkdienstv erlening
e
18+

0

216

216

0

0

e
186.72 Maatw erkdienstv erlening

0

96

96

0

T ot aal Ont t r e kki nge n r e s e r v e s
S
en burgerparticipatie
b
e
6.1 Samenkracht
6.3 Inkomensregeling
gen
6.71 Maatw erkdienstv erlening
e
18+

T ot aal St orr t in ge n r e se r v e s
Ge r e al ise e r d r e sul t aat

onr e c h t

2019

6.5 Arbeidsparticipatie
A

Stortingen re serv es

S do
Sal

2019

6.4 Begeleide
B
participa tie

Onttrekkinge n reserv es

n
W aar v an
W e r ke l i j k

T aa
akv e l d
6.3 In
nkomensregelingen
n

Lasten

Ac t ue l e

be gr ot in g be gr ot ing

1 .2 3 4
- 139
9
0
0
- 139
- 4 0 .0 5 4

2 .7 0 4
- 574
0
0
- 574
- 4 4 .8 9 9

2 .0 5 4
- 584
0
0
- 584
- 4 3 .9 3 7

- 650
- 10
0
0
- 10
962

0
0
0
0
0
0
0
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De belang
grijkste financiële afwijkin
ngen zijn in onderstaand
o
overzicht we
eergegeven (zie gerealise
eerd
resultaat, kolom “Sald
do 2019) uit bovenstaand
b
de tabel. De onttrekkinge
o
en aan de resserves zijn ge
ebaseerd
akte kosten. Verschillen
V
t
tussen
taakve
elden die per saldo budgettair neutra
aal zijn,
op de werrkelijk gemaa
zijn buiten
n deze versch
hillenanalyse
e gelaten.
(bedragen x €
€1 mln)
6. Sociaal Domein
D

Onderw
werp / Taakveld
d
Samenkrach
ht en
burgerpartic
cipatie

Overschot (+)
/ Tekorrt (-)
op bud
dget
0,2
2
0,1
1

Bijstandsverrlening

0,1
1

Algemene ko
osten w erkbedrrijf

0,2
2

Re-integratie en participatie
e

0,2
2

Wmo

0,1
1

Overig
Totaal

0,1
1
1,0
0

Voordeel
/ Nadeel

Belangrijkste verklaringen

Doordat het programmap lan pas later in 2019 is vastge steld
Voord
deel zijn geen activiteiten
a
hierrvoor in 2019 uittgevoerd.
In 2019 zijjn minder aanvrragen binnenge
ekomen voor he t
Voord
deel initiatieven
nfonds voor burrgerinitiatieven.
w
te
en aanzien van het Besluit
Door een wetswijziging
bijstandve
erlening zelfstan
ndigen (BBZ) en
n een aanpassin
ng van
de financie
eringsystematie
ek hoeven wij op
p het gebied va
an BBZen in het vervolg
g minder af te dragen
d
aan het Rijk.
Voord
deel vorderinge
Het onderhoud aan het g ebouw van hett werkbedrijf is niet
n
uitgevoerd
d. Daarnaast zijjn enkele vervan
ngingsinvesteringen
Voord
deel niet gerea liseerd.
or re-integratie en participatie niet
In 2019 is het budget voo
volledig be
esteed omdat d e inhuur voor deze
d
werkzaamh
heden
Voord
deel gedekt zijn
n vanuit het inh
huurbudget.
De eigen bijdrage
b
is hoge
er als gevolg va n de stijging va n het
Voord
deel aantal clië nten.
Voord
deel Overige kleinere verschille
en op dit progra
amma
Oversc
chot op budget 2019

Beleidsind
dicatoren
In ondersttaande tabel zijn de (verp
plichte) beleidsindicatore
en van dit pro
ogramma opgenomen die
conform h
het BBV in de
e jaarstukken
n dienen te worden
w
opge
enomen.
Geme
eente
Hoeksche
Indicatoren
n BBV (peildatu
um "Waarstaatjjegemeete"15--04-2020)
Pe rs onen me
et bi js ta nds ui tk
keri ngen (pe r 10..000 i nwoners > 18 ja a r)
Aa nta l re‐i ntte gra ti evoorzi e ni
n ngen (per 10.0
000 i nwoners 15
5‐65 ja a r)
Wmo cl i ënte
en met een ma a twe rka rra ngem ent (per 10.000 i nwoners )
% Ki ndere n i n a rmoede
% Jeugdwe rk
kl oos hei d (jonge
ere n 16‐23 ja a r)
Jonge ren me
et jeugdhul p (% va n a l l e jongere
e n tot 18 ja a r)
Jonge ren me
et jeugdrecl a s s eri
e ng (% va n a l l e jongere n va n 12‐23
1
ja a r)
Jonge ren me
et jeugdbes che rmi ng (% va n a l l e jongere n tot 18 ja a r)

Jaar

Waard

9
146,3
1e hel ft 2019
1e hel ft 2018
8
151,3
1e hel ft 2019
9
440,0
2018
3,00
2018
ge en da ta
9
9,6
1e hel ft 2019
1e hel ft 2019
9
0,1
1e hel ft 2019
9
0,8

weinig
ederland stede
elijk
Ne
381,7
305,2
610,0
7,00
2,00
10,0
0,3
1,1

222,3
n da ta
ge en
538,0
4,00
2,00
9,3
0,3
1,0
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2.8

P
Programm
ma 7 Volkssgezondhe
eid en Milieu

Tot het prrogramma Vo
olksgezondheid en Milieu
u behoren de
e taakvelden volksgezond
dheid, rioleriing, afval,
milieubeheer (inclusief duurzame energie)
e
en begraafplaat
b
tsen en crem
matoria.
Wat gebe
eurde er om ons heen?
Inclusieve samenleving
s
Ook bij Vo
olksgezondhe
eid gaat het om de inclussieve samenlleving. Deze ontwikkeling
gen met betrrekking
tot deze o
opgave staan
n beschreven in programm
ma 6: Sociaall domein. Volksgezondhe
eid maakt de
eel uit van
het sociaa
al domein, ma
aar er liggen ook belangrrijke verbindingen met an
ndere domeiinen zoals bijjvoorbeeld
ruimtelijke
e inrichting, volkshuisves
v
ting, milieu, recreatie en sport, etc.
Publieke g
gezondheid
De Wet pu
ublieke gezondheid (Wpg
g) stelt dat elke gemeentte in Nederla
and iedere 4 jaar een loka
ale nota
Publieke g
gezondheid vaststelt.
v
In die
d nota moe
eten doelstelllingen, actie
es en resultatten voor de wettelijke
taken worrden beschre
even. Het gro
ootste deel van
v deze take
en is wettelijk ingekaderd
d. Dit geldt vooral
v
voor
taken op h
het gebied va
an gezondhe
eidsbescherm
ming en ziekttepreventie. Alleen maattregelen op het
h gebied
van gezon
ndheidsbevo
ordering geve
en (veel) bele
eidsvrijheid.
Duurzaam
mheid
De noodza
aak om te ko
omen tot een
n duurzamere
e inrichting van
v onze sam
menleving wo
ordt steeds groter.
g
De
zorgen om
m de klimaatvveranderinge
en, de versle
echtering van
n onze luchtkkwaliteit en de
d toenemen
nde
schaarste van fossiele grondstoffe
en zijn urgentt maar ook uitermate com
mplex. Deze grote complexiteit
i
en bedrijven om
m het handen en voeten te geven en leidt zelfs to
ot
maakt hett lastig voor inwoners
weerstand
den. Aan de andere
a
kant zien we dat er mooie ontwikkelingen
n plaatsvinde
en in de maattschappij
waarbij ind
dividuele inw
woners of bedrijven zelf het
h initiatief nemen in de
e beweging richting
r
een
duurzame
ere samenlevving. De uitda
aging is om de
d grote opg
gaven en doe
elstellingen zichtbaar te verbinden
v
met de mo
ooie kleine in
nitiatieven.
Afval
Internationale ontwikkkelingen op het
h gebied van hergebruik en recyclin
ng zijn merkb
baar. China stopte in
nitief met de
e import van afval uit de hele
h
wereld. Dit heeft in heel Europa stijgende
2018 defin
verwerkingsprijzen en lagere opbrengsten van waardevolle
e grondstoffen tot gevolg.
Daarnaastt is het noodzzakelijk om meer
m
grondstoffen te hergebruiken en
e minder afvval te verbranden, om
de klimaattdoelstelling
gen te halen. In 2019 is hiervoor door het Rijk de afvalstoffenb
a
belasting aan
nzienlijk
verhoogd..
h tarief van
n de afvalsto
offenheffing laag gehoud
den door inze
et van een biij de RAD
De afgelopen jaren is het
ning. In 2019
9 kan hier vo
oor het laatstt gebruik van
n gemaakt wo
orden.
aangehouden voorzien
Duurzaam
mheid
Voor duurrzaamheid waren er geen
n trends en ontwikkelinge
o
en die van invloed waren
n op dit programma.
Wat hebb
ben we bereikt?
Taakveld 7.1 Volksgezondheid
akveld behorren maatrege
elen ter besccherming en bevordering
g van de gezo
ondheid van inwoners.
Tot dit taa
Met name
e specifieke groepen
g
en het
h vroegtijdig opsporen van ziekten. Evenals het optreden bijj crises,
rampen en
n het analyse
eren en monitoren van de
e gezondheidssituatie va
an de bevolkiing.
e gezondheid
d 2020-2023 vastgesteld. Het betreftt een
In het eersste kwartaal 2020 is de nota Publieke
lokale notta van gemee
ente Hoeksch
he Waard. In de nota is ee
en deel opge
enomen dat de komende
e jaren
regionaal (met alle gem
meenten in ZuidZ
Holland
d- Zuid gezam
menlijk) word
dt uitgevoerd
d.
De afgelopen periode lag bij gezon
ndheidsbevo
orderingsthema’s de focu
us met name op de stabilisatie van
de neerwa
aartse beweg
ging in de ge
ezondheid en
n hebben we
e ons gericht op het terug
gbrengen van
n sociaal
economiscche gezondh
heidsverschillen. Echter, de
d geschetstte uitdaginge
en op gezond
dheid vragen
n om een
aanvullend
de focus voo
or alle inwone
ers: namelijkk op de moge
elijkheden vo
oor het beha
alen van
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gezondhe
eidswinst of het
h voorkómen van gezondheidsverlies. In de Hoe
eksche Waard zetten we in de
020-2023 in op het realisseren van gezzondheidswiinst op de vo
olgende them
ma ‘s:
periode 20






e eigen kraccht ouderen
Vitaliteit en
Mentale gezondheid
g
Leefstijl (rroken, alcoho
ol en middele
engebruik))
Gezond ge
ewicht
Vaccinatie
egraad

Taakveld 7.2 Riolerin
ng
Tot dit taa
akveld behorren maatrege
elen met bettrekking tot de
d riolering.
gegevens van
n de voorma
alige gemeen
nten zijn in 20
019 geharmo
oniseerd. In het
h nieuwe Verbreed
V
De areaalg
Gemeente
elijk Riolering
gsplan (VGRP
P) dat in het 3e kwartaal van
v 2020 aan
n de raad zal worden aangeboden
zullen de vverschillen die er waren in de differen
ntiatie van de tarieven vo
oor de rioolheffing zijn
geëgalisee
erd. De onde
erhoudsplann
ning is inmiddels in beeld
d en afgestem
md met de onderhoudsp
o
planning
voor wege
en, zodat voo
or 2020 onde
erhoud kan worden
w
uitge
evoerd.
Het nieuw
we beleid voo
or klimaatada
aptatie word
dt in dezelfde
e raadsvergadering voorg
gelegd. De
uitvoering
g van deze maatregelen zal
z deels in het VGRP kun
nnen worden
n gedekt.
Taakveld 7.3 Afval
Tot dit taa
akveld behorren maatrege
elen met bettrekking tot de
d afvalinzam
meling.
Taakveld 7.4 Milieube
eheer
Tot dit taa
akveld behorren taken terr beschermin
ng van het miilieu waaronder de besch
herming en de
d
sanering vvan de kwalitteit van de bo
odem en de atmosfeer, de
d beheersing van geluidhinder, de
bescherming tegen strraling en derrgelijke, de verplaatsing van
v milieuhin
nderlijke bed
drijven,
ongedierttebestrijding en Regionale Uitvoering
gdiensten (RUD)..
Duurzaam
mheid
In 2019 is er verder uittvoering gegeven aan het uitvoeringssprogramma van de enerrgievisie Hoeksche
16-2020. Alle
e activiteiten
n zijn uitgevo
oerd, of zijn in
nmiddels ing
gehaald doorr wet- en regelgeving
Waard 201
waardoor deze niet meer uitgevoe
erd hoeven te
e worden. Zo
o kregen de Energieke Re
egio voor bedrijven,
het Regionaal Energieloket voor particulieren, de jaarlijkse Dag van de Duurzaamhe
eid, het opricchten van
een Regio
onaal Energie
eloket voor bedrijven
b
en duurzaamhe
d
eidseducatie op middelba
are scholen via
v
Stichting M
Milieu Dichte
erbij verder vorm.
v
Veel va
an deze proje
ecten zullen ook in 2020 doorlopen. De
D
projecten zullen in 202
20 onderdee
el worden van
n het programma Duurza
aamheid. Voo
or dit progra
amma is in
m 2020 krijgt dit een vervolg en uitein
ndelijk leidt
2019 de eerste aanzett gedaan mett een bouwteam. In team
p
w rond de zomer aan de
wat
d gemeente
eraad wordt aangeboden
a
n. Met alle
het tot een definitief programma
e acties zijn veel
v
inwoners en bedrijvven benaderd
d en gestimu
uleerd om te verduurzamen.
genoemde
e

m de Regio
onale Energie
estrategie Ho
oeksche Waa
ard. De 1
In 2019 is ook een starrt gemaakt met
msten hiervoo
or zijn eind 2019
2
gehoud
den en lopen door in 2020
0 om uiteindelijk voor 1 juni 2020
bijeenkom
een conce
ept-bod op te
e leveren wat door het Planbureau vo
oor de leefom
mgeving zal worden
w
doorgerekkend.
Taakveld 7.5 begraaffplaatsen
Tot dit taa
akveld behorren maatrege
elen met bettrekking tot d
de begraafpllaatsen.
ment opgeste
eld waarin de
e actuele situ
uatie op 25 begraafplaats
b
sen wordt
In 2019 is een inventarrisatiedocum
en. Zo is geke
eken naar de organisatie,, het beleid en
e de regelge
eving, de kwaliteit van de
e
beschreve
begraafpla
aatsen, het financiële
f
beheer en de trends en onttwikkelingen
n. Ook is een behoefte- en
capaciteitssbepaling ge
edaan, waard
door per begraafplaats ee
en beeld is gevormd van de verhouding tussen
de behoeffte aan grave
en en de capaciteit voor de
d periode 2020-2059. Op
O basis van deze
d
docume
enten
gaan we in
n 2020 in gessprek met de
e gemeenterraad en doen
n zij richtingg
gevende uitspraken voor het
nieuwe be
egraafbeleid. Daarna worrdt het nieuw
we beleid incclusief verord
deningen vasstgesteld.
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Wat hebb
ben we gedaan?
In de onde
erstaande tabelle
en is de voortgang van de activiteiten weergegeve
en voor het jaar 2019.
7 Volksgezondh
heid
Taakveld 7.1
Nr.
Do
oelstelling

Activiteit / maatregel

7.1.1

Be
eschermen en bevo
orderen van de
ge
ezondheid van inwo
oners, met name
sp
pecifieke groepen, evenals het
vroegtijdig opsporen
n van ziekten

Opstellen n
nota gezondheidsb
beleid 2019 t/m 2022
Vanuit de V
Veranderopgave vo
olksgezondheid
2017-2019 het begrip positieve gezondheid
introducere
en en (door)ontwikkkelen

7.1.2

Allle jeugdigen zo gezond mogelijk late
en
op
pgroeien
Ge
ezondheidsbevordering

Borgen JGZ
Z voor 2020 en verrder, al dan niet via
een aanbessteding in 2019
Inzet op no
og nader te bepalen lokale thema’s
zoals bijvoo
orbeeld mentale weerbaarheid
w
en
preventie middelengebruik,
m
g
gezond
gewicht

7.1.3

7 Riolering
Taakveld 7.2
Nr.
Do
oelstelling
7.2.1

Ha
armonisatie beleid en beheer

Taakveld 7.4
7 Milieubeheer / Duurzaamheid
Nr.
Do
oelstelling
7.4.1

10
00% energieneutra
aal in 2040

7.4.2

En
nergieneutraal in 2040

7.4.3

Activiteit / maatregel
Opstellen vvan het verbreed gemeentelijk
rioleringsplan (vgrp).

Activiteit / maatregel
Uitvoeren van
v activiteiten uit het regionaal
uitvoeringssprogramma Energ
gievisie 2016-2020,,
zoals het opstellen van een re
egionale
energiestra
ategie
Uitbreiden energieloket. Insta
andhouding loket en
e
uitvoeren van
v een aantal actie
es per jaar zoals
bijvoorbeeld zonnepanelen op
o het dak en isolerren
van woning
gen)
Uitbreiden energieke regio vo
oor bedrijven en
maatschappelijke organisaties. Instandhouding

Voortgang en toelichting
Het opste
ellen van de nota gezondheidsbeleid is volgens planning
g verlopen.
De GGD Zuid-Holland-Zuid
Z
(onderdeel DG&J) heeft
h
in de eerste helft
h
van 2019
een inhou
udelijk advies aangereikt en met werkkgroepen in Zuid Holland
H
Zuid
(ZHZ) gezzamenlijk gekeken naar de ambities. Op
O 30 oktober gaven we een
presentattie in de raad. De nota is in maart 202
20 vastgesteld door de raad.
Aanbeste
eding is afgerond en gegund aan Care
eyn.
Gezond gewicht:
g
er is een plan van aanpak voo
or Jongeren op Gezzond Gewicht
Hoeksche
e Waard 2020-2022
2 ontwikkeld. Dit iss in november vastg
gesteld door het
college. Op
O de thema’s men
ntale weerbaarheid
d, preventie middelengebruik en
vaccinatie
egraadbevordering
g worden plannen gemaakt
g
met de GG
GD voor de
komende
e jaren.

Voortgang en toelichting
De opstellling van het GRP iss in voorbereiding. Dit komt in septem
mber 2020 voor
besluitvorming in college en
n raad.

Voortgang en toelichting
Alle activiiteiten uit het uitvo
oeringsprogramma
a lopen en we werkken aan het
opstellen van een programm
ma duurzaamheid. De regionale energiestrategie is
ook gesta
art en zal onderdee
el worden van het programma
p
duurza
aamheid.
Uitbreide
en van het energieloket naar een enerrgieloket voor bedrijven wordt
uitgewerkt. Verwachting be
egin 2020 gereed. De
D wijkaanpakken en het adviseren
van inwon
ners via het loket lo
oopt goed.
In 2019 ziijn diverse bijeenko
omsten georganise
eerd voor bedrijven
n en LTO,
waaronde
er de dag van de du
uurzaamheid. Dit zal
z 2020 worden ge
econtinueerd.
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van energie
ekeregio waardoorr het bedrijfsleven
ondersteun
nt wordt bij
duurzaamh
heidsmaatregelen binnen
b
het bedrijf
Opstellen e
en uitwerken Regio
onale
Energiestra
ategie (RES)*

7.4.4

7.4.5

Doorontwikkeling duurzaamh
heidslening

7.4.6

Educatie en
n bewustwording

7.4.7

Pilot inzet d
duurzaamheidscoa
ach bij 7
wijkaanpakkken

7.4.8

Ga
asloos in 2050

Opstellen e
en realisatie warmttetransitieplan

7.4.9

Klimaatadaptief

Uitvoeren actieprogramma
a

7.4.10

Ne
ederland circulair in
n 2050

Hoeksche W
Waard plastic vrij

7.4.11

Uitwerking businesscase bedrrijvenaanpak circulair

7.4.12

Gemeentellijke circulaire inko
oop

7.4.13

En
nergieneutrale vasttgoedportefeuille
ge
emeente

Onderzoekk verduurzaming va
astgoed

Het proce
es voor de RES is ge
estart. De eerste bijeenkomsten hebb
ben in 2019
plaatsgevvonden waarbij wij als gemeente bure
eau Over Morgen hebben
h
ingeschakkeld om ons bij dit proces te begeleid
den. De bijeenkomssten lopen door
in 2020 om voor 1 juni 2020
0 een concept-RES op te leveren aan het
h Rijk die door
bureau voor de leeffomgeving kan worden doorgerekend
d.
het Planb
Per 1 september 2019 is er een duurzaamheid
dslening voor de he
ele Hoeksche
Waard. Dit zal de komende jjaren gecontinueerd worden.
In 2020 ze
etten wij, net als in
n 2019, weer een sccholenopdracht vo
oortgezet
onderwijss uit op het gebied van duurzaamheid
d. Hierbij werken we
w samen met
Stichting Milieudichterbij.
Via het Re
egionaal Energieloket werven wij ambassadeurs . Inwon
ners kunnen deze
ambassad
deurs thuis vragen voor een algemee
en advies op duurza
aamheidsgebied.
Dit wordtt in het eerste kwartaal van 2020 opg
gepakt.
Medio 20
020 starten wij, na het
h opstellen en indienen van de concept RES, met de
Transitievvisie Warmte.
De klimaa
atstresstest waarin
n de kwetsbaarhede
en in beeld zijn geb
bracht is in
oktober 2019
2
gelanceerd. A
Als gemeente sluite
en we aan bij het Co
onvenant
Klimaatad
daptief Bouwen. In
n augustus 2020 ronden wij de risicod
dialoog over de
e
uitkomste
en af. De verwachtting is in het 3 kwa
artaal van 2020 een
n
maatrege
elenplan te presentteren.
De Hoekssche Waard is aangesloten bij “Schoon
n Haringvliet”. Dit richt
r
zich op een
gezamenlijke aanpak van he
et zwerfafval uit de
e rivieren. Het plan is om een
e haven van Strijenssas. Een shoreliner vangt het plastic
shoreliner te plaatsen bij de
b
lagen van
n het water.
af uit de bovenste
Op vrijwe
el alle basisscholen in de Hoeksche Wa
aard loopt een
educatiep
programma over affvalreductie en hett voorkomen van zw
werfvuil.
In 2020 sttellen wij, samen m
met relevante stake
eholders, een aanvu
ullend plan op.
Tijdens he
et bedrijvenprojectt circulaire econom
mie zijn in oktober 2019
2
drie
innovatietafels gehouden. D
De onderwerpen waren:
w
bedrijventerrein, hout en
e beste ideeën werken wij nog in 2019
9 uit tot businessca
ases. Het
bouw. De
resultaat van het project zall, in 2020, een voo
orstel voor het vervvolg opleveren.
C
“hout uit bouw en sloop”. De
D gemeente is
In november 2019 start de Circotrack
partner.
hierin acttivatie- en netwerkp
In oktobe
er 2019 doet de gemeente een toetre
edingsverzoek tot het
h Manifest
Maatscha
appelijk Verantwoo
ord Inkopen. Na toe
etreding stellen wijj een actieplan
op om he
et aandeel duurzam
me, sociale en circulaire inkoop te verg
groten.
Het meerrjarenonderhoudsp
plan actualiseren wij
w en voorzien we van
v een
duurzaam
mheidsparagraaf. H
Hiermee krijgen we inzicht in de
72

7.4.14

Aa
anvullingswet geluid

Opstellen b
basiskaart geluid w
wegen

7.4.15

Milieubeleid

Actualisere
en Meerjaren Milieu
ubeleidsplan

7 Begraafplaatssen
Taakveld 7.5
Nr.
Do
oelstelling

Activiteit / maatregel

7.5.1

Vaststellen
n van nieuw beleid en nieuwe tarieven
n

Ha
armonisatie beleid en beheer

duurzaam
mheidsmogelijkhed
den per pand en de (natuurlijke) mom
ment voor
vervangin
ng.
Met de in
nwerkingtreding van de Omgevingswet zal de gemeente
e moeten
beschikke
en over actuele gelluidskaarten voor wegverkeerslawaai
w
i. Op basis van de
op te stelllen Regionale Verkkeers- en Milieu Kaart ( RVMK) zullen we deze
geluidska
aarten genereren.
Het Meerrjaren Milieubeleidssplan gaan we actu
ualiseren omdat de
e
vaststellin
ngsperiode bijna affloopt.

Voortgang en toelichting
De opstellling van het beleid
d is in voorbereiding. Dit komt in aprill 2020 voor
vaststellin
ng in college en raa
ad.

73

Wat heeft het
h gekost?
In de tabel staan,
s
per taakveld, de ba
aten en laste
en van dit prrogramma, het gerealisee
erd totaal saldo van
baten en lassten, de muttaties in de re
eserves en he
et gerealisee
erde resultaa
at. Hierbij wo
orden de batten
weergegeve
en als + en de lasten als –
(bedragen x €1.000)

Om sc hr ijv ing
g
Baten

Pr im it ie v e
Ac t ue l e
be gr ot ing be gr ot ing
T aakvv e l d

2 0 19

2 01 9

2 01 9

m at ig

0

0

0

0

7.2 Rio
olering

8.477

8.748

8.241

- 508

0

7.3 Afvv al

7.798

8.723

8.858

135

0

7

7

1

-6

0

1.291

2.684

2.769

85

0

1 7 .5 73
- 3.929

2 0 .1 63
- 4.140

1 9 .8 69
- 4.010

- 29 5
130

0
0

7.2 Rio
olering

- 6.478

- 6.106

- 6.546

- 440

0

7.3 Afvv al

- 6.712

- 8.013

- 8.212

- 199

0

7.4 Milieubeheer

- 1.948

- 2.369

- 2.205

163

0

7.5 Beg
graafplaatsen en crrematoria

- 2.478

- 2.436

- 2.543

- 107

T ot aal B at e n
7.1 V olksgezondheid
o

T ot aal Last e n
Ge r e al ise e r d t ot aal sal do v an
a bat e n e n l as t e n

- 2 3 .0 64

- 2 3 .5 17

- 45 3

0

- 3 .9 73

- 2 .9 01

- 3 .6 49

- 74 8

0

7.2 Rio
olering
7.5 Beg
graafplaatsen en crrematoria

0

0

0

-0

0

15

30

120

90

0

559

559

646

88

5 74

T ot aal Ont t r e kkinge n r e se r v e s

5 89

0
0

7.1 V olksgezondheid
o
7.4 Miilieubeheer

0
0

- 235

7.5 Beg
graafplaatsen en crrematoria

- 2 35

T ot aal St or t inge
i
n r e se r v e s

- 3 .6 35

Ge r e al ise e r d r e sul t aat

0

- 2 1 .5 46

7.4 Milieubeheer

Stortingen rese rv es

W aar v an
onr e c ht

0

7.5 Beg
graafplaatsen en crrematoria

Onttrekkingen reserv
r
es

S al do

2 0 19

7.1 V olksgezondheid
o

7.4 Milieubeheer

Lasten

W e r ke l ijk

- 1.631
- 1 .6 31
- 3 .9 44

7 66
0
0
- 1.631
- 1 .6 31
- 4 .51 4

17 7
0
0
0
0
- 57 0

0
0
0
0
0
0
0

De belangrijjkste financiële afwijking
gen zijn in onderstaand ovverzicht wee
ergegeven (zie gerealisee
erd
resultaat, kkolom “Saldo
o 2019) uit bo
ovenstaande tabel. De on
nttrekkingen aan de reserves zijn geb
baseerd op
de werkelijkk gemaakte kosten.
k
Verscchillen tussen taakvelden
n die per sald
do budgettair neutraal zijjn, zijn
buiten deze
e verschillena
analyse gelatten.
(bedragen x €1 mln)
7. Volksgezondheid en milieu

Onderwerp / Taakveld
Riolering

Overschot (+
+)
/ Tekort (-)
)
op budget

Voordeel
/ Nadeel

-0,9
Nadeel

Volksgezondhe
eid

0,1

Milieubeheer
Overig
Totaal

0,1
0,1
-0,6

Belangrijkste verklaringen
v
IIn 2019 zijn inve steringen in de riolering
r
niet volledig zijn
u
uitgevoerd
(in afw
wachting van he
et gemeentelijk rioleringsplan).
D leidt tot een extra
Dit
e
storting in de voorziening riolering
r
ter
d
dekking
van de kosten
k
in volgend
de jaren.

I 2019 ontvinge
In
en wij de afreken
ning van het
jaarrekeningresu
ultaat 2018 van de
d Dienst Gezondheid en
Voordeel JJeugd (DG&J).
Voordeel De
D bijdrage van de
d Omgevingsdie
enst in 2019 lage
er.
Voordeel Overige
O
kleinere verschillen op diit programma.
Tekort op bu
udget 2019

Beleidsindiccatoren
In onderstaa
ande tabel zijn de (verplichte) beleidssindicatoren van dit prog
gramma opge
enomen die conform
het BBV in d
de jaarstukke
en dienen te worden opg
genomen.
Gemeente
Indicatoren BB
BV (peildatum " Waarstaatjegem
meete"15-04-20
020)

Jaar

Huis houdel i jk res
r ta fva l , i n kg p er i nwoner
% Herni euwba re el ektri citei t (u
ui t zon, wi nd, etc.)

2018
2018

weinig
Hoeksche
Waard
d
Nederland
d stedelijk
133
172
2
128
9,0 geen da ta geen da ta

74
4

2.9

Programma
a 8 Volksh
huisvesting en Ruim
mtelijke Orrdening

Tot het prog
gramma Volkshuisvesting
g en Ruimtelijke Ordenin
ng behoren de
d taakvelden ruimtelijke
e ordening,
grondexplo
oitatie (anderrs dan bedrijvventerreinen
n), wonen en bouwen.
Wat gebeurde er om ons
o heen?
Invoering Omgevingswe
O
et
In 2019 is do
oor de burge
ers van geme
eente Hoekscche Waard de Omgeving
gsvisie opgesteld. Voor he
et proces
rondom hett opstellen va
an deze visie
e heeft de ge
emeente de Mooiwaarts
M
T
Trofee
gewo
onnen. Deze Trofee
kreeg de ge
emeente voo
or het voortdurend streve
en naar hoge
e ruimtelijke kwaliteit, he
et betrekken van de
gemeenschap bij dit stre
even, het durven loslaten
n van oude gewoonten en door dit alles op een geheel eigen
en. In 2021 treedt
t
de Om
mgevingswett in werking. Deze nieuwe
e wet bundelt en vereenvvoudigt
wijze te doe
tientallen w
wetten en nog veel meer regels op he
et gebied van
n de fysieke leefomgeving. Met de nie
euwe
Omgevingsw
wet komt er meer ruimte
e voor ontwikkeling en kw
waliteit. Afw
wegingen worden zoveel mogelijk
gemaakt op
p decentraal niveau. De Omgevingsw
O
et krijgt grotte impact op onze manier van werken
n,
vergelijkbaa
ar met de decentralisatie
es in het socia
aal domein. De
D leefomge
eving moet op
o een samen
nhangende
manier centtraal staan in
n beleid, beslluitvorming en
e regelgevin
ng.
Demografissche ontwikk
kelingen
De gevolgen van de dem
mografische ontwikkeling
gen dienen zich
z in de Hoe
eksche Waarrd al een aantal jaar aan.
Vooral de ontgroening en
e vergrijzing
g vragen onzze aandacht. Ondanks dat de bevolkin
ng op basis van
v
demografie
e gaat dalen, neemt het aantal
a
huisho
oudens door gezinsverdunning tot 20
030 toe. Dat wil
w zeggen:
de bevolking is verdeeld
d over meer kleine
k
(en ou
udere) huisho
oudens. De komende
k
jare
en verdubbelt het
+-huishoudens. In ruim 60
0% van de woningen
w
wonen mensen van 55+. Deze groepen stellen
s
aandeel 75+
andere eisen aan hun woning: de mo
obiliteit neem
mt af, de vraag naar zorg
g neemt toe.
Op lange te
ermijn neemtt de behoefte aan woning
gen in de Ho
oeksche Waard mogelijk af.
a Tegelijkerrtijd zien we
regio, die merkbaar is in de Hoeksche
de komende
e jaren een forse
f
woning
gdruk in de Rotterdamse
R
e Waard.
Wat hebbe
en we bereik
kt?
ke ordening
Taakveld 8..1 Ruimtelijk
Tot dit taakveld behoren taken op grond van de Wet ruimtellijke ordening
g zoals het vaststellen
v
va
an
structuurpla
annen en -vissies, bestemmingsplanne
en en het facciliterend gro
ondbeleid (pa
assief grondbeleid). In
dit taakveld
d is ook de Om
mgevingswe
et opgenome
en.
Omgevingsw
wet
In 2019 heb
bben wij conccrete technissche voorberreidingen getroffen om klaar
k
te staan
n voor de invoering van
de Omgevin
ngswet. In sa
amenwerking
g met 200 wa
aardmakers stelden
s
wij in
n 2019 een Omgevingsvi
O
sie op die
op 17 decem
mber 2019 door
d
de geme
eenteraad is vastgesteld..
Kwaliteitsad
dvisering
In het kaderr van de Omg
gevingswet gaat
g
de advissering rondo
om omgeving
gskwaliteit ve
eranderen. In
n 2019
stelden wij een bouwste
enenboekje op
o dat een aanzet geeft voor
v
het verder vormgevven van de ad
dviesketen
mgevingskwaliteit. In 2020
0 geven wij met
m betrokke
en partijen, zoals
z
Dorp, Stad en Land,,
rondom om
Kwaliteitste
eam en de co
ommissie cultureel erfgoe
ed, hier verder invulling aan.
a
Gebiedsontw
wikkeling
In 2019 is ve
erder uitvoerring gegeven
n aan de geb
biedsagenda Hoeksche Waard
W
West. Met
M betrokke
en partijen
is onder and
dere gewerkt aan een tusssentijdse vo
oortgangsrap
pportage van
n de agenda. Verder is er een start
gemaakt me
et de uitwerking van de visie
v
Zuidersttrand aan de
e Zuidrand in een uitvoeriingsprogram
mma. Hierbij
wordt heel nadrukkelijk aangestuurd
d op het in onderlinge sa
amenhang re
ealiseren van
n bottom-up initiatieven.
Opstellen la
andschapsbio
ografie
In relatie tot het Omgevvingsplan is in 2019 in ka
aart gebrachtt waar een cu
ultuurhistorische waarde
enkaart, in
grafie, aan moet voldoen.
combinatie met een landschapsbiog
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Taakveld 8..2 Grondexp
ploitatie (nie
et-bedrijventerreinen)
Tot dit taakveld behoren activiteiten
n op het gebied van gemeentelijke bo
ouwgrondexxploitatie zoa
als
grondverwe
erving, bouw
w- en woonrijp maken en de verkoop vvan bouwrijp
pe gronden.
In 2019 is ee
en start gem
maakt met de
e Nota Kosten
nverhaal, we
elke begin 20
020 is vastgessteld. Met de
eze Nota
kunnen we de gemeenttelijke kosten
n verhalen op
p ontwikkele
ende partijen.
ebben we geharmoniseerrd en vastgelegd in een Meerjaren
M
Pe
erspectief
De grondexxploitaties he
Grondexplo
oitaties 2019 (MPG).
De Nota Gro
ondbeleid wordt begin 2020 opgeste
eld en kan da
aarna worden
n vastgesteld
d. Na het vasststellen van
De Nota Gro
ondbeleid werken wij een nieuw snip
ppergroenbeleid uit en sttellen we een
n grondprijze
enbrief 2020
op. In 2019 hebben we geen
g
grondp
prijzenbrief opgesteld.
o
Biij gronduitgifften zijn we uitgegaan
u
va
an residuele
n bij de mark
kt. Waar dit niet
n mogelijk was hebben
n wij een taxa
atie laten
grondprijzen en sluiten daarmee aan
kelaar.
uitvoeren door een mak
n bouwen
Taakveld 8..3 Wonen en
Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorr
w
aad en huisvvestingsvoorzziening zoalss
uwing.
omgevingsvvergunningen, bouwtoezzicht en stedelijke vernieu
Woontop
Op 7 novem
mber 2019 vo
ond de Woon
ntop plaats, met
m als doel stakeholders te informeren en te verrbinden. De
bijeenkomst vormde de aftrap voor samenwerkiing met woongerelateerd
de partijen en
e zorgpartije
en.
en onderteke
enden de inte
entieverklaring ‘Samen bouwen aan een
e vitale Ho
oeksche
Samenwerkkende partije
Waard’. Tijd
dens de Woontop werden
n daarnaast de eerste resultaten van de woningm
marktanalyse
e
gepresenteerd.
Woningmarkktanalyse
De woningm
marktanalyse
e is richtingg
gevend voor het woonbeleid van de gemeente.
g
Het geeft inzicht in de
toekomstige kwalitatievve en kwantitatieve woon
nbehoefte. Onderdeel
O
va
an de woning
gmarktanalysse was het
an bijzondere
e doelgroepe
en. Dit vormtt input voor de
d nog op te
e stellen
in kaart brengen van de behoefte va
visie op won
nen, welzijn en
e zorg.
Na inventarrisatie van allle ontwikkelingen in de vijf voormalig
ge gemeente
en en aan de hand van de
e resultaten
uit de wonin
ngmarktanallyse, is de wo
oningbouwp
programmeriing geactualiiseerd. In de
Woningbou
uwprogramm
mering 2019-2
2030 van gemeente Hoe
eksche Waard
d staat aange
egeven waarr binnen
welk dorp n
nieuwe wonin
ngen worden
n gebouwd.
In het Hoofd
dlijnenakkoo
ord, dat met de start van de gemeentte op 1 janua
ari 2019 is vasstgesteld, zijjn
verschillend
de thema’s benoemd waa
ar extra op wordt
w
ingezet de komend
de jaren. Een van deze the
ema’s is
Wonen. In h
het programmaplan Won
nen zijn de ge
emeentelijk visie en amb
bitie op het gebied van wonen
vertaalt naa
ar strategisch
he en operattionele doele
en. Ook isaan
ngegeven we
elke activiteitten daarvoorr in gang
worden gezzet.
Prestatieafsspraken HW Wonen
W
Verder zijn d
de prestatiea
afspraken met HW Wone
en en het huu
urdersplatfo
orm geactualiseerd.
Prestatieafsspraken vorm
men de schakkel tussen Woonvisie (strategisch) en realisatie (operationeel) voor wat
betreft de ssociale huurvvoorraad.
Visie op Flexxwonen
In juni 2019 is de visie op
p Flexwonen
n Hoeksche Waard
W
door de
d gemeente
eraad vastgesteld. Verder zijn
startnotitiess vastgesteld
d met betrekkking tot reallisatie van fle
exwonen (uittwerking van
n de visie) en bijzondere
woonvorme
en (faciliteren van initiatiefnemers va
an bijzondere
e woonvormen).
en eerste aanzet gemaakkt om vorm te
t geven aan nieuwe huissvestingsvorm
men, waarbijj de
In 2019 is ee
toekomstige bewoner centraal
c
staatt. Zo zijn de eerste
e
flexwoningen gerealiseerd en is een trajecct gestart
aarbij zij zelf vorm geven aan hun toe
ekomstige wo
oonruimte. Ook
O is
met Hoekscche Waardse jongeren wa
meegewerkkt aan burgerrinitiatieven,, zoals de rea
alisatie van tiny houses. Door
D
vaststellling van het
programma
aplan Wonen
n is een start gemaakt me
et het project Nieuwe Wo
oonvormen, wat
w in 2020 plaats krijgt
in de organiisatie. Dat prroject draagtt bij aan extra
a aandacht en
e realisatie van
v bijzondere woonvorm
men.
Kortom in 2
2019 legden we een steviige basis voo
or Vitale Hoeksche Waard
d op woonge
ebied. De kom
mende jaren
werken we hier verder op
o door.
76
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Wat hebb
ben we gedaan?
erstaande tabelle
en is de voortgang van de activiteiten weergegeve
en voor het jaar 2019.
In de onde
8 Ruimtelijke orrdening
Taakveld 8.1
Nr.
Doelstelling

Activviteit / maatregel

Voortgang en toelichting

8.1.1

Realiseren en in sta
and houden van ee
en
gezonde
g
en fysiek leefomgeving en een
e
goede
g
omgevingskkwaliteit

Imple
ementeren van de Omgevingswet
O

De gem
meenteraad heeft in
n december 2019 met
m veel waarderin
ng voor de
betrokkken waardmakers d
de Omgevingsvisie vastgesteld. Verde
er hebben wij
techniscche voorbereidinge
en getroffen voor in de inwerkingtreding van de
Omgevingswet op 1 janua
ari 2021.

8.1.2

Vitaal
V
buitengebied

8.1.3

Implementatie van
n de Omgevingswet

Doorrontwikkeling van de
d waardeketens in
n de
Hoekkschewaardenmake
erij, onder andere de
d
gebie
edsagenda Hoeksche Waard West
Uitvoe
eren Ambitie- en Programmaplan
P
Omge
evingswet Hoeksch
he Waard.
Uitvoe
eren samenwerkingsagenda
Omge
evingswet Zuid-Holland Zuid

Wij hebben verder invullin
ng gegeven aan de uitvoering van de gebiedsagenda
Hoeksch
he Waard West. In het vierde kwartaa
al begonnen wij me
et de vertaling
van de visie
v
Zuiderstrand a
aan de Zuidrand na
aar een uitvoeringssprogramma.
De gem
meenteraad heeft in
n december 2019 met
m veel waarderin
ng voor de
betrokkken waardmakers d
de Omgevingsvisie vastgesteld. Verde
er hebben wij
techniscche voorbereidinge
en getroffen voor in de inwerkingtreding van de
Omgevingswet op 1 janua
ari 2021.

8.1.4

Aansturing,
A
realisatie en doorontwikkkeling
waardenketens
w

Uitvoe
eren verschillende gebiedsagenda’s,
zoals HW-West, Zuidersttrand aan de zuidra
and
oordrand
en no

Wij hebben verder invullin
ng gegeven aan de uitvoering van de gebiedsagenda
he Waard West. In het vierde kwartaa
al zijn wij begonnen
n met de
Hoeksch
vertaling van de visie Zuiderstrand aan de Zu
uidrand naar een
uitvoeriingsprogramma.

8 Grondexploita
atie (niet-bedrijventerreinen)
Taakveld 8.2
Nr.
Doelstelling
Activviteit / maatregel
8.2.1

Harmonisatie koste
enverhaal

8.2.2

Uniforme grondexploitatieberekenin
ngen

Taakveld 8.3
8 Wonen en bouwen
Nr.
Doelstelling
8.3.1

Voorzien
V
in de toename van de regulliere
woningbehoefte
w
e nieuwbouw om extra
en
e
instroom
i
van gezin
nnen te kunnen facciliteren

Opste
ellen en vaststellen
n nieuwe Nota
Koste
enverhaal
Aanscchaffen grondexplo
oitatiesysteem

Activviteit / maatregel
Versn
nellen van de in hett (regionale)
wonin
ngbouwprogramma opgenomen
wonin
ngbouwprojecten en
e het monitoren van
v
de wo
oningmarkt

Voortgang en toelichting
Traject loopt en is begin 2020 afgerond.
In voorb
bereiding. Impleme
entatie 2020.

Voortgang en toelichting
In het vierde
v
kwartaal 201
19 rondden wij hett woningbehoefteo
onderzoek af en
boden wij
w voor het einde vvan het jaar een wo
oningbouwprogram
mma aan de
Provincie Zuid Holland.
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8.3.2

Trekken
T
van jonge gezinnen naar de Hoeksche
Waard
W
door promo
otie

8.3.3

Langer zelfstandig thuiswonen

8.3.4

Faciliteren van flex
xwonen

8.3.5

Woningbouwprog
W
ramma

8.3.6

Wonen
W
welzijn zorg visie

8.3.7

Prestatieafspraken
n HW en huurdersp
platform

Regio
onaal ontwikkelen en
e uitvoeren van
promotieactiviteiten wa
aaronder deelname
e aan
ngbeurzen buiten de
d regio
wonin
Uitvoe
eren van de Blijverrslening via het Svn
n
(Stimu
uleringsfonds Volkkshuisvesting)
Creërren van tijdelijke reguliere woonruimtte
voor elke
e
Hoeksche Waa
arder die op enig
mome
ent in zijn of haar le
even een
overb
bruggende woonvo
oorziening nodig he
eeft
Opste
ellen wendbaar kwalitatief
wonin
ngbouwprogramma
Wonin
ngbehoefteonderzzoek en aan hand
daarvvan opstellen van nieuwe visie wwz
Jaarlijjks afsluiten presta
atie afspraken

8.3.8

Flexwonen Hoekscche Waard

Vaststellen kaders voor flexwonen

8.3.9
8.3.10

Realisatie van een plusprogramma
woningbouw
w
Halfjaarlijks overleg marktparttijen

8.3.11

Actualisatiehuisves
A
stingsverordening

8.3.12

Middenhuur faciliteren

Lobbyy om alle betrokken partijen hieraan
invulling te laten geven
Afstemming over ontwikkelingen op de
ngmarkt
wonin
Actua
aliseren huisvesting
gsverordening;
formu
uleren beleid voor de middenhuur
Kaderr voor facilitering van
v de middenhuurr

8.3.13

Woonwagen
W
en sta
andplaatsenbeleid

In afstemming met stakeholders opstellen
n van
een kader voor het bew
wonen van
nwagens en standp
plaatsen
woon

8.3.14

Faciliteren nieuwe woonvormen

Facilitteren van initiatiefn
nemers van bijzond
dere
woon
nvormen

Vanuit het
h programma wo
onen zetten wij in op
o gebiedsmarketing. Eerste
concrette activiteit is deeln
name aan de woonbeurs Rotterdam in maart 2020 en
een woo
oncampagne die siinds februari 2020 loopt.
De blijverslening wordt ve
erstrekt vanuit de gemeente.
g
Per okto
ober huren wij voo
or 16 uur per week een projectleider in die het
conceptt flexwonen verderr vorm geeft. Eind 2019 zijn de eerste
e flexwoningen
gerealisseerd.
Inzet is om voor het einde
e van het jaar een w
woningbouw progra
amma aan
n te bieden.
Provincie Zuid-Holland aan
In de ee
erste helft van 2020
0 starten wij een trraject op dat zal leiden tot een
WWZ-viisie.
HW Wonen, de gemeente
e en het huurderspllatform actualiseerrden de
prestatiieafspraken voor 1 december 2019.
De visie
e flexwonen is in juni 2019 vastgesteld
d.
De gem
meente zoekt verba
anden met omligge
ende regio’s om mo
ogelijk tot een
extra woningbouwopgave
e te komen.
Dit jaar is uitvoering gegevven aan deze actie
e door organisatie van
v de woontop.
Start in het eerste kwartaa
al van 2020. Eerste
e prioriteit is het afronden van het
woningbehoefte onderzoek en het woningb
bouwprogramma.
Bij ieder initiatief wegen w
we integraal of mid
ddenhuur een plek kan krijgen. In
het 4e kwartaal
k
van 2020 wordt een nieuw kader
k
ter besluitvorming
aangeboden.
In 2019 heeft de gemeentte meegewerkt aan
n nieuw toewijzingsbeleid van
bestaan
nde plaatsen. Lege plaatsen kunnen hierdoor
h
worden ge
evuld. Ook is een
digitaal behoefteformulie
er ontwikkeld, waarrmee geïnteresseerden via de
gemeen
ntewebsite behoeffte kunnen aangeven. In het 4e kwarta
aal 2020 wordt
nieuw beleid
b
ter besluitvo
orming aangeboden
n.
Vanuit het
h programma wo
onen geven wij hie
eraan sinds begin 2020 actief
handen en voeten.
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Wat heeftt het gekost??
In de tabe
el staan, per taakveld,
t
de baten en lasten van dit programma,
p
het gerealise
eerd totaal saldo
s
van
baten en llasten, de mu
utaties in de reserves en het gerealise
eerde resulttaat. Hierbij worden
w
de baten
weergege
even als + en de lasten alss –.
(bedragen x €
€1.000)
Om sc h r i j v i n g
Baten

Pr i m i t i e v e
Ac t u e l e
be g r ot i n g be g r ot i n g
2019
2019

T aa
akv e l d

W e r ke l i j k
2019

Sal do
2019

W aar v an
on r e c h t
m att i g

155

0
0

314

983

1.138

bed rijv enterreinen)

7.519

2.981

2.905

- 75

8.3 Wonen
W
en bouw en
n

72
2.37

2.818

4.008

1.189

8.1 Ruimtelijke
R
ordenin
ng
8.2 Grondexploitatie
G
(n
niet-

T ot aal B at e n
Lasten

1 0 .2 0 5

1.2 6 9

0
0

- 3.39
98

- 3.692

- 3.055

638

0

8.2 Grondexploitatie
G
(n
niet-bedrijv enterre
einen)

- 7.46
67

- 2.733

- 2.519

214

0

8.3 Wonen
W
en bouw en
n

- 3.88
85

- 3.807

- 3.744

63

- 1 4 .7 5 0

G e r e al i se e r d t ot aal sal do v an bat e n e n l ast e n
8.1 Ruimtelijke
R
ordenin
ng
8.2 Grondexploitatie
G
(n
niet-bedrijv enterre
einen)
8.3 Wonen
W
en bouw en
n

s rv es
T ot aal On t t r e kki n g e n r e se
Stortingen re serv es

8 .0 5 1

8.1 Ruimtelijke
R
ordenin
ng

T ot aal Lastt e n
Onttrekkinge n reserv es

6 .7 8 3

- 3 .4 5 0
1.761

- 1 .2 6 6
1.324

0

4.726

29
99

396

- 1.26
67
0
- 37
78

8.3 Wonen
W
en bouw en
n

T ot aal St orr t i ng e n r e se r v e s

- 1 .6 4 5

G e r e al i se e r d r e su l t aat

- 9 .3 1 8

- 4 .5 4 5
1.66
63

1 .9 6 2

8.1 Ruimtelijke orden
ning
8.2 Grondexploitatie
e (niet- bedrijv ent errei

- 1 0 .2 3 3

- 4 .2 2 8

6 .8 8 2
- 1.336
- 5.118
- 794
- 7 .2 4 7
- 3 .8 1 5

915

0
0

2.1 8 4
- 437

0
0

4.739

13

0

9

- 386

6 .0 7 2

- 810

- 1.745
- 4.940

- 409
178

- 546

248

- 7 .2 3 1
- 2 .4 2 5

17
1 .3 9 0

0
0
0
0
0
0
0

De belang
grijkste financiële afwijkin
ngen zijn in onderstaand
o
overzicht we
eergegeven (zie gerealise
eerd
resultaat, kolom “Sald
do 2019) uit bovenstaand
b
de tabel. De onttrekkinge
o
en aan de resserves zijn ge
ebaseerd
op de werrkelijk gemaa
akte kosten. Verschillen
V
t
tussen
taakve
elden die per saldo budgettair neutra
aal zijn,
zijn buiten
n deze versch
hillenanalyse
e gelaten.
€1.000)
(bedragen x €
svesting en ruim
mtelijke ordenin
ng
8. Volkshuis
Overschott (+)
/ Tekort (-)
Onderw
werp / Taakveld
op budg
get

Grondexploittaties

0,4

Leges omge vingsvergunning
gen

1,2

Overig
Totaal

-0,2
1,4

Voordee
el
/ Nadee
el

Belangrijk
kste verklaringe
en

Betreft winsttnemingen van de
d grondexploita
aties Abel
Tasmankwarrtier (€ 0,1 mln) en uitbreiding Goudswaard
G
(€0,,1
mln). Verderr kan op basis va
an de actualisattie van de
meerjarenpro
ognoses van de
e bouwgrondexp
ploitaties de
Voordee
el verliesvoorziening gedeeltelijk vrijvallen (€ 0,2
0 mln).
In 2019 is € 1,2 mln meer aa
an leges omgevingsvergunninge
en
begroot: € 2,8 mln;
m
werkelijk: € 4,0 mln). Een flink
ontvangen (b
aantal grote projecten (bouw
wleges > € 50.000), leidde in 20
019
tot € 2,3 mln aan leges. Dit aandeel is onge
eveer 55% van de
d
park Numansdorrp, woningen en
totale opbre ngst (o.a. windp
enten Koningsho
of in
appartementten in ’s-Graven deel, apparteme
Oud-Beijerla nd en De Meentt in Numansdorp , woningen Abe l
Tasman in O ud-Beijerland en
n een nieuwe sc
chool in OudD leges voor de
e middelgrote prrojecten (tussen
n
Beijerland). De
€ 10.000 en € 50.000) bedro
oegen ca. 0,8 mln (ongeveer 20%
van de totale
e opbrengst). De
e leges voor de kleinere projecten
(leges < € 10
0.000) bedroege
en ca € 0,9 mln (ongeveer
(
25% van
Voordee
el de totale opb
brengst).
Nadee l Overige klein
nere verschillen op dit programm
ma.
ot op budget 20
019
Overscho
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Beleidsind
dicatoren
In ondersttaande tabel zijn de (verp
plichte) beleidsindicatore
en van dit pro
ogramma opgenomen die
conform h
het BBV in de
e jaarstukken
n dienen te worden
w
opge
enomen.
Indicatoren BBV (peildatum
m "Waarstaatjeg
gemeete"15-04
4-2020)

Jaar

Demogra fi s che druk (Groene + gri jze druk tov 20‐64 ja ri gen)
Aa nta l ni e uw
wbouwwoni ngen pe r 1.000 woni n gen

2019
2019

eksche
Hoe
Wa ard
78,8
7,7

Gemeente
e
weinig
Nederlland stedelijk
69,8
9,2

78,6
8,4
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2.10

A
Algemene
e Dekkingsmiddelen
n, overhea
ad, vennoo
otschapsb
belasting en
e
o
onvoorzie
en

onderdeel Allgemene Dekkkingsmidde
elen, overhea
ad, vennootschapsbelastiing en onvoo
orzien zijn
Voor het o
met uitzon
ndering van het onderde
eel overhead (bedrijfsvoe
ering), geen doelstellinge
d
en en activite
eiten
geformule
eerd. Voor de
e realisatie van
v de doelsttellingen en activiteiten
a
m betrekking tot overh
met
head /
bedrijfsvo
oering (taakve
eld 0.4), worrdt verwezen
n naar progra
amma 0 Besttuur en Onde
ersteuning.
t
de baten
b
en lastten , het gerealiseerd tottaal saldo van
n baten en
In ondersttaande tabel staan, per taakveld,
lasten, de mutaties in de reserves en
e het gerea
aliseerde ressultaat. Hierb
bij worden de baten wee
ergegeven
als + en de
e lasten als –.
–
(bedragen x €
€1.000)
Om sc h r ij v i n g
Baten

T aakv
a
el d
0.4
4 Ov erhead
0.5
5 Treasury

Ac t u e l e
Pr im i t ie v e
be gr ot
o i n g be gr ot i n g
2019
2019

W e r ke l i j k
2019

Sal do
2019

W aar v an
o re c ht
on
m at ig

181
5.348
5

16
41
5.92
25

465
4.231

49
- 1.694

0
0

10
0.439

9.30
03

9.314

11

0

0.6
62 OZB niet-w onin
ngen

7
7.321

6.82
29

6.790

- 39

0

0.6
64 Belastingen ov erig
e

5
5.889

5.86
61

5.891

30

0

uittkeringen gemeenttefonds

108
8.884

111.66
61

112.572

912

0

0.8
8 Ov erige baten en lasten

74

30
06

150

- 155

0

138.136
- 30
0.730

1 4 0 .3 0 0
- 34.34
47

1 3 9 .4 1 4
- 29.710

- 886
4.637

0
0

- 2.013
2

- 1.55
57

- 714

843

0

- 427

- 44
42

- 396

46

0

- 1.324
1

- 1.36
69

- 1.171

198

0

0.6
61 OZB w oningen

0.7
7 Algemene uitkeriing en ov erige

T ot aal B att e n
Lasten

0.4
4 Ov erhead
0.5
5 Treasury
0.6
61 OZB w oningen
0.6
64 Belastingen ov erig
e
0.7
7 Algemene uitkeriing en ov erige
uittkeringen gemeenttefonds

- 20

0

0

0

0

0.8
8 Ov erige baten en lasten

- 4.316
4

- 22
20

- 632

- 412

0

- 16

- 16
1

- 93

- 77

0.9
9 V ennootschapsb
belasting (V pB)

T ot aal Las t e n
G e r e al i se e r d t ot aal sal do
o v an bat e n e n l ast e n
Onttrekkinge
en reserv es

0.1
10 Mutaties reserv
v es
0.4
4 Ov erhead

0

- 3 7 .9 5 1

- 3 2 .7 1 6

5 .2 3 5

0

99.290
6
6.537

1 0 2 .3 4 9
6.52
28

1 0 6 .6 9 8
9.127

4 .3 4 9
2.599

0
0

5
5.151

7.52
21

5.199

- 2.322

0
0

- 38.846

0.7
7 Algemene uitkeriing en ov erige
uittkeringen gemeenttefonds

0

39
96

396

-0

0.8
8 Ov erige baten en lasten

2
2.482

95
55

920

- 35

T ot aal On t t r e kki n g e n r e se r v e s
Stortingen re
eserv es

0.1
10 Mutaties rese
erv es
0.4
4 Ov erhead
0.5
5 T reasury
0.6
64 Belastingen ov
o erig

14.170

1 5 .4 0 0

1 5 .6 4 1

241

0
0

- 5.326
5
- 460
0

- 5.32
26
- 66
63
0

- 7.936
- 683
0

- 2.610
- 20
0

0
0
0

- 518

- 51
18

- 518

0

0

- 7.159
7

- 7.16
64

- 7.174

- 10

0

- 449

- 950

- 984

- 34

- 13.912

- 1 4 .6 2 0

- 1 7 .2 9 4

1 0 3 .1 2 8

1 0 5 .0 4 5

0.7
7 Algemene uitkeriing en ov erige
uittkeringen gemeenttefonds

0.8
8 Ov erige baten en lasten
T ot aal St or
o t in ge n r e se r v e s
G e r e al i se e r d r e su l t aat

9 9 .5 4 8

- 2 .6 7 3
1 .9 1 7

0
0
0

*In primitieve begroting verschu
uiving van € 0,1 mln
m tussen baten en
n lasten. Per saldo
o neutraal

De belang
grijkste financiële afwijkin
ngen zijn in onderstaand
o
overzicht we
eergegeven (zie gerealise
eerd
resultaat, kolom “Sald
do 2019) uit bovenstaand
b
de tabel. De onttrekkinge
o
en aan de resserves zijn ge
ebaseerd
akte kosten. Verschillen
V
t
tussen
taakve
elden die per saldo budgettair neutra
aal zijn,
op de werrkelijk gemaa
zijn buiten
n deze versch
hillenanalyse
e gelaten.
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(bedragen x €
€1 mln)
Algemene dekkingsmidde
d
elen, overhead
d, VPB en onvoorzien
Overschot (+)
ort (-)
rdeel
/ Teko
Voor
Onderw
werp / Taakveld
op bu
udget
/ Na
adeel

ICT

1,,2
Voo rdeel

u
Algemene uitkering

0,,9
Voo rdeel

Belastingen
n

0,,2

Opleidingen
n

0,,2

Personeel

-0
0,5

Overig
Totaal

-0
0,1

Voo rdeel

1,,9

Voo rdeel

Nad
deel
Nad
deel

Bela
angrijkste verk
klaringen
gen (voormalig GR ISHW) in d e ICT niet
In 2018 zijn investering
(volledig
g) afgerond w a ardoor de afsch
hrijvingslasten pas na
2019 aa
anvangen. Dit le
evert in 2019 e en voordeel op
p van € 1,0
mln. Da arnaast is spra
ake van een vo ordeel van €0,2 mln op de
v
softw are.
exploita tiebudgetten voor
d
aire ontvingen w ij extra midde len van het
Via de decembercircula
Rijk (€ 0,5
0 mln), w aarva
an € 0,3 miljoe n bestemd voo r
klimaatm
maatregelen 20
019-2021. Via de
d resultaatbes
stemming
stellen w ij u voor deze middelen hierv
voor in te zette
en.
Daarnaa
ast ontvingen w ij een nabetaling over 2017 en
e 2018 (€
0,4 mln)).
In 2019 ontvingen w ij € 0,1 mln in he t kader van de afrekening
van het jaarrekeningre
esultaat 2018 van
v
het SVHW. Verder is
sprake van
v
een klein voordeel op de belastingkortin g Evides
(oude ra
aming w as nog gebaseerd op de raming van de
voormalige gemeenten
n).
v
het
In 2019 zijn minder op leidingen gevo lgd als gevolg van
opstarte
en van de nieuw
w e gemeente.
In 2019 hebben w ij als
s gevolg van de
e nieuw e geme ente en op
grond va
an de BBV een verplichting (la st) opgenomen
n voor het
bovenge
emiddeld aanta
al openstaande
e verlofuren van
n
persone
eelsleden.
Overige kleinere versch
hillen op dit pro
ogramma.

Overschot op budge
et 2019

Algemene Dekkingsmid
ddelen
Onderstaa
and overzicht bevat de uiitsplitsing va
an de algeme
ene dekkingssmiddelen. Voor de
verschillen
nanalyse tusssen actuele begroting
b
20
019 en werke
elijk 2019 wo
ordt verweze
en naar boven
nstaande
tabel, waa
ar de grootstte afwijkingen zijn toegellicht. Onder de algemene dekkingsm
middelen behoren de
inkomsten
n waarvoor geen
g
bestedingsdoel is be
epaald.
ene dekkingssmiddelen be
estaan uit de
e lokale heffiingen, de alg
gemene uitke
ering,
De algeme
dividendin
nkomsten, he
et saldo van de financieringsfunctie (vverschil tusse
en de aan taakvelden
toegereke
ende rekenre
ente en de werkelijk
w
beta
aalde rente o
over lang- en kortlopende
e leningen, ook wel
renteresultaat genoem
md) en eventtuele overige
e algemene dekkingsmid
d
delen. De ve
erdeling van de
ddelen is als volgt:
algemene dekkingsmid
(bedragen x €
€1.000)

Overzicht alg
gemene dekking
gsmiddelen
Lokale heffing
gen waarvan beste
eding niet gebonde
en is*
Algemene uitk
keringen (incl. fric tiekostenvergoeding)
Dividend (Ene
eco, Evides en BN
NG)
Saldo financie
eringsfunctie
Totaal

Primitieve
oting
begro
201
19
(a
a)

Actuele
g
begroting
2019
(b)

Werkelijk
2019
(c )

Verschil
V
(c-b)

23
3.642

22.015
5

22.011

-3

108
8.884

111.661
1

112.572

912

3
3.213

3.631
1

3.637

6

-212

-212
2

-72

140

135
5.527

137.094
4

138.148

1.054

* Deze heffingen
n bestaan uit de preccariobelasting, (on)roe
erende zaakbelasting
g, toeristenbelasting en
e hondenbelasting
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Indien we de verdeling
g van de alge
emene dekkingsmiddelen
n in perspecttief bekijken, dan ontstaa
at het
volgende beeld:

Overhead
De overhe
eadkosten be
estaan uit de
e kosten die samenhange
s
en met de stu
uring en ondersteuning van
v
medewerkkers in het prrimaire proce
es. Voorbeellden zijn de gemeentesec
g
cretaris en directie,
personeellszaken, informatievoorziening en automatisering
g, huisvesting
g, financiën etc.
e
Vennootscchapsbelastin
ng
Vanaf 2016 moeten ge
emeenten en
n andere ove
erheden venn
nootschapsb
belasting (vpb
b) betalen ovver de
z met hun onderneming
o
gsactiviteiten
n maken. De aangifte wordt gesplitstt in vpb over
winst die ze
activiteiten van gronde
exploitaties en overige activiteiten.
angifte 2018
8, nog gesplittst in 5 geme
eenten, is uittstel verleend
d door de Be
elastingdiensst. De
Voor de aa
aangiften worden (van
naf 2016) verrzorgd door Deloitte Bela
astingadviseurs, die ook zorgt voor de
ng met de Be
elastingdiensst. Vanaf 201
19 wordt aan
ngifte gedaan namens éé
én gemeente
e:
afstemmin
gemeente
e Hoeksche Waard.
W
Standpuntt gemeente
De gronde
exploitaties mogen,
m
vana
af 2019, als één
é geheel be
eoordeeld worden
w
waardoor compensatie
tussen alle
e grondexplo
oitaties mogelijk is. Er mo
oet opnieuw een beoordeling over he
et fiscaal
winstoogm
merk plaatsvvinden.
overige activiiteiten’ (bijdrragen in salariskosten voo
or uitgeleend
d personeel, bijdrage
Voor wat betreft de ‘o
aterschap vo
oor de openb
bare verlichting in het buitengebied, havengelden
h
n, marktgelden, pacht
van het wa
van agrarische gronde
en, huuropbrengsten) wijken de inkom
msten en uitg
gaven niet su
ubstantieel af
a van
voorgaand
de jaren. De conclusie dat de gemeen
nte voor deze
e overige acctiviteiten geen ondernem
ming in
fiscale zin vormt, kan dan
d ook geha
andhaafd blijjven.
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Onvoorzien
In de begrroting 2019 is, conform de
d financiële verordening
g, een raming
g voor onvoo
orziene uitgaven
opgenome
en, gebaseerrd op €1 per inwoner (totaal €85.000
0). Dit budgett is in 2019 in
ngezet ter de
ekking van
het onderrzoek naar de
d toekomstiige exploitattievorm van het
h pontje Tiengemeten (€25.000) en
n ter
dekking va
an extra kostten voor de uitvoering va
an verscherp
pte inspecties kinderopva
ang door DG&
&J als
gevolg van
n verscherptte eisen (€16.000). Na inzzet van de po
ost onvoorzie
en resteert een niet beste
eed
budget va
an het budge
et voor onvoo
orziene uitga
aven van € 44
4.000.
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Pa
ara
agrrafe
en
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3.
3.1

Parag
grafen
IInleiding

De afzond
derlijke paragrafen in de jaarstukken
n beschrijven
n de de beleidslijnen voo
or belangrijke
e
beheersm
matige aspectten en voor de lokale he
effingen. De paragrafen hebben
h
als doel
d
een
dwarsdoo
orsnede van de
d Jaarstukk
ken te presenteren. Daar waar de Jaarstukken meer
m
zijn geriicht op
het gerealiseerde bele
eidsproces, richten
r
de pa
aragrafen zicch op het be
eheersprocess, dat niet direct
extern gericht is, maar waarbij sprrake is van een behoorlijke financiële
e betekenis, een grote
bestuurlijke relevantie
e of randvoo
orwaarden die van belang zijn voor een
e goed inzicht van de
programma’ss.
(beleids)p
Samengevvat is het hoofddoel van de paragraffen om, doorr dwarsdoorssneden van de
d begroting
g, uw raad
te faciliteren in het va
aststellen van een aantall wezenlijke beleidslijnen
n en de hooffdlijnen van de
d
uitvoering
g te controle
eren.
De jaarstu
ukken bevattten de volge
ende paragra
afen:
•
Lo
okale heffing
gen
•
W
Weerstandsve
ermogen en risicobeheerrsing
•
Onderhoud ka
apitaalgoede
eren
•
Financiering
•
Be
edrijfsvoerin
ng
•
Ve
erbonden pa
artijen
•
Grrondbeleid
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3.2

L
Lokale heffingen

Algemeen
n
effingen geeft inzicht in de
d gemeente
elijke heffing
gen.
De paragrraaf lokale he
Heffingen
n bestaan uit belastingen en rechten. Belastingen zoals onroerende zaakbelasting of
hondenbe
elasting zijn algemene
a
de
ekkingsmidde
elen. Rechten zoals rioolh
heffing en grrafrechten ziijn
verbonden
n aan een specifieke taakk met het doel de kosten (gedeeltelijk) te verhalen. In deze pa
aragraaf
geven we een overzich
ht van de verrwachte en gerealiseerde
g
e opbrengste
en in 2019. Bij
B de rechten
n geven we
uding tussen kosten en op
pbrengsten aan.
a
de verhou
We streve
en naar zo laa
ag mogelijke lokale lasten
n. Activiteite
en voeren we
e uit tegen zo
o laag mogellijke
kosten voo
or inwoners en bedrijven
n. Bij de rechtten streven we
w naar kosttendekkende
e tarieven.
osten bestaan
n uit directe loonkosten en
e overhead (loonkosten
n ondersteun
nend
De totale apparaatsko
g, ICT etc.). De directe loo
onkosten rekkenen we recchtstreeks to
oe op basis va
an de
personeell, huisvesting
geraamde
e tijdsbesteding. Overhea
ad rekenen we
w via een op
pslagpercenttage direct to
oe aan de loo
onkosten.
Het percentage bepale
en we door de
d totale ove
erhead te delen door de totale directte loonkosten
n.
arieven voor 2019 al zove
eel mogelijk gelijk
g
getrok
kken
Bij de herindeling hebben wij de ta
Door de herindeling is 2019 voor de
d lokale heffingen een bijzonder
b
jaarr geweest. Waar
W
mogelijkk zijn de
heffingen geharmonisseerd, zodat vanaf 1 januari 2019 voo
or die heffing
gen dezelfde tarieven bin
nnen de
hele geme
eente Hoeksche Waard golden.
Voor 4 heffingen moet meer dan alleen
a
het tarrief aangepast worden. Om
O dit trajecct zorgvuldig uit te
an het overgangsrecht (W
Wet Arhi). Ditt geldt voor
voeren, maken we, ook in 2020 nog, gebruik va
rioolheffin
ng, lijkbezorg
gingsrechten
n, marktgelde
en en haveng
gelden. Uiterlijk 1 januari 2021 moete
en alle
heffingen geharmonisseerd zijn.
Algemeen
n beeld 2019
De opbren
ngsten van de gemeentelijke heffinge
en waren in 2019
2
op tota
aal niveau ca 3% hoger da
an
begroot. Leges,
L
met name de omg
gevingsvergu
unningen, zijn
n hierbij de grootste
g
posiitieve uitschiieter. Er
zijn meerd
dere grote (p
project-) aanvvragen in beh
handeling ge
enomen dan waarmee bijj het opstelle
en van de
begroting rekening wa
as gehouden
n.

Opbrengsst lokale hefffingen
Onderstaa
ande een ove
erzicht van de lokale hefffingen, zoals opgenomen
n in de begro
oting en daad
dwerkelijk
gerealisee
erd in 2019. Wij
W hebben geen
g
vergelijking met 201
18 opgenom
men vanwege
e de harmonisatie van
tarieven in
n 2019.
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Omschrijvin
ng

begroot 20
019 werkelijk 2019 verschill

Bedragen * € 1000
Onroerende zaakbelasting
Roerende zaakbelasting
Hondenbelassting

16.130

16.104

3

1

- 26
-2

615

597

- 18

132

132

-0

Precariobela
asting

5.135

5.178

43

Reclamebela
asting

101

107

6

9

10

1

22.125

2
22.128

3

Rioolheffing
g

8.031

8.210

179

Lijkbezorging
gsrechten

1.290

1.379

89

Leges

4.355

5.457

1.102

nheffing
Afv alstoffen

T oeristenbe
elastingen

Baatbelastin
ng
Subtotaal (a))
Rechten

7.190

7.121

- 69

Haven- en ka
adegelden

83

98

15

Marktgelden
n

30

22

-8

Subtotaal (b))

20.979

2
22.287

1.308

BIZ

100

96

-4

subtotaal ©

100

96

-4

4 3.2
20 4

4 4.51
4
2

1.30 7

Ov erig

T ot aal ( a+ b+c )

astingen (OZ
ZB en RZB)
Onroerende- en roerende zaakbela
9 is berekend over de waa
arde van het onroerend g
goed, volgen
ns de Wet Wa
aardering On
nroerende
OZB 2019
OZ), per peild
datum 1 janu
uari 2018. He
et tarief voorr OZB en RZB
B, wettelijk verplicht
v
aan elkaar
Zaken (WO
gelijk, is in
n februari 2019 vastgeste
eld door de raad van gem
meente Hoeksche Waard. Hiermee is voldaan
v
aan de voo
orwaarde uitt de wet Arhii (Algemene Regels Herin
ndeling) om voor
v
1 april volgend
v
op de
d datum
van herind
deling, nieuw
we OZB en RZ
ZB tarieven vast
v
te stellen.
In 2019 wa
aren ondersttaande tarievven van toep
passing.
Categorie
woningen
niet woninggen eigenaren
niet woninggen gebruikerss

tarief HW 2019 land. geemid. 2019
9969%
0,09
0,1003%
0,24
4284%
0,3082%
0,20
0345%
0,2269%

Bron: Coelo
De werkellijke opbreng
gsten 2019 w
weken nauwe
elijks (0,16%)) af van de be
egroting.
elasting
Hondenbe
Hondenbe
elasting is in 2019 voor de hele gemeente gelijk. Er
E geldt een vrijstelling vo
oor honden die:
 zijjn opgeleid tot
t en dienen
n als blindeng
geleidehond
d en in hoofdzaak als zoda
anig worden
n
ge
ehouden doo
or een blind persoon of de
d opleider van
v de hond;
 zijjn opgeleid tot
t en dienen
n als gehandicaptenhond
d en in hoofdzaak als zoda
anig worden
n
ge
ehouden doo
or een gehan
ndicapt perso
oon of de op
pleider van de
e hond;
 ve
erblijven in een dierenasiel;
 uitsluitend in voorraad
v
wo
orden gehoud
den om te worden verkocht of afgele
everd, als bed
doeld in
h Besluit houders van dieren;
d
arrtikel 3.7, eerrste lid, van het
 jonger zijn dan
n 3 maanden
n, voor zover ze samen met de moede
erhond word
den gehoude
en;
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worden gehou
uden door am
mbtenaren voor
v
opsporin
ngsdiensten,, mits de hou
uder een geld
dend
ertificaat van
n de Koninklijjke Politiehondenverenig
ging of het Korps Landelijjke Politie Diiensten
ce
he
eeft.

In 2019 wa
aren de tarie
even voor hondenbelastin
ng:.
(bedragen x € 1, -)
Hondenbel asting
d
eerste hond
volgende hond
h
kennel

2019
2
85
150
361

n bedroegen In 2019 € 59
97.000. Dit iss 7% minder dan opgeleg
gd door kwijttschelding
De totale ontvangsten
ond), bezwaa
ar of oninbaarheid.
(eerste ho
Toeristenb
belasting en watertoeristenbelasting
g
Toeristenb
belasting (vo
oor het overn
nachten in ho
otels, pensions et cetera)) en watertoe
eristenbelasting (voor
het verblijjven in een haven) zijn me
et ingang van
n 1 januari 20
019 gelijkgetrokken. Hett tarief bedro
oeg in
2019 € 0,6
69 per nacht.. In de jaarcijfers is rekening gehoude
en met de verwachte opb
brengst over 2019. De
aangifte e
en aanslagoplegging 2019
9 vindt achte
eraf, in 2020,, plaats.
Dagtoeristenbelasting
g
n de belasting voor dagve
erblijf na aan
nkomst op Tie
engemeten. Het tarief is gelijk aan he
et tarief
Wij heffen
voor toeristen- en wattertoeristenb
belasting. Oo
ok voor deze belasting vin
ndt aangifte en aanslago
oplegging
2019 achtteraf plaats.
Precariobe
elasting
Precariobe
elasting op kabels
k
en leid
dingen moge
en wij vanaf 2022
2
niet me
eer heffen. Voor
V
onze gemeente
geldt een overgangsre
echt tot en met
m 2021. Wijj mogen het tarief niet meer
m
verhoge
en. Het (bevrroren)
2
per metter kabel of le
eiding blijft tot
t de eindda
atum gelden
n.
tarief van 2016 van € 2,50
ogere opbrengst (+ 0,84%
%) is het gevvolg van een aanpassing van
v het totale aantal metters.
De licht ho
Reclamebelasting
gebied in he
dt alleen voo
or niet-wonin
ngen, in het aangewezen
a
et centrum va
an OudReclamebelasting geld
d. De opbreng
gsten zijn be
estemd voor de stichting Centrummanagement Oud-Beijerlan
O
nd.
Beijerland
Hiervoor is met de sticchting een ovvereenkomstt gesloten. Door
D
een nag
gekomen bettaling uit 2018 zijn de
er (+ 6%) dan
n begroot.
opbrengstten iets hoge
Rioolheffing
ngsten rioolh
heffing dekken, naast de kosten van het
h rioleringssstelsel, ook kosten die
De opbren
voortvloeiien uit de We
et gemeente
elijke waterta
aken. Om sch
hommelingen in de tarievven te voorkomen,
maken we
e gebruik van
n een voorzie
ening voor rio
olering.
In 2019 zijjn wij gestartt met het opstellen van een
e nieuw ge
emeentelijk rioleringsplan
r
n voor gemeente
Hoeksche Waard. Vasttstelling vind
dt in 2020 pla
aats. Vervolgens wordt ook de rioolhe
effing
niseerd.
geharmon
In 2019 is nog sprake van
v verschille
ende uitgang
gspunten en tarieven perr voormalige gemeente. Het
pbrengsten is
i hieruit sam
mengesteld. De
D werkelijke opbrengsten wijken licht (+2%)
begrote bedrag aan op
begroting.
af van de b
Onderstaa
and geven wij
w de verhoud
ding tussen baten
b
en lastten van de rio
oolheffing in
n 2019.
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(bedragen x € 1000)

Kostendekkkendheid Rioo
olheffing 2019
Lasten
6.97
76.645
BTW
1.91
12.428
Voorziening
1.50
09.214
10.39
98.287
‐
Opbrengsteen
8.20
09.968
‐
79%
Dekkingspeercentage

Lijkbezorg
gingsrechten
n
In 2019 zijjn wij gestartt met het opstellen van een
e nieuwe beheerverord
b
dening Begra
aafplaatsen.
Vaststellin
ng vindt in 20
020 plaats. Aansluitend
A
stellen wij een nieuwe verordening Lijjkbezorgingssrechten
op.
v verschille
ende uitgang
gspunten en tarieven perr voormalige gemeente. Het
In 2019 is nog sprake van
pbrengsten is
i hieruit sam
mengesteld. De
D werkelijke opbrengsten wijken totaal 7% af
begrote bedrag aan op
groting.
van de beg
Onderstaa
and geven wij
w de verhoud
ding tussen baten
b
en lastten van de lijkbezorgingssrechten.
(bedragen x € 1000)

Kostendekkkendheid Lijkb
bezorgingsrechten
Lasten
4.10
05.249
BTW
‐
05.249
totaal lasteen
4.10
‐
Opbrengsteen
79.170
1.37
Mutatie resserve
08.800
40
totaal bate n
87.970
1.78
‐
Dekkingspeercentage
44%

Leges
erordening bestaat
b
uit 3 delen (titelss):
De legesve
1. Allgemene Die
enstverlening
g.
2. Diienstverlenin
ng vallend on
nder fysieke leefomgevin
ng (omgeving
gsvergunning
gen).
3. Diienstverlenin
ng vallend on
nder de Euro
opese Dienste
enrichtlijn.
e legesverord
dening moge
en we overschotten op on
nderdelen ge
ebruiken voo
or tekorten op
o andere
Binnen de
onderdele
en (kruissubssidiering). De
e wetgeving over
o
de omgevingsvergunning gaat er
e echter van uit, dat
kruissubsidiëring allee
en binnen tite
el 2 plaatsvin
ndt en niet m
met dienstverrlening erbuiten. De tarie
even van
erordening zijn
z voor 2019
9 gelijkgetro
okken. Onderrstaand overzicht geeft de
d verhoudin
ng tussen
de legesve
baten en llasten, zowel gesplitst pe
er titel als op
p totaal nivea
au.
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(bedragen x € 1000)

Kostendekkkendheid lege s
titel 1
lasten
opbrengsteen
Dekkingspeercentage

2.421
1.339
5
55%

titel 2
lasten
opbrengsteen
Dekkingspeercentage

4.986
4.008
8
80%

titel 3
lasten
opbrengsteen
Dekkingspeercentage

1.020
111
11%

Totaal lege sverordening
netto kosteen
toe te reke nen kosten
Overhead
BTW
totale lasteen
opbrengsteen
Dekkingspeercentage

906
3.639
3.789
94
8.427
5.457
6
65%

Afvalstofffenheffing
Tot 2019 vvoerde de ge
emeenschappelijke regelling Regionale Afvalstoffen Dienst Ho
oeksche Waa
ard (RAD)
de afvalsto
offenheffing
g uit. Per 1 januari 2019 iss de RAD als BV voortgezzet. Daarmee
e is ook de
verordene
ende bevoeg
gdheid vervalllen. Vanaf 2019 zijn laste
en en opbren
ngsten dan ook
o in de beg
groting van
de gemee
ente opgenom
men. Het ressterende dee
el van de voo
orziening, die
e overgedrag
gen is aan de
gemeente
e in 2019, is volgens
v
begrroting helemaal ingezet.
De lasten voor afvalve
erwerking zijn
n in 2019 forrs gestegen e
en de opbren
ngsten van afvalstromen zijn
Dit heeft gele
eid tot een stijging van de kosten me
et ca € 400.00
00.
gedaald. D
Hieronderr geven wij de verhouding
g tussen de lasten
l
en de opbrengsten
n.
(bedragen x € 1000)

Kostendekkkendheid Afvaalstoffenheffing
Lasten
6.678
BTW
1.383
8.061
Opbrengsteen heffing
mutatie voo
orziening

7.121
309
7.429

Dekkingspeercentage

92%
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Haven- en kadegelden
n
e nieuwe Havenverord
H
ening voor gemeente
g
Ho
oeksche
In 2019 zijjn wij gestartt met het opstellen van een
Waard. Va
aststelling vin
ndt in 2020 plaats.
p
Aanslu
uitend stellen wij een nie
euwe verorde
ening Haven- en
kadegelde
en op.
In 2019 maakten wij ge
ebruik van het overgangssrecht in de w
wet Arhi. De tarieven en voorwaarde
en, nog
oormalige ge
emeenten, blijven gelden
n. Het begrotte bedrag aan opbrengstten is
vastgesteld door de vo
mengesteld. Op basis hie
ervan komen we tot onde
erstaande kostendekking
g.
hieruit sam
(bedragen x € 1000)

Kostendekkkendheid haveen‐ kadegelde n
Lasten
158
Opbrengstten

115

Dekkingspercentage

73%

De werkellijke opbreng
gsten liggen ca 18% hoge
er dan begro
oot.
den
Marktgeld
Ook voor de heffing va
an marktgeld
den hebben we voor 2019 gebruikgemaakt van het overgangsrecht.
en zijn per 1 januari
j
2019 dan ook niet gelijkgetrokken, maar overgenome
o
ormalige
De tarieve
n van de voo
gemeente
en. De begrote opbrengssten zijn hieru
uit samengessteld.
Op basis hiervan
h
kome
en we tot onderstaande kostendekkin
k
ng.
(bedragen x € 1000)

Kostendekkkendheid markktgelden
Lasten

37

Opbrengsteen

22

Dekkingspeercentage

59%

In 2020 wo
orden zowell de Marktverordening alss de Verorde
ening marktg
gelden geharrmoniseerd.

ones (BIZ)
Bedrijfsinvvesteringszo
Volgens de Wet op de bedrijfsinve
esteringszone
es (BIZ) kan de
d gemeente
eraad onder de naam BIZ
Z-bijdrage
een belastting instellen
n binnen een bepaald geb
bied in de ge
emeente. Deze verordeniing geldt perr gebied
(per deel van
v een gem
meente) en he
eeft een loop
ptijd van 5 jaar.
In totaal kent
k
de geme
eente 6 BIZ verordeninge
v
en.
Voormaligee gemeente
Binnenmaa
as
Korendijk
Oud-Beijerland
Oud-Beijerland
Oud-Beijerland
Strijen

Gebied
Centrum Puttershoek
C
C
Centrum
Zuid-Beijerland
H
Hoogerwerf
D Bosschen
De
B
Beijerse
Hof
C
Centrum

Looptijijd tot en met
2020
2020
2020
2020
2022
2019

In 2019 is een nieuwe verordening
g opgesteld voor
v
de BIZ van
v Strijen. Deze is, na de draagvlakmeting,
n met 2020 lo
open, zullen in 2020 worrden
ingegaan per 1 januarii 2020. De 4 vverordeningen die tot en
ordening Beiijerse Hof in Oud-Beijerla
and valt buite
en het overgangsrecht va
an de Wet
aangepastt. Alleen vero
Arhi (tot 1 januari 2021). Deze vero
ordening wordt daarom o
ook in 2020 aangepast.
a
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Algemene
e lastenverlicchting
Een deel vvan de opbre
engst van de precariobela
asting keren we als comp
pensatie uit aan
a huishoud
dens. Het
gaat om h
het deel dat wij
w opleggen aan het watterbedrijf. Vo
oor 2019 is dit bedrag afg
gerond € 25, - per
huishoude
en.
Algemene lastenverlichti ng
p
waterrbedrijf
opbrengst precario
aantal huishoudens
compensatie

€
€

2019
91
18.000
3
36.825
25

Kwijtschellding
De Invorderingswet 19
990 geeft vo
oorwaarden waarbinnen
w
d gemeente
de
e belastingen
n en heffinge
en kan
r
wij dit via de Kwijjtscheldingsvverordening.. Kwijtschelding is in
kwijtschelden. In onze gemeente regelen
gemeente
e Hoeksche Waard
W
mogelijk voor:
 OZB
 RZ
ZB
 Riioolheffing
 Ho
ondenbelastting, alleen voor de eerste hond
 Affvalstoffenheffing tot ee
en maximaal bedrag van € 193
 Le
eges voor een Nederland
dse identiteittskaart
 Le
eges voor het aanvragen van een geh
handicaptenp
parkeerkaartt
 Le
eges voor de aanvraag va
an een gehan
ndicaptenparrkeerplaats op
o kenteken
an € 219.000
0 aan kwijtscheldingen vo
oor gemeenttelijke heffingen
In 2019 is voor een tottaalbedrag va
verleend. De kwijtsche
eldingen bestaan met nam
me uit rioolh
heffing (€ 89.000) en afva
alstoffenhefffing
(€ 116.000
0). In de begrroting was hiermee reken
ning gehoud
den.
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3.3

W
Weerstandsvermog
gen en risiicobeheerrsing

Algemeen
n
Met risicomanagemen
nt krijgt de ge
emeente inzicht in de risiico’s. Doel is het vergrote
en van het
ustzijn, het beheersen
b
va
an de risico’s en het kunnen bepalen van
v een volle
edig en goed
risicobewu
onderbouwd weerstan
ndsvermogen. Inzicht in de
d risico's ste
elt ons in staat verantwoorde besluiten te
at betekent: risico’s staan
n in de juiste
e verhouding tot de vermogenspositie
e.
nemen. Da
Beleidskad
der & Verord
deningen
Nota risico
omanagement Gemeente
e Hoeksche Waard
W
2019..
nalisering
Profession
Om goed te kunnen stturen en onze doelen te kunnen
k
realiseren, is risiccomanageme
ent een
an onze orga
anisatie. In uiitvoering op de nota risiccomanageme
ent is eind 20
019 een
wezenlijk onderdeel va
kernteam risicomanag
gement opge
estart. Het ke
ernteam is op
p dit momen
nt bezig met het helder en duidelijk
krijgen hoe risicomana
agement geb
borgd wordt in onze proccessen. En ho
oe de risico in
nventarisatie
e
gestructureerd en op een
e professionele wijze op
o te pakken
n.
Grondexploitaties
esproken in de
d notitie Rissicomanagem
ment nemen we risico’s over
o
grondex
xploitaties nie
et mee in
Zoals afge
de bereke
ening van de benodigde weerstandsca
w
apaciteit. De
eze risico’s de
ekt de gemee
ente uit de reserve
grondexploitatie. Verw
wachten we verliezen
v
in de
d grondexp
ploitatie, dan vormen we een voorzien
ning ten
de reserve grrondexploita
atie. Is de risicobuffer in d
deze reserve onvoldoend
de om alle rissico’s op te
laste van d
vangen, da
an vult de alg
gemene rese
erve de reserrve grondexp
ploitaties aan
n.
Weerstand
dsvermogen
n
Het weersstandsvermo
ogen geeft de
e mate aan waarin
w
een ge
emeente in staat
s
is financiële tegenvvallers
(risico’s) op te vangen,, zonder dat de normale bedrijfsvoeriing daardoorr wordt aang
getast.
ogen is het re
esultaat van een
e vergelijkking tussen de
d beschikbare
Het weersstandsvermo
weerstand
dscapaciteit en de financiële gevolgen van de risicco’s. Ondersttaand schem
ma verduidelijjkt dit:
Wee
erstandscapaciteit
- alg
gemene reserve
ve

Risico'ss
- bedrijfsproc es
- financc ieel
- imago
o / politiek
- inform
matie / strateg
gie
- juridissc h aansprakelijjk
- letsel / veiligheid
- materrieel
- milieu
u
- personeel / arbo
- produc t / dienst
nden partijen / deelnemingen
n
- verbon
- overig
ge risic o's
samenloop va
an risico's

flexibiliteit

Wee
erstandsvermo
ogen
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Beschikba
are weerstandscapaciteit
Gemeente
e Hoeksche Waard
W
heeft financiële middelen
m
bescchikbaar uit de
d algemene
e reserve om
onverwachte en hoge kosten te de
ekken. Hiervo
oor hoeven we
w het beleid
d en begrotin
ng niet aan tte passen.
Dit geeft het
h volgende
e beeld voor de beschikb
bare weerstandscapaciteit:
(bedragen
n x € 1000)
Weerstandsscapaciteit

2019

Vrije deel Allgemene reserv
ve
Algemene re
eserve Weerst andsvermogen
a

46.614
7.900
54.514

Totale weerstandscapacitteit

Stille reserves
bovengenoemde weersta
andscapacite
eit beschikt de
d gemeente
e Hoeksche Waard
W
ook ovver de
Naast de b
volgende stille reserve
es:
Deelneming

BNG
Eneco
Stedin
Evides

vermogen
op balans
deelneming
x€1.000

4.887.00
00
2.937.00
00
2.949.00
00
259.43
32

aandelen
(geplaatst en
volgestort)
x€1.000

55.6
691
4.9
971
4.9
971
1.8
850

Gebouw
Huisvesting
g Gemeentehuis Maasdam
Huisvesting
g Gemeentehuis Oud Beijerland
Oude Geme
eentehuis Strije
en*
Oude Geme
eentehuis Piers
shil
Oude Geme
eentehuis Num
mansdorp
Huisvesting
g Buitendienst Mijnsheerenland
Huisvesting
g Buitendienst Oud Beijerland
d
Huisvesting
g Buitendienst Piershil
Huisvesting
g Buitendienst Numansdorp
Huisvesting
g HW Werkt Oud Beijerland
Totaal

waarde per
aandeel
(a/b)
in EURO

op balans
Hoeksche Wa ard

aandelen
n
in bezit
Hoeksch
he Waard

x€1.000

87
7,75
590
0,83
593
3,24
140
0,23

Adres
Sportlaan 22
W. van Vlie
etstraat 2
Waleplein 2
Voorstraa
at 31
Buttervlie
et 1
Vrouwehu
uisjesweg 7a
Prinses Ire
enestraat 6
Steegjesd
dijk 3
J. vd Heide
enstraat 17
J. vd Heide
enstraat 11

358
0
7.140
4.200
11.698

per aandeel
Hoe
eksche Waard
(d/e
e)
in EU
URO

153.738
50.627
50.627
92.372

2,33
3
0,00
0
141,03
3
45,47
7
Totaal:

reserve
(c-f )*e
x€1.000

13.134
59.823
52.928
8.754
134.638

WOZ waarde
Boekwaa
arde
Stille reserve
x€1.000
x€1.00
00
x€1.000
2.338
5
5.307
2.969
-2.916
4.002
1
1.086
2.462
3
3.332
870
2
2.766
2.766
3
3.053
242
2.811
1
1.047
907
140
1
1.160
93
1.067
715
977
-262
702
1.702
-1.000
4
4.092
2.600
1.492
23.2
260

1
14.362

8.898

ekening van de beschikba
are weerstan
ndscapaciteitt worden de stille reserve
es (totaal €145
Bij de bere
miljoen) niet meegeno
omen omdatt hier niet direct over beschikt kan wo
orden. De gemeentelijke
n zijn niet dirrect verkoopbaar en een eventuele ve
erkoop heeftt ook gevolgen voor de
gebouwen
bedrijfsvo
oering. De aandelen BNG,, Stedin en Evvides zijn op dit momentt alleen verko
oopbaar aan andere
aandeelho
ouders en nie
et verhandellbaar op de reguliere marrkt. Tevens dient
d
het dividend van de aandelen
als algeme
een dekkingssmiddel in de
e begroting. Voor de stan
nd van zaken
n rondom de verkoop van
n aandelen
Eneco wordt verwezen
n naar de parragraaf Verb
bonden Partijjen.
Inventarisatie risico’s
es waarbij wiij de risico’s systematisch
s
h en cyclisch iin beeld
Risico’s invventariseren is een doorllopend proce
brengen d
door het toep
passen van riisicomanage
ement. Dit do
oen wij om he
et risicobewustzijn in de
organisatie te verhoge
en. Sturing va
an de organisatie is niet mogelijk
m
zonder inzicht in
n de risico’s en
e kansen
die het be
ehalen van de
e doelstelling
gen van de gemeente in de weg staan
n of bevorde
eren. We beo
oordelen
de conseq
quenties van deze risico’ss, treffen de meeste
m
effecctieve maatrregelen en evvalueren en
actualisere
en dit doorlo
opend. Om de
d risico’s systematisch in kaart te bre
engen heeft de
d gemeente
e een
95

risicoprofiiel opgesteld
d. Hierbij heb
bben we gebruikgemaaktt van het softtwareprogra
amma NARIS® (NAR
Risicoman
nagement Infformatie Systeem).
Voor de ja
aarlijkse begrroting en jaarrekening wo
orden de risico’s geactua
aliseerd. In to
otaal zijn er 58
5 risico’s
geïnventariseerd. In he
et onderstaa
ande overzich
ht worden allleen de 10 riisico's gepresenteerd me
et de
b
aan de
d berekenin
ng van de benodigde wee
erstandscapa
aciteit.
hoogste bijdrage
Programma

Risico gebeurtenis

Risico
o oorzaak

Financieel gevolg
g

0. Bestuur en
De algemene uitkerring uit het
Ondersteuning gemeentefonds valtt lager uit.

Minder inko
omsten vanuit het Ri jk
door de herrverdeling van het
gemeenteffonds.

6. Sociaal
Domein

n
Het later off niet effectueren van
ombuigingssmaatregelen heeft
nadelige geevolgen voor het
financiële kader.
k

omische crisis (financciële
Econo
crisis), wijziging in
herveerdelingsmaatstaven en/of
bezuiinigingen van het Rijkk
(sameen trap op, samen traap af)
die in
nvloed hebben op dee
basisggegevens van de algeemene
uitkering.
De begrote daling vaan zorgkosten Al jarrenlang stijgt de zorgvvraag en
jeugdhulp (begrotin
ng SOJ ZHZ,
de ko
osten in de specialistiische
doelstellingen Omd
denknotitie
jeugd
dhulp. Dit ombuigen en juist
jeugdhulp) doet zich
h niet voor.
een verlaging
v
van de kosten
realisseren is ambitieus. In
n de
Omdeenknotitie worden de
maatregelen uiteengezet die
noodzakelijk zijn voor dezze
verlagging.

6. Sociaal
Domein

4. Onderwijs

6. Sociaal
Domein

Kans

Fi nancieel Maximum

70%

€ 2.500.000

50%

€ 2.000.000

nte zal naar verhoudin
ng
De gemeen
van het (vm
m) aandelenbezit in
Eneco ,2,04
4% haar aandeel in dee
claim moetten voldoen.

10%

€ 7.446.000

d noordrand van de
Aan de
Hoeksche Waard liggen Heet Spui
en dee Oude Maas. Een ged
deelte
van de
d oeverbescherminggen en
oeve rvoorzieningen valle n onder
het beheer en onderhoud
d van de
gemeeente.
Hoger aantal uitkeri ngs
Ontoeereikend macrobudgget SZW,
gerechtigden en/of prijs per
verdeeelproblematiek gebundelde
uitkering en een eigen risico
uitkering dan in het
drem
mpel van 7,5%.
verdeelmodel SZW.
De Hoge Raad stelt de
d gemeente Tijde ns de bouw van de Brede
in het ongelijk en dee
ol (De Meerwaarde) heeft
h
de
Schoo
Belastingdienst magg een
voorm
malige gemeente Strijen de
naheffing opleggen aangaande de BTW op
o de bouw verreken
nd in de
verrekende BTW op
p de bouw van aangi fte. De Belastingdien
nst
heeftt een naheffingsaanslag
de Brede School.
opge legd waartegen wij bezwaar
b
hebben aangetekend.

Onvoorzien
ne kosten voor het
onderhouden en monitoren van
n
de bescherming van de oevers.

70%

€ 1.000.000

Tekort op de
d gebundelde
uitkering.

50%

€ 1.300.000

De gemeen
nte loopt het risico daat
een naheff ing moet worden
betaald.

50%

€ 850.000

Invoering van de Weet GGZ/Wet
zorg en Dwang.

mentatiebudget Wvgggz
Het implem
kent net alss de Wmo een open
eind financciering. We verwachteen
een toenam
me van het aantal
aanvragen en
e hogere
uitvoeringsskosten waardoor er
budgetoverrschrijdingen bij de
Wmo ontstaan.

90%

€ 400.000

0. Bestuur en
Claim van de verkop
pers van de
Ondersteuning aandelen Remu, teggen Eneco.

2. Verkeer,
Vervoer en
Waterstaat

Imago gevolg

Bij veerkoop van de aandel en is
overeeengekomen dat het risico
dat dee claim gehonoreerd
d wordt,
bij dee verkopende partij blijft.
b

Door afkalving van de
d oevers door
de stroming (getijdeewerking)
moeten de rivieroveers worden
hersteld of onderho
ouden.

Nieuw
we taken naar de
gemeeenten. Hierin wordt
sameenwerking gezocht bijj de
regio Zuid‐Holland‐ Zuid. De
gemeeente ontvangt financiële
middelen ten behoeve vaan de
impleementie op basis van
n een
oude Wmo verdeelstreuteel. Deze
a op
verdeeelsleutel sluit niet aan
de reëel te verwachten ko
osten
noch op de feitelijke impaact van
de taken als de specialisti sche
aanbiieders van gedwongeen zorg
in de gemeente gehuisvesst zijn.

Als de Provincie niet
akkoord gaat mett het
financiële kader c.q.
c de
meerjarenbegrotting o.b.v.
de Omdenknotiti e, kunnen
wij onder preventief
toezicht komen tee staan.

Meer onrust doorr een
toename aan ernstig
verward gedrag in
n
combinatie met ernstig
e
nadeel en
veiligheidsissuess.
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Programma

Risico gebeurtenis

Risico
o oorzaak

Financieel gevolg
g

Imago gevolg

2. Verkeer,
Vervoer en
Waterstaat

Onvoldoende budgeet voor het
uitvoeren van de jaaarlijkse
baggerwerkzaamhe den door
toenemende kosten
n
bemonsteren en afvvoeren
baggerspecie
Uitstellen van werkzzaamheden

Wijzi ngingen in beleid en
regel geving op het gebied
d van
PFAS.

Claims van aannemers.

Als overheid niett voldoen
aan wettelijke veerplichting
schaadt het imago
o.

Meerdere
programma's

0. Bestuur en
Bezwaar op een (Europese)
Ondersteuning aanbestedingsproceedure.

Door de stijjgende kosten
Door hogere kosten voor lonen
l
en maaterialen en hogere eisen
e
ontstaan bu
udgetoverschrijdingeen.
met betrekking
b
tot
duurzzaamheidsmaatregel en
stijgeen bouwkosten en ko
osten
voor onderhoud
o
openbaree ruimte
oldoende uitvoering gegeven
g
Gemeente wordt met een claim
m
Onvo
geconfronteerd, de procedure
aan de aanbestedingswet, ons
moet opnieeuw, rechtmatigheid
n inkoopbeleid.
eigen
komt in hett geding

Gemeente wordtt
geconfronteerd met
m een
negatief imago.

Kans

Fi nancieel Maximum

70%

€ 500.000

70%

€ 500.000

50%

€ 625.000

Totaal grote rissico's

€ 17.121.000

Overig

€ 22.715.000

Totaal

€ 39.836.000

m € 17 miljoen. De overige
e risico’s, bijn
na €23 miljoe
en, bestaan voor
v
een
Het totaall aan grote riisico’s is ruim
groot gedeelte uit risicco’s met een
n grote financciële impact maar een kle
eine kans. De
eze risico’s ziijn dan ook
e benodigde weerstandscapaciteit.
niet van grote invloed op de berekkening van de
eiding
Risicospre
Bij alle geïïnventariseerde risico’s staat onder welk
w
program
mma het risico
o valt. De risicospreiding per
programm
ma ziet er als volgt uit:
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Risicokaarrt
Risico’s wa
aarvan de oo
orzaken en ge
evolgen in kllassen zijn ingedeeld, plaatsen we in een
e risicokaa
art. Deze
en gevolg. De
kaart geefft inzicht in de
d spreiding van
v de risico’s naar kans e
D nummers in de risicoka
aart
correspon
nderen met de
d aantallen risico’s in het desbetreffe
ende vak van
n de risicokaa
art. Een risico
o in het
groene ge
ebied vormt geen
g
direct gevaar
g
voor de
d continuïte
eit van de organisatie. Ee
en risico met een score
in het oran
nje gebied vrraagt wél om
m aandacht. Een
E risico me
et een score in het rode gebied
g
vereisst directe
aandacht, omdat dit de continuïteit van de org
ganisatie bedreigt.
Financieel
> € 500.000

7

€ 250.000 < x < € 500.000

2

4

2

1

2

5

1
1

€ 100.000 < x < € 250.000

4

4

5

€ 50.000 < x < € 100.000

1

1

6

1

€ 10.000 < x < € 50.000

2

1

1

1

Geen financiële gevolgen

5
50%

70%

90%

Kans

10%

30%

1

Benodigde weerstandscapaciteit
v de geïnve
entariseerde
e risico’s en de risicowaard
dering (kans x financieel gevolg) bepalen we
Op basis van
met behulp van een rissicosimulatie
e hoeveel middelen nodig
g zijn om de risico’s af te dekken. De
risicosimulatie is essen
ntieel omdat het reserverren van het m
maximale bedrag € 39.83
36.000 (zie de
e risicoinventarisatie) ongewe
enst is. Uitga
angspunt bij de risicosimu
ulatie is het gegeven
g
dat de geïdentifficeerde
risico’s zich nooit allem
maal tegelijk en met een maximale om
mvang zullen
n optreden.
ening van de benodigde weerstandsc
w
capaciteit wo
ordt gemaaktt door midde
el van een
De bereke
monte-carrlo risico simulatie. Op ba
asis van de in
ngevoerde rissico’s en hun
n kans x impa
act is de risico
osimulatie
uitgevoerd
d. Bij een risiicosimulatie wordt denkb
beeldig op ba
asis van indivviduele kansvverdelingen per risico
100.000 keren de werkelijkheid nagebootst. Diit leidt tot ee
en nieuwe ge
ezamenlijke kansverdelin
k
ng, die alle
r
omvat.
risico’s uitt het gehele risicoprofiel
Uitgangsp
punt is dat we
e risico’s met 90% mate van
v zekerheiid willen afde
ekken. Uit de
e risicosimula
atie volgt
dat 90% zeker is dat allle risico's ku
unnen worde
en afgedekt met
m een wee
erstandscapa
aciteit van € 7.900.000.
7
(bedragen x € 1000)
Benodigde
e weerstandsccapaciteit

2019

Benodigde
e Weerstandsccapaciteit Alge
emeen

7.900

Totaal ben
nodigde weersstandscapacite
eit

7.900

Ratio wee
erstandsverm
mogen
Voor de uiteindelijke beoordeling
b
v het weerstandsverm
van
mogen geldt de
d ratio:
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Ratio wee
erstandsverm
mogen = Be
eschikbare weerstandsca
w
paciteit
Benodigde weerstandsca
w
apaciteit
De ratio ziiet er als volg
gt uit:
(bedragen x € 1000)
Ratio wee
erstandsverm
mogen

2019
54.514
7.900

Weersstandsc apac itteit
Benodigde weerstandsc
w
a
apac
it eit

6,90

Ratio

De notitie
e Risicomanag
gement bepaalt dat de ra
atio van het weerstandsvvermogen vo
oldoende mo
oet zijn
e 1,0 en 1,4). De huidige ratio
r
voldoett ruimschootts aan deze doelstelling.
d
De
D minimaal
(tussen de
benodigde
e weerstandscapaciteit om
o in de cate
egorie voldoe
ende te valle
en is 1,0 x de benodigde
weerstand
dscapaciteit:
(bedragen x € 1000)
Minimaal b
benodigde we
eerstandscapaciteit
Benodigde
e weerstandsccapaciteit
Ratio minim
maal benodigd
Minimaal b
benodigde we
eerstandscapaciteit

2019
9
7.900
0
* 1,0
0
7.900
0

Impact corona
In het voorjaar van 202
20 zijn we in ons land gecconfronteerd
d met het corona virus. Het
H corona virus heeft
een grote impact op de samenlevin
ng. Er is een samenleving
g van voor de
e corona crisis en een sam
menleving
van na de corona crisiss. Hoe deze samenleving
s
er precies uiit zal zien is nu,
n we zitten
n nog midden
n in de
crisis, niett duidelijk. Om
m de gezond
dheid van de burgers te beschermen
b
heeft het Rijjk beperkend
de
maatregelen ingevoerrd. Deze maa
atregelen heb
bben grote gevolgen
g
voo
or de econom
mie.
Ook heeftt het gevolge
en voor de on
ntwikkeling van
v de financciële positie van onze gemeente in 20
020. De
mate waarin is op dit moment
m
nog
g onduidelijk..
In de Zomerrapportage 2020 en de
e Perspectiefnota 2021 zzullen wij hie
erover wederrom rapporte
eren en
n meer actue
eel beeld gevven.
zullen wij hierover een
ngetallen
Basisset fiinanciële ken
Het BBV schrijft voor dat
d gemeentten in hun jaa
arstukken ( paragraaf
p
We
eerstandsverrmogen en
eersing) een uniforme basisset van 5 financiële ke
engetallen dienen op te nemen.
n
Voor onze
risicobehe
gemeente
e is het beeld
d voor wat be
etreft deze kengetallen
k
a volgt:
als

Ke n g e t al l e n :
Netto Schuld
dquote

B e g r ot i n g J aar r e k e n i n g
2019
2019
67%
42%

Netto Schuld
dquote gecorrigeerd v oor alle v erstrekte lening
gen
Solv abiliteitssratio
Structurele Exploitatieruimtte
Grondexploiitatie

61%
39%
- 1%
3%

39%
48%
1%
2%

Belastingcap
paciteit

90%

85%

e kengetallen
n
Sturing met financiële
nzicht in de fiinanciële possitie van de gemeente.
g
De afzonderlijjke
De financiële kengetalllen geven in
en zeggen ecchter weinig over onze financiële possitie. Om een
n goed beeld te krijgen, moeten
m
we
kengetalle
de kengettallen altijd in
n samenhang
g met elkaar bekijken. In het algemee
en geldt dat bijsturing
b
no
oodzakelijk
is indien sprake is van een hoge sch
huld, een situ
uatie waarin de structure
ele lasten hoger zijn dan de
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structurele baten en wanneer
w
spra
ake is van rela
atief hoge w
woonlasten (w
weinig ruimte
e om belastingen te
erhogen). He
eeft een gem
meente geen of weinig sch
hulden, relattief veel eige
en vermogen
n, veel
kunnen ve
structurele inkomsten in relatie tot structurele
e lasten en ve
eel ruimte om
m eventueel de belasting
gen te
verhogen,, dan staat ee
en gemeente
e er over hett algemeen goed
g
voor.
Met behulp van de 5 fiinanciële ken
ngetallen die
e betrekking hebben op de
d balans en de begroting kunnen
oed globaal beeld
b
schetse
en van de fin
nanciële gezo
ondheid van onze gemee
ente.
we een go
K heeft een infographic gemaakt,
g
die de betekeniis en samenh
hang van de
Het ministterie van BZK
verschillen
nde financiëlle kengetalle
en duidelijk maakt.
m
Deze is
i hieronder weergegeve
en:
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men en signa
aleringswaarrden
Tabel norm
Voor de financiële ken
ngetallen hee
eft de VNG-n
normen opge
esteld; de pro
ovincie Zuid-Holland geeft
gswaarden. Onderstaand
O
de tabel geeft de financië
ële kengetallen van onze
e gemeente ten
t
signalering
opzichte vvan deze normen en signaleringswaarrden weer:
Kengetallen::
Net t o Sc huld
dquot e

voldo
oende
<10
00%

Normen VNG
matig
g
onvoldoende
100- 130
0%
>130%

Begroting
Jaarrekening
2019
2019
%
67%
42%

Net t o Sc huld
dquot e gec orrigeerd voor
alle verst rektt e leningen
Solvabilit eit srrat io

00%
<10
>50%

100- 130
0%
30 - 50%

>130%
<30%

61%
39%

39%
%
48%
%

St ruc t urele Exploit
E
at ieruimt e
Grondexploit at ie
Belast ingc apac it eit

>0,,6%
<50%
00%
<10

0- 0,6%
%
50- 100
0%
100- 120
0%

<0%
>100%
>120%

- 1%
3%
90%

1%
%
2%
%
85%
%

S
Signaleringswaar
rden Provincie
Kengetallen::
Net t o Sc huld
dquot e

minst risico
<90%

neutra al
0%
90- 130

co
meest risic
>130%

Net t o Sc huld
dquot e gec orrigeerd voor
alle verst rektt e leningen
Solvabilit eit srrat io

<90%
>50%

90- 130
0%
20 - 50%

St ruc t urele Exploit
E
at ieruimt e
Grondexploit at ie
Belast ingc apac it eit

>0
0%
<20%
<95%

= 0%
%
20- 35%
%
95- 105
5%

Begroting

Jaarrekening

2019

2019
67%

42%
%

>130%
<20%

61%
39%

39%
%
48%
%

<0%
>35%
>105%

- 1%
3%
90%

1%
%
2%
%
85%
%

Financiële
e positie gem
meente Hoekssche Waard
Op basis van
v de uitkom
msten van de
e financiële kengetallen
k
e de weersttandsratio zo
en
oals eerder genoemd in
deze paragraaf (weersstandsratio van
v 6,9) kunn
nen we concluderen dat onze
o
financië
ële positie ruim
e is:
voldoende
 Ge
emeente Hoeksche Waarrd beschikt over
o
relatief geringe
g
schu
ulden.
 Onze structurele exploitattieruimte is positief.
p
 He
et aandeel va
an (eventuee
el risicovolle)) grondexplo
oitaties is rela
atief beperkt.
 Err is ruimte vo
oor eventuele
e verhoginge
en van eigen belastingen.
d het beeld
d dat volgt uiit de basissett van kengettallen geen bijzondere
Concluderrend kunnen we stellen dat
aandachtsspunten laat zien. We hoe
even daarom
m geen maatrregelen te trreffen.
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3.4

O
Onderhou
ud kapitaa
algoederen

e de ‘tuin’ van onze inwoners
De openbare ruimte iss als het ware
oederen in die openbare ruimte vorm
men het geziccht van de ge
emeente. Oo
ok zijn ze een
n middel
Kapitaalgo
om de doe
elen uit de programma’s te realiseren
n. De Hoekscche Waard he
eeft een gron
ndoppervlakkte van
circa 32.37
71 hectare. De
D gemeente
e heeft daar een aanzienlijk deel van in beheer. Binnen dat de
eel wonen,
werken en
n recreëren we.
w
o
kapitaalgoederen iss belangrijk
Goed onderhoud van onze
n omdat we het wettelijkk verplicht zijjn (zoals het onderhoud van
v riolering en wegen) maar
m
ook
Niet alleen
voor een sstevige finan
nciële positie van de gemeente. Door onderhoud blijft het leefklimaat in onze
gemeente
e aantrekkelijjk. Goed ond
derhoud draa
agt ook bij aa
an de doelste
ellingen, zoals die voor m
milieu,
verkeer en
n de openbare ruimte. Diit vraagt bele
eidsvisies op het beheer van
v de kapita
aalgoederen
n,
systematissch beheer, meerjarenon
m
nderhouds-pllanningen en
n vertaling va
an de financiële gevolgen
n voor de
budgetten
n.
Voor een g
goed onderh
houd aan de kapitaalgoed
derenvoorraad zijn nodig
g:
 ee
en actueel be
eheersysteem
m;
 vo
oldoende budget voor kle
ein- en groottschalig onde
erhoud;
 vo
oldoende budget voor ve
ervangingen;
 vo
oldoende budget voor re
econstructie van
v verhardingen van we
egen;
 vo
oldoende ken
nnis van wet- en regelgevving.
In deze pa
aragraaf vulle
en we de kad
ders in om on
nze kapitaalg
goederen te onderhoude
en.
Risico’s
b
nen vanuit de
e voormalige
De budgetten in 2019 waren gebaseerd op de beleids- en beheerplann
en in de Hoek
ksche Waard
d. In 2020 trekken we die plannen gelijk. We verwa
achten dat het besluit
gemeente
over het ‘n
nieuwe’ bele
eidsplan leidtt tot een ander financieell vooruitzicht dan nu in de begroting is
opgenome
en. Dit is mede afhankelijjk van de besstuurlijke beleidskeuzes die
d gemeentte Hoeksche Waard
maakt op het gebied van
v onder andere het kwa
aliteitsniveau
u. Marktprijzzen stijgen. Het
H effect is dat
d stijging
e indexering van de geme
eentebegrotting. Bij het opstellen
o
van de prijjzen niet gelijk loopt mett de jaarlijkse
van het integraal beleiidsplan open
nbare ruimte voor gemee
ente Hoeksch
he Waard houden we hier rekening
mee.
Beheerpla
annen en beh
heerssystemen
Vanuit de beleidskaders werken we concrete maatregelen
m
uit. De besta
aande behee
erplannen en
n
monisatie. We
W starten me
et het
onderhoudsplanningen staan op de nominatie voor actualisatie en harm
beleidsplan openbare
o
ruiimte. Hierin staan
s
de bele
eidsuitgangsspunten, de kwaliteit
k
van het
integraal b
beheer en
n de benodigde middelen
n centraal. Met een (actue
eel) beheersysteem is he
et mogelijk de kwaliteit
van de buiitenruimte te
e monitoren en bij te sturen. Ook is een
e beheersyysteem nodig
g om het vereiste
jaarlijkse b
budget te kunnen bepale
en. Op diverse momenten
n in het jaar is
i er behoeftte aan actuelle en
nauwkeurrige areaalge
egevens zoalss de topogra
afische gegevvens met adm
ministratieve
e en techniscche
kenmerke
en. Vanuit het beheersystteem gebruikken we die benodigde infformatie ook
k om
onderhoudsplanningen op te stelle
en.
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De beheerrdata voor he
et planmatig
g onderhoud halen we uitt een beheerrsysteem. Vo
oor het beheer van de
kapitaalgo
oederen in de
e openbare ruimte
r
besch
hikken we ovver een aanta
al beheersysttemen voor de
d
verschillen
nde elementten.
nde tabel gee
eft een beknopt overzich
ht van de bela
angrijkste on
nderdelen van bestaande
e beleidsDe volgen
beheerpla
annen in de Hoeksche
H
Wa
aard.
Omdat er gelijke tarievven gaan gellden voor de
e rioolheffing
g en de lijkbe
ezorgingsrech
hten, krijgen
n de
beheerpla
annen riolerin
ng en begraa
afplaatsen vo
oorrang.
Overzicht beleid-/behe
eerplannen op
o verschillende
vakgebied
den

Planning
g harmoniserring

Wegen
Openbare vverlichting
Groenbeleid
Speelvoorzzieningen
Riolering (G
GRP)
Water ( bag
ggeren, beschoeiingen, civie
ele kunstwerkken, havens)
Buitensporrtaccommodatties
Begraafplaatsen
Gebouwen

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

De financiële gevolgen
n per kapitaa
algoed zijn ge
ebaseerd op de actuele begroting
b
20
019 tegenove
er de
werkelijke
e cijfers.

A.

W
Wegen
(Verrhardingen
n, straatme
eubilair, verkeersvoorrzieningen
n)

der
Beleidskad
Kerncijferss
Voor het beheer
b
van de
d wegen ma
aakt de geme
eente gebruiik van een be
eheersysteem
m. Dit systeem
bestond in
n 2019 uit 5 verschillende
v
e databases met beheere
elementen va
an de 5 voormalige geme
eenten. In
2019 is de
e harmonisattie van de 5 verschillende
v
e databases van
v de gemee
enten voor een
e groot gedeelte
uitgevoerd
d. Verwacht wordt dat in
n het 1e kwarrtaal 2020 de
e databases tot
t 1 nieuwe database vo
oor
gemeente
e Hoeksche Waard
W
wordtt afgerond. De
D vervolgopgave is het kwalitatief
k
op
p orde breng
gen en
houden.
Beleid
Wegen on
nderhouden we
w op grond
d van de geld
dende wettellijke verplichtingen. Wegenonderhou
ud moet -in
afwachting van harmo
onisatie- ook bijdragen aa
an de doelste
ellingen van de
d beleids- en
e beheerplannen van
alige gemeenten in de Ho
oeksche Waa
ard.
de voorma
d om wegen te beheren en
e te onderh
houden baserren we in 2019 op bestaa
and beleid va
an de
Het beleid
voormalig
ge gemeente
en:
aas
018
Binnenma
: Beheerplan wegen 20
Cromstrije
en
eersplan 2015-2018
: Wegbehe
Korendijk
: Beheerplan wegen 20
017-2021
ota 2018-202
21
Oud-Beijerland
: Koepelno
: Beleidspllan wegen 20
010-2020
Strijen
Beheer
De voormalige gemeenten beschikkten over beleids- en beh
heerplannen.. Die plannen
n bundelen we
w tot een
beleidsplan openbare
o
ruiimte voor ge
emeente Hoe
eksche Waard
d.
integraal b
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Kwaliteit
Het streeffdoel is om de
d bestrating
g in 2019 min
nimaal op hett kwaliteitsniveau ‘basis’ te houden. Dit
D niveau
komt neerr op een verh
harding in redelijke staat, die voldoett aan de kwallificatie heel en veilig. Ditt
kwaliteitsn
niveau komt overeen me
et het door het kenniscen
ntrum voor In
nfrastructuur, verkeer, ve
ervoer en
openbare ruimte (CRO
OW) vastgesttelde niveau B. Comfort en
e uitstraling
g zijn hierbij minder
m
van belang.
b
Dit
niveau is de wettelijke
w
on
ndergrens va
an verantwoo
ord wegbehe
eer.
kwaliteitsn
e diverse geb
bieden op A/A
/A+ kwaliteitssniveau, zoalls de centra binnen
b
de ke
ernen van
Daarnaastt beheren we
gemeente
e Hoeksche Waard.
W
Bij het niveau A/A
A+ zijn comfo
ort en uitstraling van hoog
g belang en plegen we
vaker beheer en onderrhoud. Daard
door zijn de beheerskoste
b
ebieden ook hoger.
en in deze ge
t blijven hou
uden op de kwaliteit
k
van de verhardin
ngen, laten we
w om het ja
aar een wegin
nspectie
Om zicht te
uitvoeren.. In 2019 zijn de wegen geïnspecteerd
d. Deze inspe
ectie is in lijn
n met de land
delijk erkende
richtlijnen van het CRO
OW. Op deze
e wijze beoorrdelen we allle wegen op dezelfde ma
anier, onafha
ankelijk
aag wie er insspecteert. De
e resultaten van de weginspectie vorrmen de basis voor het nieuwe
van de vra
integrale b
beleidsplan openbare
o
ruiimte.
Financiële
e consequentties
De totale kosten van het
h kapitaalgoed wegen zijn
z als volgt::
Totale kossten per kapitaaalgoed
(*€1.000)
Wegen
Kapitaallasten
Mutatiee reserve
Onderhoud
Totaal

B.

Begro
oting 2019
€
10.663
€
1.228
€
1.379
€
8.056
€
10.663

Werrkelijk 2019
€
10.073
€
617
€
1.352
€
8.104
€
10.073

Saldo 2019
€
591
€
612
€
27
€
‐47
€
591

Riiolering

Beleidskad
der
Kerncijferss
Voor het beheer
b
van de
d riolering maakt
m
de gem
meente gebruik van een beheersystee
b
em. Dit syste
eem
bestond in
n 2019 uit 5 verschillende
v
e databases met beheere
elementen va
an de 5 voormalige geme
eenten. In
2020 bund
delen we die
e 5 databasess tot 1 nieuw
we database voor
v
gemeen
nte Hoeksche
e Waard.
Beleid
De riolerin
ng onderhouden we op basis
b
van de geldende
g
we
ettelijke verp
plichtingen en
n het vastgesstelde
beleid van
n de voormalige gemeentten zolang dit nog niet iss geharmonisseerd. Het be
eleid om de riolering
r
te
beheren e
en te onderhouden baserren we op be
estaand beleiid van de voo
ormalige gem
meenten.
Binnenma
aas
: Beheerplan Riolering (GRP) 2014--2018
Cromstrije
en
d GRP 2018-2
2022
: Verbreed
Korendijk
: Gemeenttelijk Riolerin
ngsplan (GRP
P) 2015-2020
: Verbreed
d Gemeenteliijk Rioleringssplan (VGRP) 2016
Oud-Beijerland
: Gemeenttelijk Riolerin
ngsplan (GRP
P) 2016-2020
Strijen
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Beheer
De voormalige gemeenten beschikkken over be
eleids- en beh
heerplannen. Deze plannen bundelen
n we in de
jaren tot é
één nieuw ge
eactualiseerd
d beleids- en beheerplan riolering (GR
RP) voor gem
meente Hoekksche
Waard.
Kwaliteit
Het streeffdoel is om de
d riolering in
n 2019 minim
maal op kwaliteitsniveau ‘basis’ te hou
uden. Het functioneren
van het rio
oolstelsel en de gemalen moeten we voldoende waarborgen.
w
Storingen aan gemalen moeten
direct binn
nenkomen op een centra
ale post. Deze verhelpen we binnen 24
2 uur. Om ziicht te blijven
n houden
op de kwa
aliteit van het rioolstelsell laten we (video-) inspecties uitvoere
en. Deze insp
pecties geven
n een
beeld van de stabiliteit, afstroming
g en waterdichtheid van het riool.
ente gebruikt de resultaten van deze inspecties alls basis voor het nieuwe beleidsb
en
De gemee
beheerpla
an, in combin
natie met aan
nvullende infformatie zoals leeftijd, hyydraulische berekeningen
b
n en
storingen..
Financiële
e consequentties
h kapitaalgoed riolering
g zijn als volg
gt:
De totale kosten van het
Totale kosten per kap
pitaalgoed
(*€1.000)
Riolering
Kapitaallasten
Mutatiee voorziening
Onderhoud
Totaal

C.

Begroting 2019
B
€
3.621
1.897
€
€
90
€
1.634
3.621
€

Werkelijk 2019
9
€
4.418
8
1.465
€
5
€
5
1.215
€
8
1.738
4.418
€
8

Saldo 2019
€
‐797
€
432
€ ‐1.125
€
‐104
€
‐797

W
Water

der
Beleidskad
Onder hett beleidskade
er water valle
en 5 thema’ss:
 civvieltechnisch
he kunstwerkken;
 be
eschoeiingen
n;
 ka
ademuren;
 ha
avens;
 ba
aggerwerken
n.
Kerncijferss
Voor het beheer
b
van water
w
maakt de gemeente gebruik van een behee
ersysteem. Dit systeem be
estond in
2019 nog uit 5 verschillende datab
bases met be
eheerelemen
nten van de 5 voormalige gemeenten. In 2020
bundelen we deze dattabases tot 1 nieuwe data
abase voor gemeente
g
Ho
oeksche Waa
ard.
Beleid
Civieltechnische kunsttwerken, beschoeiingen, havens en ba
aggerwerken
n onderhoud
den we op ba
asis van de
erplichtingen
n en het vasttgestelde beleid van de voormalige
v
gemeenten zo
olang dit
geldende wettelijke ve
eleid om bru
uggen en steigers, bescho
oeiingen en baggerwerke
b
en te
nog niet iss geharmonisseerd. Het be
beheren e
en te onderhouden baserren we op be
estaand beleiid van de voo
ormalige gem
meenten.
Binnenma
aas
: Beheerplan bruggen en steigers 2018-2021
2
an beschoeiin
ngen 2016-2
2019
Beheerpla
Beheerpla
an baggeren 2017-2020
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Cromstrije
en
Korendijk
Oud-Beijerland
Strijen

: Onderhoudsplan brug
ggen 2015-2018
elijk waterpla
an 2013-onb
bepaald
Gemeente
: Handboek Inrichting Openbare
O
Ru
uimte (HIOR)).
: Koepelno
ota 2018-202
21, beheerpla
an water 201
18
: Meerjaren Onderhouds Planning kunstwerken
n (MOP)

Beheer
De voormalige gemeenten beschikkten over beleids- en beh
heerplannen.. De plannen bundelen we
w in 2020
nbare ruimte voor gemee
ente Hoeksch
he Waard.
tot een inttegraal beleiidsplan open
Kwaliteit
Het streeffdoel is om de
d civieltechn
nische kunstw
werken, bescchoeiingen, havens
h
en ba
aggerwerken
n in 2019
minimaal o
op kwaliteitssniveau ‘basiss’ te houden, zodat ze schoon, heel en
e veilig zijn en
e blijven.
Om zicht te
t blijven hou
uden op de kwaliteit
k
late
en we inspecties uitvoere
en. De gemee
ente gebruikkt de
resultaten
n van deze inspecties als basis
b
voor he
et nieuwe inttegrale beleidsplan, in co
ombinatie me
et
aanvullend
de informatie zoals storin
ngen als sturringselementt.
Financiële
e consequentties
De totale kosten van het
h kapitaalgoed water ziijn als volgt.
Totale kossten per kapitaaalgoed
(*€1.000)
Water
Kapitaallasten
Mutatiee reserve
Onderhoud
Totaal

D.

Begro
oting 2019
€
555
€
287
‐57
€
325
€
555
€

Werrkelijk 2019
€
1.071
€
205
€
529
€
337
€
1.071

Saaldo 2019
‐515
€
82
€
‐585
€
‐12
€
‐515
€

Groen

der
Beleidskad
Kerncijferss
Voor het beheer
b
van groen
g
maakt de gemeentte gebruik van een behee
ersysteem. Dit systeem bestond in
2019 uit 5 verschillend
de databasess met beheerrelementen van
v de 5 voo
ormalige gem
meenten. In 2020
2
bundelen we deze dattabases tot 1 nieuwe data
abase voor gemeente
g
Ho
oeksche Waa
ard.
Beleid
Openbaarr groen onde
erhouden we op grond va
an de geldende wettelijke
e verplichtingen en het
vastgestelde beleid va
an de voorma
alige gemeen
nten zolang dit
d nog niet is
i geharmoniseerd. Het beleid
b
om
het openb
baar groen te
e beheren en
n te onderhouden basere
en we op besstaand beleid
d van de voorrmalige
gemeente
en.
Binnenma
aas
: Beheerplan openbaarr groen 2015
5-2018
Cromstrije
en
: Groenvisiie 2011
Korendijk
: Groenbelleid- en behe
eerplan
: Koepelno
ota 2018-202
21
Oud-Beijerland
Strijen
: Groenbelleidsplan Striijen
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Beheer
De voormalige gemeenten beschikkten over beleids- en beh
heerplannen.. Deze plannen bundelen
n we tot
plan openbarre ruimte voo
or gemeente
e Hoeksche Waard.
W
een integrraal beleidsp
Kwaliteit
Het streeffdoel is om het
h groen in 2019
2
minima
aal op kwalite
eitsniveau ‘basis’ te houd
den. Dit
kwaliteitsn
niveau komt overeen me
et het door het CROW vasstgestelde niveau B.
t blijven hou
uden op de kwaliteit
k
van het openbaar groen late
en we inspeccties uitvoere
en. Voor
Om zicht te
de bomen
n hanteren we
w minimaal iedere 3 jaar een zogenaa
amde BVC-in
nspectie (boo
omveiligheidscontrole).
De resulta
aten van de inspecties vormen de bassis voor het nieuwe
n
beleid
ds- en behee
erplan.
Financiële
e consequentties
h kapitaalgoed groen zijn als volgt:
De totale kosten van het
Totale kossten per kapitaaalgoed
(*€1.000)
Groen
Kapitaallasten
Mutatiee reserve
Onderhoud
Totaal

E.

Begro
oting 2019
€
2.967
€
549
€
‐451
€
2.869
€
2.967

Werrkelijk 2019
€
2.164
€
316
€
‐578
€
2.426
€
2.164

Saaldo 2019
€
804
€
233
€
127
€
443
€
804

Gebouwen

Beleidskad
der
Kerncijferss
Onderstaa
ande kerncijffers zijn een schatting. De
e komende ja
aren worden
n de cijfers ge
elijktijdig me
et de
actualisatiie en harmon
nisatie van de
e beheerplan
nnen voor ge
ebouwen gea
actualiseerd..
Omschrijjving
Gemeente
elijke huisvestting, maatscha
appelijk
vastgoed, opslagruimte
en, opbaarhuissjes,
eelzalen et cettera
peuterspe
¹ Aantal per 31-12-2019

Aantal accommoda
a
ties¹
133

Beleid
Het kapita
aalgoed gebo
ouwen onderhouden we op grond va
an de geldende wettelijke
e verplichting
gen en het
vastgestelde beleid va
an de voorma
alige gemeen
nten zolang dit
d nog niet is
i geharmoniseerd.
atie ontstaan
n. De voorma
alige gemeen
nte
Vanuit de voormalige gemeenten is er een bijzzondere situa
aas bracht de
e exploitatie van het gem
meentelijk vasstgoed onder bij Bres Acccommodatie
es B.V. Het
Binnenma
groot ond
derhoud voorr het gemeen
ntelijk vastgo
oed, het bele
eid en de dekkking van hett exploitatietekort van
delijkheid van de gemeen
nte. Het bele
eid voor het beheer en on
nderhoud va
an
Bres is de verantwoord
n baseren we
e op bestaan
nd beleid van
n de voormalige gemeentten.
gebouwen
Binnenma
aas
: Beheerrplan gemeentelijk vastgo
oed 2017–20
026.
Cromstrije
en
: Meerjaren onderho
oudsplan voo
or 2018 (tot en
e met 2027)
w naar acccommodatiess 2.0’
Beleidssnotitie ‘Op weg
: Meerjaren onderho
oudsplan gem
meentelijke gebouwen
g
20
017-2026
Korendijk
nderhoud Gemeentelijke Gebouwen.
Nota Beheer en On
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Oud-Beijerland

: Vastgoedbeleid gem
meente Oud
d-Beijerland 2010,
2
mma 2015–2025 Meerjarren Investerin
ng Onderwijss
Uitvoerringsprogram
Huisvesstingsplan (M
MIOH) voor schoolgebouw
wen.
: Onderh
houd van de gebouwen iss vastgelegd in diverse notities en
onderh
houdsplannen.

Strijen

Beheer
De voormalige gemeenten beschikkten over beleids- en beh
heerplannen.. Deze plannen vormden de basis
oering in 2019.
voor uitvo
Kwaliteit
Gemeente
e Hoeksche Waard
W
heeft veel gebouw
wen voor verrschillende do
oeleinden in eigendom. Die
D
gebouwen
n beheren en
n onderhoud
den we uitera
aard volgens het geldend
de wet- en re
egelgeving
(bijvoorbe
eeld Arbowettgeving of he
et geldende Bouwbesluitt). In principe
e is de kwalitteitsnorm sober (niet
uitbundig en niet meer dan nodig is) en doelma
atig. Daarnaa
ast is het belleid om de ge
ebouwen zo efficiënt
t gebruiken.
mogelijk te
We laten rregelmatig in
nspecties uitvoeren volge
ens NEN-norrmeringen (2767). De gem
meente gebrruikt onder
andere de
e resultaten van
v de inspeccties als basis voor het nieuwe beleid
ds- en beheerrplan.
e consequentties
Financiële
h kapitaalgoed gebouw
wen waarvoor de gemeen
nte zelf het onderhoud
o
vo
oor
De totale kosten van het
verricht zijjn als volgt:
(*€1.000)
en
Gebouwe
Kapitaallasten
Mutatiee reserve
Onderh
houd
Totaal

F.

Begro
oting 2019
€
6.087
€
5.075
€
580
432
€
6.087
€

Werrkelijk 2019
€
6.468
€
5.075
€
1.041
€
352
€
6.468

Saaldo 2019
€
‐381
€
‐
€
‐461
€
80
€
‐381

Be
egraafplaa
atsen

der
Beleidskad
Kerncijferss
Voor het beheer
b
van begraafplaats
b
sen maakt de
e gemeente gebruik van een beheerssysteem. Dit systeem
bestond in
n 2019 nog uit
u 5 verschilllende databa
ases met beh
heerelementten van de 5 voormalige
v
gemeente
en. In 2020 bundelen we deze databa
ases tot 1 nie
euwe databasse voor gemeente Hoekssche
Waard.
Beleid
Begraafplaatsen onde
erhouden we op grond va
an de geldende wettelijke
e verplichtingen en het
an de voorma
alige gemeen
nten zolang dit
d nog niet is
i geharmoniseerd. Het beleid
b
om
vastgestelde beleid va
aatsen te beheren en te onderhoude
en baseren w
wij op bestaan
nd beleid van
n de voormalige
begraafpla
gemeente
en.
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Beheer
In 2020 stellen we een
n nieuw begrraafplaatsenb
beleid op me
et de daarbij behorende verordening
v
en. De
euwe plan is de harmonissering van de
e huidige situ
uatie in comb
binatie met h
het
grondslag voor het nie
n op trends en
e ontwikkelingen.
aanpassen
Kwaliteit
Het streeffdoel is om de
d begraafpla
aatsen voor de
d gehele Ho
oeksche Waa
ard in 2019 minimaal
m
op
kwaliteitsn
niveau ‘basiss’ te houden. Dit kwaliteittsniveau kom
mt overeen met
m het door het CROW
vastgestelde niveau B.. In de praktijjk ligt het on
nderhoudsnivveau op de begraafplaats
b
sen hoger.
Om zicht te
t blijven hou
uden op de kwaliteit
k
van de begraafp
plaatsen, late
en we inspeccties uitvoere
en. Voor
de bomen
n op de begra
aafplaatsen h
hanteren we
e minimaal iedere 3 jaar een
e zogenaam
mde BVC-inspectie
(boomveilligheidscontrrole).
Financiële
e consequentties
De totale kosten van dit
d kapitaalgo
oed zijn als volgt.
(*€1.000)
Begraafplaatsen
Kapitaallasten
Mutatiee reserve
Onderh
houd
Totaal

G.

Begro
oting 2019
€
1.925
€
452
€
1.072
400
€
1.925
€

Werrkelijk 2019
€
1.845
€
424
€
985
€
435
€
1.845

Saaldo 2019
€
80
€
28
€
88
€
‐36
€
80

Buitensporttaccommodaties

der
Beleidskad
Kerncijferss
Voor het beheer
b
van buitensportac
b
ccommodatiies maakt de gemeente gebruik
g
van een
e beheersyysteem.
Dit systeem bestond in
n 2019 uit 5 verschillende
v
e databases met beheere
elementen van de 5 voorrmalige
en. In 2020 bundelen we deze databa
ases tot 1 nie
euwe databasse voor gemeente Hoekssche
gemeente
Waard.
Beleid
Buitenspo
ortaccommod
daties onderrhouden we op
o grond van
n de geldend
de wettelijke verplichting
gen en het
vastgestelde beleid va
an de voorma
alige gemeen
nten zolang dit
d nog niet is
i geharmoniseerd. Het beleid
b
om
ortaccommod
daties te beh
heren en te onderhouden
o
n baseren we
e op bestaand beleid van de
buitenspo
voormalig
ge gemeente
en.
d van beheerr buitensporttaccommoda
aties verschilt behoorlijk per
p voormaliige gemeentte. In
Het beleid
Binnenma
aas lag de (fin
nanciële) verrantwoordelijjkheid voor het
h onderhoud van het groen op de
sportcomp
plexen bij de
e vereniginge
en. De (financiële) veranttwoordelijkhe
eid voor het renoveren van
v de
sportvelde
en lag echterr bij de geme
eente. Gemeente Cromsttrijen had een contract met
m een veren
niging
voor het o
onderhoud en renovatie vvan de velden. Bij een andere verenig
ging verzorgd
de de gemee
ente zelf
het onderrhoud. De op
pstallen ware
en voor de ve
ereniging zelff. In de andere voormalig
ge gemeente
en zorgde
de gemee
ente voor hett gehele procces: onderho
oud van de ve
elden en de gebouwen
g
en de
vervangingsinvesteringen.
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Beheer
In 2020 maken we een
n integraal be
eleidsplan op
penbare ruim
mte voor gem
meente Hoekksche Waard..
Kwaliteit
Het streeffdoel is om de
d buitensportaccommod
daties voor de gehele Hoeksche Waarrd in 2019 minimaal op
kwaliteitsn
niveau basis te houden. Dit
D kwaliteitssniveau komtt overeen me
et het door het
h CROW
vastgestelde niveau B..
Om de kw
waliteit van de
e sportvelde
en te waarborgen, planne
en we jaarlijks met de verrenigingen ee
en visuele
inspectie. Tijdens die inspectie beo
oordelen we de onderhou
udsstaat van
n de buitensp
portaccommo
odaties.
ngspunt is ha
andhaving va
an het kwaliteitsniveau ‘b
basis’.
Het uitgan
Financiële
e consequentties
De totale kosten van het
h kapitaalgoed buitensportaccomm
modaties zijn als volgt:
(*€1.000)
ortaccommodatties
Buitenspo
Kapitaallasten
Mutatiee reserve
Onderh
houd
Totaal

Begroting 2019
€
1
1.346
€
865
€
23
€
459
€
1
1.346

Werkelijk 2019
€
1.369
€
816
€
119
€
434
€
1.369

Saldo 2019
2
€
‐23
€
49
€
‐97
€
25
€
‐23

Samenva
atting
De totale kosten per kapitaalgoed
k
zijn als volgtt:
Totale kosten per kapittaalgoed
(*€1.000)
Begraafplaaatsen
Kapitaall asten
r
Mutatie reserve
Onderhoud
Buitensporrtaccommodaties
Kapitaall asten
r
Mutatie reserve
Onderhoud
Groen
Kapitaall asten
r
Mutatie reserve
Onderhoud
Riolering
Kapitaall asten
v
Mutatie voorziening
Onderhoud
Water
Kapitaall asten
r
Mutatie reserve
Onderhoud
Wegen
Kapitaall asten
r
Mutatie reserve
Onderhoud
n
Gebouwen
Kapitaall asten
r
Mutatie reserve
Onderhoud
Totaal

Begroting 2019
€
5
1.925
€
2
452
€
2
1.072
€
0
400
€
6
1.346
€
5
865
€
3
23
€
9
459
€
7
2.967
€
9
549
€
1
‐451
€
9
2.869
€
1
3.621
€
7
1.897
€
0
90
€
4
1.634
€
5
555
€
7
287
€
7
‐57
€
5
325
€
3
10.663
€
8
1.228
€
9
1.379
€
6
8.056
€
7
6.087
€
5
5.075
€
0
580
€
2
432
€
5
27.165

Werkelijk 2019
9
€
1.845
5
€
424
4
€
985
5
€
435
5
€
1.369
9
€
816
6
€
119
9
€
434
4
€
2.164
4
€
316
6
€
‐578
8
€
2.426
6
€
4.418
8
€
1.465
5
€
1.215
5
€
1.738
8
€
1.071
1
€
205
5
€
529
9
€
337
7
€
10.073
3
€
617
7
€
1.352
2
€
8.104
4
€
6.468
8
€
5.075
5
€
1.041
1
€
352
2
€
27.407
7

Saldo 2019
€
80
€
28
€
88
€
‐36
€
‐23
€
49
€
‐97
€
25
€
804
€
233
€
127
€
443
€
‐797
€
432
€ ‐1.125
€
‐104
€
‐515
€
82
€
‐585
€
‐12
€
591
€
612
€
27
€
‐47
€
‐381
€
‐
€
‐461
€
80
€
‐242
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Grafisch ziet dit er als volgt uit:

111

3.5

F
Financieriing

Algemeen
n
De financieringsparagraaf is een belangrijk hulpmiddel bij het
h sturen, beheersen,
b
ve
erantwoorde
en en
e financiering
gsfunctie. De
e paragraaf iss een uitwerking van de regelgeving
r
toezicht houden op de
in de Wet
ng decentrale overheden
n (Wet FIDO). Volgens deze wet is de financieringssfunctie van de
financierin
gemeente
e alleen bedo
oeld voor hett uitvoeren van
v de publie
eke taken. De
e verdere lokkale regels lig
ggen vast
in het Trea
asurystatuutt.
der en verord
deningen
Beleidskad
 Be
esluit Begrotting en Veran
ntwoording (BBV);
 Wet
W FIDO 200
00;
 Wet
W Ruddo 20
009 (Regeling
g uitzetting derivaten
d
de
ecentrale ove
erheden);
 Wet
W houdbare
e overheidsfinanciën (We
et HOF);
 Be
esluit schatkistbankieren
n 2013;
 Financiële vero
ordening 2019 (art. 212 van
v de Geme
eentewet);
 Trreasurystatuut gemeente
e Hoeksche Waard.
W
e
Rentevisie
percentage voor
Het rentep
v
leningen met een lo
ooptijd korter dan een jaa
ar was in 2019 negatief. In 2019 is
voor het a
aangaan van kasgeldlenin
ngen € 100.000 rente onttvangen. Voo
or langlopende geldlenin
ngen met
een looptiijd van 25 jaa
ar was de ren
nte in 2019 (a
afgerond) 0,4
4%. Volgens de Europese
e Centrale Ba
ank ECB
zullen de C
Coronamaatregelen naarr verwachting een hogere
e rente tot gevolg
g
hebbe
en.
Dienstverllening BNG
Met de N.V
V. Bank Nederlandse Gem
meenten heb
bben we een
n raamoveree
enkomst met geïntegree
erde
dienstverllening. Deze dienstverlen
ning omvat:
 ellektronisch betalingsverk
b
keer via een rekening-cou
r
urant;
 ko
ort-kredietarrrangemente
en (daggeldverstrekking en
e –opname, kasgeldleniingen en
te
ermijndeposito’s);
 langlopende kredietverlen
k
ning;
 ee
en online info
ormatiedienst.
bankieren
Schatkistb
Schatkistb
bankieren verplicht decen
ntrale overhe
eden alle ove
ertollige beschikbare mid
ddelen op hu
un
bankreken
ningen te beleggen bij he
et Rijk. Onder overtollige
e middelen ve
erstaat het Rijk
R bedragen
n groter
dan 0,75%
% van het beg
grotingstotaal (met een minimum
m
van
n € 250.000, - en een maxximum van
€ 2,5 miljo
oen). Voor he
et jaar 2019 is dit bedrag
g voor gemee
ente Hoeksch
he Waard be
erekend op € 1,4
miljoen. Er is dus geen
n vrijheid om overtollige liquide
l
midde
elen onder te brengen bij andere
ertollige midd
delen mogen
n wij alleen in
n rekening-co
ourant en via
a deposito’s bij de
marktparttijen. Die ove
schatkist a
aanhouden.
n nemen deel aan schatkistbankieren zodat de collectieve secttor (Rijk en decentrale
d
Decentrale overheden
n gezamenlijjk) een lagere
e EMU-schuld heeft. Iede
ere euro die decentrale
d
o
overheden
aa
anhouden
overheden
tot een
in de schatkist, vermin
ndert de exte
erne financieringsbehoeffte van het Rijk. Dit leidt automatisch
a
lagere staatsschuld.
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Door het schatkistban
s
kieren kunne
en decentralle overheden
n ook hun beleggingsrisicco’s verder
verminderren. Deze situatie kan zich in onze gemeente overrigens niet vo
oordoen. In het
h Treasuryystatuut is
een verbo
od op risicovo
olle beleggin
ngen en derivvaten opgeno
omen.
De schatkist biedt gee
en leen- of ro
oodstandfaciliteit aan. Hie
erdoor gebru
uikt de BNG de
d term
schatkistb
beleggen in plaats
p
van sch
hatkistbankie
eren.
Voor de uitvoering van
n het schatkistbankieren is er bij de BNG
B
een SKB--werkrekenin
ng geopend.
ge gelden wo
orden hier da
agelijks naarttoe afgeroom
md. De BNG blijft
b
ook de overige
Overtollig
geldhande
elingen verzo
orgen, zoals betalingen en
e ontvangstten.
Gedurende het gehele
e jaar 2019 iss er sprake ge
eweest van een
e financierringstekort. Dit
D tekort is
gefinancie
erd door het aangaan van
n kasgeldleniingen met de
e BNG. Vanw
wege het geb
brek aan bescchikbare
overtollige
e middelen in 2019, zijn er
e geen gelden uitgezet in
i de schatkist.
g
Rentekosttenverdeling
De rentekkosten zijn in de begroting 2019 berekend op basiis van de boe
ekwaarde van de vaste acctiva en
ten laste vvan het taakvvelden gebra
acht. Deze om
mslagrente berekenen
b
w als volgt: de
we
d aan de taa
akvelden
toe te rekenen rente delen
d
we doo
or de boekwa
aarde per 1 januari van de vaste activva. De omslag
grente
wij vervolgens toe aan de activa. In de
e begroting 2019
2
is uitgeg
gaan van 0,91% rente. In de
rekenen w
jaarrekening 2019 is het werkelijk gemiddelde rentepercen
ntage bereke
end op 0,46%
%
bedra gen * €1.000
A

De ex
xt erne rent elastt en over de kortt e en lange financ iering

B

De ex
xt erne rent ebatt en

B
Begroting

Rekening

2019

2019
1.887

Totaal doorr te rekenen ex terne rente (a- b)

1. 887

C1

Rent e doorberekend aan grondexplo
oit at ie

- /-

C2

Rent e projec t financ iering
i
t oegerek
kend aan t aakvelld

- /-

Saldo door te
t rekenen exte
erne rente (a-b
b-c)

1. 804

Rent e over eigen ver mogen

-

D1

Rent e over voorzienin
ngen

-

Boekw
waarde invest erringen per 1- 1- 2019
2
Berek
kend omslag%
E

De we
erkelijk aan t aak
kvelden t oegerekende rent e

F

Rente
eresultaat op het taakveld tre
easury

8
89
04
80
-

1. 804

80
04

198.333

174.78
83

0, 91%
- /-

93
89

83

D2

De aan taak
kvelden toe te rekenen rente

1.48
87
94
59

- /-

6%
0, 46

1.592

73
32

-212

72
-7

Rente
e afwijking jaa
arrekening 201
19 is 9% ( € 72.0
000 : 1% van € 804.000).
8
Maxim
maal toegestane afwijking iss 25%.

eer
Risicobehe
Het risicob
beheer is gerricht op het beperken
b
van financiële risico’s.
r
In he
et Treasurystatuut zijn ricchtlijnen
en limieten opgenome
en. Die vormen de basis voor
v
alle tran
nsacties op dit gebied. Da
aarnaast gee
eft de Wet
men voor hett beperken van
v risico’s. Het
H belangrijkkste risico in dit kader is het
h renterisicco. De
FIDO-norm
kasgeldlim
miet en de renterisiconorm zijn belang
grijke richtlijnen om het renterisico
r
te
e beperken.
Kasgeldlim
miet
De kasgeld
dlimiet is bed
doeld om de
e renterisico’ss bij de vlottende schuld (schulden met
m een loopttijd korter
dan een ja
aar) te behee
ersen. De wettelijke toegestane omva
ang bedraagt 8,5% van de totale laste
en van de
begroting.
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(bedragen x €1.000)
Kasgeldlimi et
Begrotingsttotaal
Vastgesteld
de perc entage
Toegestane
e kasgeldlimiet

Begroting 201
19
19
91.709
8,5%
1
16.295

In de Wet Financiering
g Decentrale Overheden is bepaald da
at, als de gem
middelde liqu
uiditeitspositie van 3
nvolgende kw
wartalen de kasgeldlimiet
k
t overschrijdt, dit gemeld
d moet worden bij de pro
ovincie
achtereen
Zuid-Holla
and met daarrbij gevoegd een plan om
m weer structtureel te vold
doen aan de kasgeldlimie
et. De
overschrijd
ding van de kasgeldlimie
k
t over het 3e
e kwartaal 20
019 is tijdig aan
a de provin
ncie Zuid-Holland
gemeld. In
n het ingedie
ende plan van
n aanpak is meegenomen
m
n dat in maarrt 2020 de aa
andelen van Eneco
worden ve
erkocht voorr afgerond € 83 miljoen. Op
O 4 decemb
ber 2019 hee
eft de provin
ncie Zuid-Holland
goedgeke
eurd dat de kasgeldlimiett tot de verko
oop van de aandelen Ene
eco tijdelijk overschreden
n mag
worden.
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Renterisicconorm
De renteriisiconorm be
eoogt een zo
odanige opbo
ouw van de le
eningenporttefeuille dat het risico door
renteaanp
passing en he
erfinanciering van leninge
en beperkt b
blijft. De rentterisiconorm bepaalt dat jaarlijks
niet meer dan 20% van
n het begrottingstotaal vo
oor herfinanciering of renteherzienin
ng in aanmerking mag
e volgende tabel
t
geeft de renterisico
onorm voor 2
2019 weer.
komen. De
x € 1.000,Begroting
B
2019
R
m
Berekening Renterisiconorm
St and van de begrot ing pe
er 1/1
Vast gest eld
de perc ent age
Renterisicon
norm

191.709
20,00%
38.342

Berekening Renterisico
R
Rent eherzieningen
n
Aflossingen
Renterisico
( / Overschrijdiing (- )
10 Ruimte (+)

0
8.753
8.753
29.589

aat zien dat er
e geen sprake is van risicco’s op het overschrijden
o
n van de renterisiconorm..
De tabel la
e geldleningen
Uitgezette
Onderstaa
and een overrzicht van de
e uitgezette geldleningen
g
n per risicogrroep.
( bedragen x € 1.000)
Kredietrisic
co op verstrekt
te geldleningen
n
Risicogroep
p

1-1
1-2019

3
31-12-2019
703

SVn: duurzaa
amheidsleninge
en

309

SVn: blijvers leningen

300

300

3.081
3. 690

3.925
4. 928

SVn: st art errsleningen
Woningbouw
wc orporat ie HW
W Wonen
Sport verenigingen
Woningfinan
nc iering eigen personeel
p

11.130

10.127

11. 130

10. 127

1.326

1.170

97

85

1. 423

1. 255

Waarborgso
ommen

7

7

Exploit at ieb
bijdrage

150

120

157

127

16. 400

16. 437

Totaal vers
strekte geldlen
ningen
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Garanties
and een overrzicht van de
e verstrekte garanties
g
perr risicogroep.
Onderstaa
(bedragen x € 1.000)
Kredietrisico op verstrekte ga
aranties
Risicogroep

Tesr

tRest ant schuld garanttie
1-1-2019
31-12-2019

Woningc orporraties met garant ie WSW *
Woningc orporraties zonder gara
antie WSW

50%
100%

244.343
16.632

164.006
6.808

Wegsc hap Tun
nnel Dordtse Kil *
Bedrijvenpark Hoeksc he waard

8%
100%

1.571
27.762

1.296
13.600

alstofffendienst B.V.
B
Regionale Afva
Veiligheidsreg
gio Z.H.Z.

100%
17%

1.315

8.337
8.000

Bres Ac c omm
modaties
Geldleningen partic uliere wonin
ngen

100%
100%

4.640

2.596
4.000

en
Diverse bedrijven en vereniginge

100%

943

857

297.206

209.500

( * = 50% en 8% van de totale waarborg)
Totaal verstrrekte garanties

enstaande tabel zijn alle verstrekte
v
ga
aranties opgenomen. Op
p dit momentt zijn er voor deze
In de bove
garantstelllingen geen betalingsachterstanden. Per 31 febrruari2018 namen enkele gemeenten 100% van
de garantiie op en andere 50%. Perr 31 december 2019 nem
men wij voor de
d Hoeksche
e Waard 50%
% van de
garantstellling op. Dit verklaart
v
hett verschil tusssen de begin
nstand ( € 244 mln.) en de
e eindstand ( € 164
mln.) van d
de garantste
elling aan de woningcorporaties.
We hebbe
en voor een aantal
a
groepen een geme
eentegarantie verstrekt. De grootste groep betre
eft
zogenaam
mde WSW-garantstellinge
en. Het Waarrborgfonds S
Sociale Wonin
ngbouw (WS
SW) is actief als
a
borgstellin
ngsinstituut voor de sociale woningbouw. Met de
e WSW hebbe
en wij een
achtervangovereenkomst gesloten
n. Hierdoor kan
k het Waarrborgfonds Sociale
S
Woningbouw goe
edkoper
n. Voor verstrekte gemee
entegarantie
es voor de aankoop van een eigen wo
oning, ligt van
naf 2010
geld lenen
het risico vvolledig bij het
h Rijk. Omd
dat hypothek
ken over het algemeen ee
en looptijd hebben
h
van 3
30 jaar,
lopen de laatste garan
ntstellingen voor
v
particulieren nog to
ot 2040 door..
men geldlenin
ngen
Opgenom
Op 1 janua
ari 2019 zijn er bij de Ban
nk Nederland
dse Gemeentten 37 langlo
opende geldlleningen opg
genomen.
Bij de Ned
derlandse Wa
aterschapsba
ank loopt er ook
o nog één geldlening die
d in de loop
p van 2020 wordt
w
afgelost. In de loop van 2020 zal onderzocht worden
w
of de leningen verrvoegd afgellost kunnen worden
w
en
te herfinancieren doorr één nieuwe
e geldlening.
( bedragen x € 1.000)
eningen
Saldo geldle

01- 010 2019. 31- 12
2- 2019.

Binnenmaass
Cromst rijen
n
Korendijk
Oud- Beijerlland

13.022
1.672
5.211
12.000

11.499
1.436
4.485
9.000

St rijen
I.S.H.W.
W.I.H.W.

15.899
3.000
1.062

12.707
3.000
986

51.866
Rent e en afflossing
Aflossing
Rent e
Totaal

43.113
20
019.
8.753
1.480
10.233
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Ontwikke
eling van de schuldpositie
Het wordtt de laatste ja
aren steeds belangrijker
b
om de ontwikkeling van de schuldpo
ositie te volge
en. We
hebben da
aarom een aa
antal ratio’s uitgewerkt: de debt ratio
o, de netto schuld als perrcentage van
n de
begroting en de netto
o schuld als bedrag per inwoner. De re
esultaten zijn
n hieronder weergegeve
w
n
Kritisch
he
norm
Debt rat io
Nett o sc huld
d/
lasten begrott ing
Nett o sc huld
d per
inwoner

Veilige
norm

019
31-12-20

80%

60%

52%

100%

70%

30%

n.v.t.

n.v.t.

733

Debt ratio
atio drukt uitt in hoeverre
e het totale bezit
b
op de balans is belasst met schuld
den. Een ratiio van 60%
De debt ra
wordt als vveilig bescho
ouwd. Als kritische grens geldt een pe
ercentage va
an 80%. Het berekende percentage
p
op basis va
an de jaarstu
ukken 2019 iss 52%. Dit is voldoende.
Netto schu
uld als percen
ntage van de begroting
De netto sschuld wordtt uitgedrukt in een perce
entage van de
e begroting. De grondexploitaties latten we
buiten besschouwing, omdat
o
hierin grote schom
mmelingen optreden
o
en wij
w de rentelasten daarva
an binnen
de gronde
exploitaties (inclusief
(
de getroffen
g
vo
oorzieningen) dekken. Een ratio van maximaal
m
70%
% wordt
als veilig b
beschouwd. De
D kritische grens
g
ligt bij 100%. Bij ovverschrijding van deze grens beoorde
elen wij of
wij kunnen
n blijven inve
esteren zond
der hiervoor nieuwe
n
finan
ncieringsmiddelen aan te
e moeten trekken. Het
percentag
ge van onze gemeente
g
is 30% (in 2019
9). Dat is goe
ed te noemen.
uld per inwon
ner
Netto schu
De netto sschuld per inwoner is hett resultaat va
an de boekwaarde van de
e vaste geldle
eningen gedeeld door
het totaal aantal inwoners. Wij heb
bben een nettto schuld pe
er inwoner va
an € 733. Ditt is ruim onde
er het
g
v € 2.217 p
van
per inwoner.
landelijk gemiddelde
gen in aandellen
Belegging
Het gemeentelijk aand
delenbezit be
estaat uit aandelen van Eneco,
E
Stedin
n Evides en BNG.
B
De
dividenduitkeringen ziijn een algem
meen dekking
gsmiddel. De
e hoogte van
n de geraamd
de dividende
en is
d op het gem
middelde van de laatste 4 jaar. We hou
uden in de ra
amingen gee
en rekening met
m extra
gebaseerd
incidentele dividenden
n uit het verleden. Op 25 maart 2020 zijn de aand
delen van Ene
eco verkochtt.
2019 van Ene
eco te ontvan
ngen dividen
nd wordt ten gunste van het boekjaarr 2020 verantwoord.
Het over 2
( bedragen x € 1.000)
Aandelenbez
zit

Boekwaarrde

Enec o

Dividen
nd
2019
1.385
0

St edin
Evides
BNG

6.137
3.390
357

930
883
400

Overige
Totaal

56
9.940

0
3.598

Gemiddeld re
endement

36%
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en- en credite
eurenbeheerr
Debiteure
Via period
dieke rapporttages volgen
n we tijdige betaling
b
aan crediteuren
c
e de tijdige inning van
en
debiteuren. Door de to
oegenomen belangstellin
ng voor het betalingsged
b
drag van gem
meenten zijn de interne
uren tijdig te
e betalen versscherpt. We streven erna
aar dat we 95
5% van onze facturen
richtlijnen om crediteu
0 dagen betalen. De omva
ang van het debiteurenb
d
estand is bep
perkt, omdatt het SVHW de
d heffing
binnen 30
ering van gem
meentelijke belastingen uitvoert.
en invorde
Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF)
De Wet HO
OF is vooral van
v invloed op
o het investteringstempo van de gem
meente en de
e manier waa
arop er
wordt omgegaan met reserves. De
e gemeente moet
m
op bassis van het ka
asstelsel binn
nen het toegestane
o blijven. Bij overschrijdin
o
ng van de EM
MU-norm zijn in de wet ge
een maatregelen opgeno
omen. Op
EMU-saldo
dit momen
nt monitoren
n wij het EMU-saldo 2 kee
er per jaar. Aan
A de hand van
v de resulttaten nemen
n we
eventueell maatregelen op het geb
bied van inve
esteringen. Het
H sanctieme
echanisme van de ministter van
Financiën is vervangen
n door een co
orrectiemech
hanisme. Als een meerjarrige overschrrijding van de
e
or het EMU-ssaldo van de decentrale o
overheden dreigt, kan de
e minister me
et behulp
vastgestelde norm voo
orrectiemech
hanisme het EMU-saldo van de decentrale overheden beheerssen.
van het co
EMU-saldo
o
Het EMU-o
of vorderingensaldo is he
et financierin
ngssaldo min
nus deelname
e in bedrijven
n en inkomstten uit
kredietverrstrekking va
an een land dat
d lid is van de
d Europese
e Economisch
he en Moneta
aire Unie (EM
MU). Het
EMU-saldo
o is door de EMU
E
ingevoe
erd om de eu
urolanden met elkaar te kunnen
k
vergelijken.
biliteits- en Groeipact
G
zijn
n een reeks afspraken
a
tusssen landen van
v de EMU gemaakt om
m de
In het Stab
financiële stabiliteit va
an de EU en de
d eurozone te waarborg
gen. Hierin iss de grens aan het nationale
De Europese afspraken vo
ormen de basis van de Wet HOF. De wet
w
begrotingstekort op 3% gesteld. D
at niet alleen
n het Rijk, ma
aar ook de de
ecentrale ove
erheden zich
h aan de eisen moeten ho
ouden. Het
bepaalt da
aandeel va
an de decenttrale overhed
den in de 3%
%-norm is 0,5%, waarvan weer
w
0,32% is toebedeelld aan de
gemeente
en.
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2019
x € 1.000

Omsc hrijving
ór toevoeging aan
a c.q. onttrek
kking uit reserve
es (zie
Exploiitatiesaldo vóó
BBV, artikel
a
17c)

3.345

2

Afschrrijvingen ten lasste van de exploitatie

9.209

3

Bruto dotaties aan de
e post voorzien
ningen ten laste
e van de exploiitatie

1

3.846
4

materiële vaste
e activa die op de balans word
den
Invest eringen in (im)m
geact iveerd

5

opese Unie en
Baten uit bijdragen v an andere overrheden, de Euro
gen, die niet op de exploitatie zijn verantwoo
ord en niet al in
overig
minde ring zijn gebraccht bij post 4

6

vesteringen in (im)materiële
(
v aste activa:
Desinv
Baten uit desinveste ringen in (im)ma
ateriële vaste activa
a
(tegen
opprijs), voor zo
over niet op ex
xploitatie veran
ntwoord
verkoo

7

36.920

2.198

Aanko
oop van grond en
e de uitgaven aan
a bouw-, woo
onrijp maken e.d
d.
(alleen
n transacties met
m derden die niet op de explloitatie staan)
2.137

8

9

Baten bouwgrondexp
ploitatie:
nsacties niet op
p exploitatie
Baten voorzover tran
verantwoord
n op balanspost Voorzieninge n voorzover de ze
Lasten
transa
acties met derd
den betreffen

6.495

588

10 Lasten
n ivm transactie
es met derden, die niet via de onder post 1
genoe
emde exploitattie lopen, maar rechtstreeks t en laste van de
e
reserv
ves (inclusief fo
ondsen en derge
elijke) worden gebracht
g
en die
e nog
niet va
allen onder één
n van bovenstaa
ande posten
11 Verkoop van effecte
en:
kopen?
a Gaat u effecten verk
b Zo ja wat
w is de verwacchte boekwinstt op de exploita
atie?
Be
erekend EMU-- saldo
Individ
duele referentie
ewaarde volge ns Rijk
Versch
hil

- 16.750
-8.180
-8.570

Gemid
ddeld overscho
ot 2019 t/m 2023
3 ( € 17 miljoen))

119

3.6

B
Bedrijfsvo
oering

Inleiding
ogramma's uit
u de begrotting te kunne
en realiseren, is een goed
de bedrijfsvoering belang
grijk.
Om de pro
Volgens de toelichting
g op het BBV
V geeft de paragraaf bedrrijfsvoering de
d gemeente
eraad hier inzzicht in.
oering gaat over de ondersteunende bedrijfsproce
essen om de
e beleidsdoellstellingen te
e
Bedrijfsvo
realiseren en de sturin
ng en de beheersing daarrvan. Bedrijfssvoeringspro
ocessen zorge
en voor een efficiënte
eve uitvoerin
ng van de beleidsprogram
mma’s, confo
orm de gelde
ende wetgevving.
en effectie
ng zijn de volgende 3 zake
en leidend:
Voor de bedrijfsvoerin
 Do
oeltreffendh
heid (effectivviteit): de ma
ate waarin de
e inspanningen en uitgavven bijdragen
n aan het
da
aadwerkelijk behalen van
n beleidsdoelstellingen en maatschap
ppelijke effeccten.
 Do
oelmatigheid
d (efficiency)): de mate waarin de inze
et van middelen in verhou
uding staat tot
t de
op
pbrengsten bij
b activiteite
en die bijdrag
gen om beleiidsdoelstellin
ngen te realiseren.
 Re
echtmatighe
eid: de doelen
n worden be
ereikt in overreenstemmin
ng met de we
ettelijke kade
ers.
Organisatiemissie en -visie
Op basis van
v de gespre
ekken met ra
aadsleden, bestuurders en
e medewerkkers is de vollgende missie tot
stand gekomen:
‘Dichtbij, in
n verbinding met de omgeeving.’
nten van de ambities
a
van de gemeentte verweven.. Ten eerste de
d wil om
In deze miissie zitten 2 kernelemen
de krachte
en en behoeften van de inwoners, on
ndernemers en
e maatschappelijke orga
anisaties cen
ntraal te
stellen. Als gemeente zijn we onde
erdeel van de
e Hoeksche W
Waardse sam
menleving. Va
anuit verschillende
n het daarom
m
rollen voegen we waarde toe. Daarin zijn wij als gemeente altijd dichtbij. We vinden
ericht te werken en daarb
bij ook de inw
woners te be
etrekken.
belangrijk om dorpsge
de kernelement is de blikk naar buiten
n. Om de Hoe
eksche Waard
d te laten gro
oeien en bloeien,
Een tweed
moeten w
we als gemeente kunnen inspelen op kansen. We moeten
m
proa
actief zoeken
n naar
samenwerrkingen met partners die
e voor onze gemeente
g
intteressant zijn
n (netwerken
nd werken).
t
de ke
ernkwaliteiten van de Hoe
eksche Waarrd en de gefo
ormuleerde opgaven,
o
Als we kijkken naar de trends,
dan zijn err 3 pijlers die
e passen bij de trends en die
d ook optim
maal kunnen
n bijdragen aa
an de realisa
atie van
onze missie:
 10
00% dienstve
erlenend
 Do
orpsgericht werken
w
 Exxtern gerichtte focus (de eerdergenoe
e
emde ‘blik na
aar buiten’).
100% dien
nstverlenend
d
Deze pijler richt zich op de belangrrijkste producten en dien
nsten (zoals paspoorten,
p
vergunninge
v
en en
penbaar gebiied) van de gemeente.
g
Inwoners verw
wachten een 100% diensttverlenende
beheer op
gemeente
e. Dit betekent dat we on
nze dienstverrlening dichtt bij de mense
en aanbieden. Dat doen we onder
andere do
oor het (thuiss)bezorgen van
v reisdocum
menten, digitale dienstve
erlening en onze
o
servicep
punten
verspreid over de gem
meente. We spreken bewu
ust van 100%
% dienstverle
enend: voor ons
o zijn houd
ding en
ewerkers leid
dend bij de dienstverleni
d
ng.
gedrag van onze mede
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Dorpsgericht Werken (DGW)
psgericht te werken,
w
help
pen we door overheids- en
e inwonersp
participatie om behoeften
n, energie,
Door dorp
kennis en kracht in onzze samenleviing vrij te latten komen. Dit
D betekent inwoners, on
ndernemers en
maatschap
ppelijk midde
enveld prikke
elen tot het nemen van én
é deelneme
en aan initiatieven en als gemeente
breed toegankelijk zijn
n en eigenaarschap versterken. In 201
19 leidde dit onder meer tot de volge
ende
mheden en acctiviteiten:
werkzaam
Initiatieven:
 Over heel 2019 zijn de ideeënmakelaars bezig gew
weest met, be
etrokken gew
weest bij in totaal zo’n
0 a 60 initiatiieven en idee
eën, variëren
nd van een ve
erkennend in
ntakegesprekk met een inw
woner tot
50
aa
an de dorpscconferentie Klaaswaal
K
Centraal.
Bestuur:
 Ge
esprekken met
m college(le
eden) en porrtefeuille hou
uder (PH) ove
er voortgang
g initiatieven
n en DGW;
W
Werkbezoek
c
college
/ PH’e
er aan andere gemeente met als inste
eek Waarderrend Vernieu
uwen en
DG
GW; Infoavond raad overr DGW en Raadsinformattiebrief.
Directie:
 Ke
euze en intro
oductie van Waarderend
W
Vernieuwen als gesprekssvorm met in
nwoners(organisaties);
Pllan van Aanp
pak 2019 en voorbereidin
v
ng Plan van Aanpak
A
2020;; Pilotplan Vo
ooreenmooie
ewaard.
Hoeksche Waard:
 Re
elatiebeheerr met inwone
ers, groepen en organisaties in de dorpen; Samen
nwerking met
instanties binn
nen de Hoeksche Waard (Welzijn HW, HW Wonen
n, Ouderenbo
onden, Caven
nt,
ongerengroe
eperingen); Hoeksche
H
Wa
aardse Uitdag
ging.
Jo
Dorpen:
 Sp
preekuren do
orpswethoud
ders, voorbereiding en uiitvoering;
In gesprek met dorpsraden
n/-vereniging
gen/-buurt bestuurt (dorpswethoude
er/ideeënmakelaar),
loopt ✓(pilot conferentie Klaaswaal) (B
BB Heinenoo
ord, BB Putte
ershoek, Dorrpsraad i.o.
Pu
uttershoek/M
Maasdam, Bu
uren op Sas, Dorpsverenig
D
ging Goudsw
waard, Dorpssvereniging NieuwN
Be
eijerland, Dorsvereniging
g Piershil).
Organisatie(ontwikkelling):
 Ke
euze voor me
ethode Waarderend Vern
nieuwen en organisatie
o
v en deelname aan trainingen; In
van
ge
esprek met teammanage
t
ers en teams over toepassen DGW; Ro
ondgang lang
gs de teams om 1
acctiviteit dorp
psgericht aan
n te pakken; Perspectiefn
P
ota 2020 / Zomerrapportage 2019 / Begroting
20
020.
Projecten (bijdragen aan):

Omgevingsvisie HW (mode
eratoren Waardmakers-g
gespreksgroe
epen); Sociale kaart Hoekksche
W
Waard;
Pilotprroject Vooreenmooiewaa
ard; Beleidsn
nota Cultuur..
Extern gerichte focus
Inhoud ge
even aan de thema’s
t
van de
d ambities doen
d
we als gemeente niet alleen. We
W bundelen onze
krachten e
en maken ge
ebruik van de
e combinatie van de onde
ernemerszin en de zorg voor
v
elkaar diie zo
kenmerke
end is voor de
e Hoeksche Waard.
W
Vanuit de inhoud van onze op
pdracht legge
en we nieuw
we
contacten
n, sluiten we strategische samenwerkingen en nem
men we deell aan nieuwe
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samenwerrkingsverban
nden. De verkkenning richt zich o.a. op
p de samenw
werking op de
e Zuid Hollan
ndse
Eilanden, de
d arbeidsmarktregio, de
e provincie en de regio Zuidelijk Zuid Holland.
In 2019 he
ebben we ge
ewerkt aan de
e aanvraag Regio
R
Deal. Dit
D hebben we
w samen met de gemeen
nten op
Goeree-Ovverflakkee en Voorne Putten gedaan
n. De aanvraa
ag is dus gedaan vanuit de Zuid-Hollan
ndse Delta
als regio.
e Waard same
en met de ge
emeente Dordrecht een
In september 2019 heeft gemeente Hoeksche
egio Zuidelijkk Zuid-Hollan
nd georganiseerd. Dit was een success. Diverse
bestuurlijkke conferenttie voor de re
thema’s zo
oals o.a. mob
biliteit en onderwijs/arbe
eidsmarkt zijn
n toen met elkaar
e
bespro
oken. Concreet heeft
dit geleid tot het form
meren van kle
einere werkgroepen die met
m de afzon
nderlijke them
ma’s aan de slag
s
zijn
Afgesproken is om jaarlijks elkaar besttuurlijk te ontmoeten en de voortgan
ng met elkaar te
gegaan. A
bespreken
n.

HRM
Visie op HR in de Hoekksche Waard
gische partne
er die verbindt en facilite
eert bij organ
nisatie- en
HR (human resources) is de strateg
wikkeling. Do
oel is om gem
meente Hoekksche Waard
d als aantrekkkelijke werkg
gever op de kaart
k
te
talentontw
zetten. Me
edewerkers groeien
g
door hen te bind
den, te boeie
en en door he
en de juiste rol
r te geven. Via eHRM is het beheer op orde en is err zoveel mog
gelijk sprake van
v dingen zelf
z regelen. Onze
t raadplege
en en biedt (vvoorspellend
de) analyses.
managementinformattie is actueel,, eenvoudig te





Exxterne ontwiikkelingen ve
ertalen we na
aar organisattiestrategie en
e HR.
W faciliteren voortdurende organisattieontwikkeliing.
We
W leveren en
We
n voorspellen
n stuurgegevvens.
De
e personeelss- en salarisad
dministratie en processen zijn gestro
oomlijnd en toekomstbesstendig.

Formatie
d basis (inclu
usief toegevo
oegde
De detailsstructuur die de stuurgroep in mei 2018 heeft vasstgesteld is de
formatie) voor het berrekenen van de personee
elsbegroting voor 2019. Op
O 31 decem
mber 2019 be
edroeg de
5 fte. De brutoloonsom
b
m voor 2019 bedraagt € 36,2
3
miljoen.. De gemidde
elde loonsom
m per fte is
formatie 545
circa € 73..000.
Ziekteverzzuim
2019 is afg
gesloten met een ziektevverzuimpercentage van 4
4,2%. De gem
meente HW wijkt
w
positieff af van
het landellijk ziekteverzuimpercenttage van gem
meenten in dezelfde gem
meentegrootteklasse (50..000100.000 in
nwoners). Ditt was nameliijk 5,2% (bron: Personeellsmonitor A&
&Ofonds2018
8).
Opleidingsbudget
p gemeente Hoeksche Waard
W
en de bijbehorende
b
e organisatie
e vragen een andere manier van
De visie op
werken. V
Vanuit de Hoe
eksche Camp
pus is een visie gemaakt op
o leren, werrken en ontw
wikkelen. In de
d
loonsom h
houden we re
ekening mett 3% voor invvesteringen in opleidinge
en via de Hoe
eksche Camp
pus en 1%
voor invessteringen in individuele maatwerkopl
m
e we niet centraal aan kun
nnen bieden
eidingen die
In 2019 is 290.000,- be
esteed aan opleidingen, dit
d valt binne
en het gebud
dgetteerde bedrag
b
van 30
00.000,-.
b
gelegd om de organ
nisatie te onttwikkelen op
p basis van de
e opleidingsttijdlijn. De
In 2019 is een goede basis
ainingen zijn
n volgens dezze tijdlijn uitg
gevoerd.
meeste tra
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Het sociaa
al-medisch ovverleg (SMO)
Het doel vvan het SMO is een goede
e verzuimbegeleiding en re-integratie
e. HRM organiseert eens in de 6
weken een
n SMO.
Generatiepact
Met ingan
ng van 1 januari 2019 is in
n gemeente Hoeksche
H
Wa
aard een reg
geling genera
atiepact van kracht.
Tijdens de
e plaatsingsprocedure konden de med
dewerkers aa
angeven of ze
z in 2019 ge
ebruik willen maken
van deze rregeling. In 2019
2
zijn 40 medewerker
m
rs gestart me
et deelname aan het gene
eratiepact.
De belang
grijkste argum
menten voorr gemeente Hoeksche
H
Wa
aard zijn de duurzame
d
inzzetbaarheid, vitaliteit
en het in beweging
b
brengen van de mobiliteit binnen de orrganisatie. Ouderen die gebruikmake
g
en van het
generatiepact creëren
n ruimte varië
ërend van 0,2
2 fte tot maxximaal 0,5 fte
e per persoo
on. Deze ruim
mte zal
p één worden
n vervangen.. De gemeen
nte bekijkt off er werkzaam
mheden moe
eten
doorgaanss niet één op
worden be
elegd bij and
deren of dat de ruimte errgens anderss in de organiisatie wordt benut. De re
egeling is
bedoeld voor
v
medewe
erkers die vanaf 1 januari 2019 60 jaar of ouder zijjn. De regelin
ng heeft een
n looptijd
van 3 jaar..
Control
aat over het bewaken van
n de sturing van de organ
nisatie
Control ga
Control is een manier om op transp
parante wijze
e en binnen de gestelde kaders geme
eentelijke
ngen te ontw
wikkelen, te realiseren
r
en te beoordellen op hun risico’s en effe
ecten. Als we
e de
doelstellin
sturing op
p de bedrijfsvvoering, niet of niet goed
d regelen, kunnen we er niet
n op vertrouwen dat de
d
organisatie doet waarvvoor deze in het leven is geroepen en
n of we de ge
estelde doelen behalen.
Een organ
nisatie is in co
ontrol als dezze:
 tijjdig reageertt op veranderingen in de omgeving;
 ve
eranderingen
n adequaat weet
w
te interpreteren;
 ve
eranderingen
n weet door te vertalen in de ontwikkkeling en bed
drijfsvoering van de organisatie.
Het doel d
daarbij is om optimaal te kunnen blijvven presteren
n.
n als de P&C--cyclus, de pe
erspectiefno
ota, begroting, maandrap
pportages,
Naast de instrumenten
apportages, jaarrekening
g, controlepla
an, audits et cetera, is Co
ontrol toch breder. Ook cultuur,
c
bestuursra
normen en
n waarden, aanspreekbaa
a
arheid, voorb
beeldgedrag
g, betrokkenh
heid, niet uittgesproken regels,
codes en d
dergelijke ma
aken deel uitt van Control. Al deze insstrumenten zijn
z slechts ee
en (hulp)mid
ddel.
Planning en
e control
De belang
grijkste taak bestaat
b
uit het verstrekke
en van kwalitatief en kwa
antitatief goede sturingss- en
verantwoo
ordingsinformatie. Dit ge
ebeurt door goed
g
beheerr van de (fina
anciële) administratie, he
et
adviseren op financiee
el-economiscch gebied, de
e uitvoering van
v de planning-en-contrrolcyclus en het
h
e) controles.
uitvoeren van (interne
P&C-cyclus
9 is er een me
eerjarenbegroting opgessteld. Deze iss met vastste
elling van de Zomerrappo
ortage
Voor 2019
2019 en P
PN 2020 bijge
esteld. Op ba
asis van plann
ning-en-conttrolcyclus (planvorming, uitvoering,
u
verantwoo
ording en bijsturen) leggen we period
diek verantw
woording af door
d
middel van
v de
bestuursra
apportages en
e de jaarstu
ukken. In 2019 hebben ee
en Zomerrapportage 2019 en Slotrap
pportage
2019 opge
esteld.
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In 2019 zijjn we gestartt met de inricchting van managementi
m
informatiesyystemen. Dit zal in 2020 verder
v
vorm krijgen en heeft hoge prioriteit. Dit is een
n veelgebruikkt en betrouwbaar kwalitteitsmodel b
bij
overheidsorganisaties.
nisatie en inte
erne beheersing
Administratieve organ
p
is erop gerichtt om de doelm
matigheid, doeltreffendh
heid en
De inrichting van admiinistratieve processen
ns handelen te
t waarborgen. Het afge
elopen jaar maar
m
zeker oo
ok de komende jaren
rechtmatigheid van on
n de inrichting van processsen en het verder
v
ontwikkelen van het Interne
wordt extra aandacht besteed aan
g in het kader van de rech
htmatigheidssverantwoording die doo
or het
controleplan. Dit is ook van belang
oet worden.
college bijj de jaarrekening 2021 affgegeven mo
Externe bo
orging besta
aat uit contro
oles van de accountant, de
d rekenkamerfunctie en het horizontaal
toezicht van de Belastingdienst. He
et aanbested
dingstraject heeft in 2019 geleid tot de
d aanstellin
ng van
Sector Accou
untants (PSA)) als accountant voor gem
meente Hoekksche Waard.
Publieke S
Risicoman
nagement
Risicoman
nagement is een
e belangrijjk instrumen
nt om eventu
uele risico’s voor
v
de geme
eente te beh
heersen.
Uitleg ove
er risicomana
agement is te
e vinden in de paragraaf Weerstandst
W
tandvermoge
en en
risicobehe
eersing.
e kwaliteitszo
org en rechtm
matigheid
Juridische
De laatste
e jaren is er bij
b gemeenten steeds meer aandacht voor juridiscche kwaliteitsszorg: het ve
erbeteren
van de juridische kwaliiteit van prod
ducten en diensten om ju
uridische risico’s zichtbaa
ar en beheerssbaar te
er andere te maken met de
d toenemen
nde procesbereidheid en
n de claimbew
wustheid
maken. Dit heeft onde
en. Daarnaast moet de ovverheid zich steeds
s
meer verantwoorden voor haa
ar eigen
bij burgerss en bedrijve
regelstelling, planning
g en financierring. Niet alle
een hier spee
elt juridische
e kwaliteitszo
org een rol, ook
o in de
nalisering van
n de overheid. Die overheid moet op een steeds bedrijfsmatig
b
ger manier te
e werk
profession
gaan.
e gemeente zijn
z het afgellopen jaar divverse onderw
werpen opge
epakt om de juridische kw
waliteit te
Binnen de
verbeteren:
 he
et verbeteren van de info
ormatieversttrekking;
 te
ermijnbewaking;
 he
et houden va
an rechtmatigheids- en ju
uridische con
ntroles;
 he
et delen van juridische informatie;
 he
et organisere
en van cursusssen voor me
edewerkers.

Financiën
aststellen van de financië
ële verordening 212 van gemeente Hoeksche Waard heeft de
e
Met het va
gemeente
eraad zowel de
d uitgangsp
punten voor het financiëlle beleid, als voor het financiële behe
eer en voor
de inrichting van de fin
nanciële orga
anisatie vastgesteld. Dezze verordenin
ng zorgt ervo
oor dat aan de
d eisen
matigheid, ve
erantwoording en contro
ole wordt voldaan.
van rechtm
en zorggedragen voor de algemene fiinanciële adm
ministratie, de
d ondersteu
uning bij financiële
Wij hebbe
vraagstukken en de ha
armonisatie van
v beleid.
Begin 2019 hebben wiij aan de raad
d alle financiële verorden
ningen en be
eleidsnotitiess ter vaststelling
aangebod
den (financiëlle verordenin
ng, nota activva, nota rese
erves en voorrzieningen, etc.).
e
Daarnaa
ast
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hebben w
wij in lijn met de
d vastgeste
elde nota planning & control, de plann
ning & controlcyclus doorlopen en
de betrefffende rapporrtages aan de raad ter va
aststelling vo
oorgelegd.
In novemb
ber 2019 heb
bben wij een sluitende be
egroting 202
20-2023 ter besluitvormin
b
ng aan de raa
ad
voorgeleg
gd. Deze begroting is doo
or de provinccie goedgeke
eurd. In lijn met
m het bij de
e begroting 2020-2023
2
door de ge
emeenteraad
d aangenom
men amendem
ment hebben
n wij bij de jaarrekening 2019
2
onderzo
oek
gedaan na
aar de (structturele) onderuitputting van
v budgette
en 2020-2023
3 op basis va
an de realisattiecijfers
2019. De uitkomsten
u
van
v dit onderrzoek zullen wij verwerke
en in de Zom
merrapportag
ge 2020 en de
meerjaren
nbegroting 2020.

evoorziening
g
Informatie
In- en exte
erne communicatie (digittale overheid
d, website)
Iedere collega, bestuurder en direcctielid luisterrt naar en co
ommuniceertt met de omg
geving en kan daarom
an gemeente
e Hoeksche Waard.
W
Comm
municatie is niet het
een positieve bijdrage leveren aan het beeld va
e domein van
n team Comm
municatie. Alls gemeentellijke organisa
atie moeten we midden in
i onze
exclusieve
omgeving (willen) staa
an. Daarom la
ag de focus van
v team Communicatie het afgelope
en jaar op he
et
unen, faciliteren, advisere
en en aanjagen van een communicati
c
eve(re) organisatie. Er is gericht
ondersteu
gewerkt aan de positio
onering en re
eputatie van gemeente Hoeksche
H
Wa
aard door de
e organisatie
m
en de communicat
c
iefunctie te professionalliseren. Zo zijjn er bijvoorb
beeld
communiccatiever te maken
schrijftrain
ningen aange
eboden aan medewerkerrs en is comm
municatieve ondersteuni
o
ng (coaching
g, advies
en/of uitvoering) gebo
oden bij het realiseren
r
va
an de belangrrijkste opgavven, program
mma’s, projeccten en
D
is de inzet van (social) med
dia geprofesssionaliseerd, mede door het
participatiietrajecten. Daarnaast
ontwikkelen van en uittvoering gevven aan een socialmedias
s
trategie.
Privacy
mei 2018 is de Algemene Verordening
g Gegevensb
bescherming (AVG) van krracht. De AVG heeft
Sinds 25 m
directe we
erking en hoe
eft niet te worden omgezet in nation
nale wetgevin
ng. Dit betek
kent dat het privacy
beleid van
n gemeenten
n rechtstreekks aan de AVG
G moet voldo
oen. In de Uitvoeringswe
et AVG is land
delijk
nader invu
ulling gegeve
en aan een aa
antal onderd
delen uit de AVG.
A
emeente niett voldoet aan
n de AVG, kan dit leiden tot
t maatrege
elen, zoals he
et opleggen van een
Als een ge
bestuurlijkke boete doo
or de toezich
hthouder, de Autoriteit Persoonsgege
evens (AP).
g van de AVG
G met een pla
an van aanpa
ak. De focus in
i 2018 heefft vooral
In 2018 is gestart met de invoering
op de voorbereidingen vo
oor gemeente Hoeksche W
Waard. In 20
019 heeft de gemeente de
d diverse
gelegen o
018 verder uitgewerkt en
n voor een grroot deel ingevoerd.
stappen uit de voorbereiding in 20
dere om.
Op hoofdllijnen gaat het onder and






Aa
anstelling van een Functiionaris Gegevvensbescherrming (FG); deze maakt - samen met de
d Privacy
offficer en CISO
O - deel uit va
an sub-team PIV (onderd
deel van team
m Control);
Aa
anstelling van een PIV am
mbassadeur binnen
b
elke team
t
(een PIV ambassade
eur is een de
ecentraal
co
ontactpersoo
on binnen elkk team ten aanzien van privacy
p
en informatieveilig
gheid);
Va
aststelling en
n publicatie van
v het priva
acy beleid, prrivacy reglem
ment en de privacy govern
nance;
Va
aststelling en
n publicatie van
v “Richtlijn
nen voor Privvacy en inform
matieveiligheid voor het werken
m persoonsgegevens do
met
oor werknem
mers”;
Va
aststelling en
n publicatie van
v het “Protocol Datalekken”. Alle in
ncidenten die
e gemeld wo
orden,
worden gedoccumenteerd;;
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Va
aststelling va
an de “Aanpa
ak bewustwo
ording Privaccy 2019-2020
0”;
Pu
ublicatie van het Privacy statement
s
op de website
e van de Gem
meente Hoek
ksche Waard;;

De basis iss in 2019 gele
egd en in 2020 gaan we hiermee verd
der.
Informatie
ebeveiliging
Informatie
ebeveiliging is het geheel van maatre
egelen, proce
essen en procedures die de
d beschikba
aarheid,
integriteitt en vertrouw
welijkheid van alle inform
matie(-strome
en en voorzie
eningen) binn
nen de grenzzen van de
gemeente
e Hoeksche Waard
W
kunne
en garandere
en.
et eerste jaarr dat gemeen
nte Hoeksche
e Waard besttaat en dit he
eeft de nodig
ge uitdaging
gen met
2019 is he
zich meeg
gebracht. De wijze waarop informatie
estromen van
n 5 gemeente
en en 3 same
enwerkingsvverbanden
zijn samen
ngebracht is een zeer inte
ensief traject geweest m
met de nodige
e uitdagingen. Ook hebben wij als
gemeente
e een nieuwe
e normenkad
der waaraan moet
m
worden voldaan; De
D Baseline In
nformatie Ovverheid
(BIO).
eleid dat in 2019
2
is ingezzet op het formeren van een
e nieuw en
n actueel
Dit alles heeft ertoe ge
ebeveiligingssbeleid voor 2020. Ook iss er aandachtt voor een be
ewustwordin
ngstraject ten aanzien
informatie
van inform
matiebeveilig
ging binnen de
d gemeente
e, waarbij harrd gewerkt wordt
w
om infformatiebeve
eiliging op
de agenda
a te zetten, om
o deze uiteindelijk een plek te geven binnen de huidige werkzaamheden
n. Verder is
er veel aan
ndacht voor het IT-landscchap van gem
meente Hoekksche Waard en de wijze waarop deze
e op een
beveiligde
e en verantw
woorde manie
er wordt inge
ericht.
e Waard net als
a de rest va
an andere ge
emeenten te voldoen aan
n de ENSIA
Tot slot diient gemeente Hoeksche
(zie www.ensia.nl). Deze vorm van horizontale verantwoord
ding vergt ve
eel tijd en inzzet vanuit
verschillen
nde discipline
es binnen de
e gemeente. Ook heeft er voor de EN
NSIA verantwoording een IT audit
plaatsgevo
onden.
De (pre) basis is in 2019 gelegd en in 2020 gaan we hiermee verder.
ENSIA 201
19 Horizontale verantwoo
ording
Informatie
ebeveiliging en privacy zijjn onderdele
en waaraan gemeente
g
Hoeksche Waa
ard veel waa
arde hecht.
Hierin is het onlangs vastgesteld in
nformatiebevveiligingsbelleid 2020-202
24 het uitgan
ngspunt. De
ngen uit het informatiebe
eveiligingsbe
eleid zijn het zorgvuldig omgaan
o
met informatie,
doelstellin
betrouwbare en contin
nue dienstve
erlening, vold
doen aan vigerende wet- en regelgevving (bijvoorb
beeld AVG
heersen van risico’s.
en het beh
legt over het jaar 2019 verantwoord
ge van burgemeester en wethouders
w
v
ing af over de
d status
Het colleg
van inform
matiebeveilig
ging. In 2018 hebben alle gemeenten voor de twe
eede keer de verantwoorrding aan
hun eigen toezichthou
uder, de raad
d, en de toezichthouders van het rijk middels
m
de ENSIA-system
E
matiek
uitgevoerd
d. ENSIA staa
at voor Eenduidige Norm
matiek Single Information
n Audit. Voor de verantwo
oording
aan de gemeenteraad sluit ENSIA aan
a op de ge
emeentelijke planning-en
n-controlcyclu
us. ENSIA neemt de
Baseline In
nformatiebeveiliging Gem
meenten (BIG
G) als uitgangspunt. Vanu
uit deze horizontale (gem
meente
brede) zellfevaluatie wordt
w
evenee
ens de veranttwoording aa
an de stelselhouders bij het
h rijk afgeleid, de
zogenaam
mde verticale verantwoorrding. Voor de uitvoering wordt gebru
uik gemaakt van zelfevaluaties.
De scope van
v ENSIA is als volgt:
▌
Im
mplementatie
e Baseline Informatiebevveiliging Gem
meenten (BIG
G)
▌
Ba
asisregistratiie Personen (BRP)
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▌
▌
▌
▌
▌
▌

Wet- en regelg
W
geving voor Reisdocumenten (PUN en PNIK)
Diigitale persoonsidentifica
atie (DigiD)
Ba
asisregistratiie Adressen en
e Gebouwe
en (BAG)
Ba
asisregistratiie Grootscha
alige Topogra
afie (BGT)
Ba
asisregistratiie Ondergrond (BRO)
Ge
ezamenlijke Elektronisch
he Voorzienin
ngen Structuur uitvoering
gsorganisatie
e Werk en Inkomen
(G
GeVS/Suwine
et).

eze voordracht.
Een verkorte weergave van de uitkkomsten trefft u aan in de

Activiteiten in 2019
Gemeente
e Hoeksche Waard
W
heeft als fusie gem
meente voor het eerst he
et ENSIA traje
ect doorlope
en.
Hierin is door alle parttijen in de gemeente, met name team
m functioneell beheer inge
ezet om te vo
oldoen
aan de beheersmaatre
egelen gevraagd vanuit de
d ENSIA vera
antwoording
g.

Resultatten in 2019
9
Voor de onderdelen BRP, PUN en PNIK
P
is nieuw
w beleid vasttgesteld. Verrder is er besloten om de kwaliteit
AG, BGT en BR
RO te vergro
oten door de diensten in huis te halen
n.
van de BA

Resultatten per stelsel
Vanuit de uitgevoerde
e zelfevaluatiies is vanuit de
d ENSIA sysstematiek ook verantwoo
ording afgele
egd aan
Met onderstaande uitwerking informe
eren wij u per stelsel over de uitkomssten.
het Rijk. M
Domein

Bevindingen en door te vo
oeren verbeterringen

Status

Basisregistratie Personen
n (BRP)

Score: Voldoe
ende

√

Geen steekprroef
Reisdocumenten (PUN/P
PNIK)

Score: Voldoe
ende

√

Geen steekprroef
Digitale persoonsidentifiicatie

Totaal 2 DigiD aansluitinge
en.

√

(DigiD)

Goedgekeurd
d door IT auditor.

√

Basisregistratie Adressen
n en

Score: Voldoe
ende

√

Gebouwen (BAG)

Verbetering: Dienst wordtt in huis gehaald

Basisregistratie Grootsch
halige

Score: Voldoe
ende

Topografie (BGT)

Verbetering: Dienst wordtt in huis gehaald

Basisregistratie Ondergrrond (BRO)

Score: Voldoe
ende

√

√

Verbetering: Dienst wordtt in huis gehaald
Gezamenlijke Elektroniscche

2 Suwinet aansluitingen

√

Voorziening
gen Structuurr

Goedgekeurd
d door IT auditor

√

ansluiting van leverancier: gemeente
1 Suwinet Aa

X

uitvoeringssorganisatie Werk
W
en
Inkomen (G
GeVS/Suwinet)).

Rotterdam (vvoor o.a. IOAZ
Z) voldoet niet op 2 punten.
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Resultaa
atafspraken
Gemeente
e Hoeksche Waard
W
heeft de ENSIA verantwoordin
ng keurig doo
orlopen. Voo
or ENSIA 2020 zal meer
worden in
ngezet op het procesmatiger benaderren van deze
e terugkomen
nde verantw
woordingstrajject.
ormatiemana
agement
ICT en info
ente wil een open
o
en tran
nsparante ovverheid zijn, met
m aandach
ht voor de priivacyregels
De gemee
In het kader van samen
nwerking en participatie willen we ge
egevens snelller en veilig kunnen dele
en en
ern als extern
n. Om dit te ondersteune
en houden de ICT-teams, naast het be
eheren
uitwisselen, zowel inte
plicaties, systemen en inffrastructuur,, zich bezig met
m het volge
en van landelijke ontwikkkelingen
van de app
en innovaties. Daarnaa
ast ondersteunen en verb
beteren zij de kwaliteit en continuïteit van bedrijffsvoering
n de gemeen
nte. De ICT-te
eams werken
n aan een informatiehuish
houding in
en dienstvverlening van
samenhan
ng. Tevens treffen we de voorbereidin
ngen om op termijn besttanden op te slaan in de Cloud.
C
ICT-platform
Op ICT-beheer niveau is de afgelop
pen periode het ICT platfform volledig
g vernieuwd en wordt er de
j
een ge
eleidelijke tra
ansitie doorg
gemaakt naar meer dienssten in de Clo
oud. ICT werkkt in lijn
komende jaren
met veel vvan de door VNG
V
geadviseerde ontwe
erpen, dienstten en levera
anciers en blijft dit doen. Tevens
bewaken zzij de kwalite
eit, continuïteit en beveiliging met ee
en combinatie van eigen mensen
m
en de
d
diensten van
v leveranciiers. Ook tea
am ICT Behee
er zal in toenemende mate regie moe
eten gaan voeren over
deze partiijen.
Nieuwe werkplek
20 zorgen de teams voor de inrichting
g en levering van een vollledig nieuwe
e ICT werkple
ek voor de
Vanaf 202
gemeente
e. Met de nieuwe werkple
ek (laptop met Office365
5) kunnen we
e “veilig” plaa
ats- en
tijdonafha
ankelijk werk
ken. Office36
65 is schaalba
aar, zo heb je
e altijd de laa
atste versie en
e kun je een
nvoudig
samenwerrken. Daarna
aast worden de schermen
n, het toetsenbord en de muis vervan
ngen. Deze ziijn sterk
verouderd
d en voldoen niet meer aa
an de huidige technologie. Deze nieu
uwe omgevin
ng zorgt op de
d
achtergrond voor veell verandering
g in technolo
ogie en ondersteunende processen. De
D ICT-teamss werken
men met het programmat
p
team dat de introductie
i
e adoptie va
en
an de nieuwe
e werkplek
nauw sam
organiseert.
uurd werken
n
Data gestu
De ICT-tea
ams facilitere
en en stimule
eren het geb
bruik van de basisb
en kern
ngegevens voor
v
nieuwe
toepassing
gen. Voorbeelden hiervan zijn: het inzetten van basisb
en kern
ngegevens vo
oor beleidsan
nalyses,
scenario- en
e prognosestudies, won
ningvoorraad
dmodellen, verkeersmod
v
ellen en bele
eidsevaluatie
es (voor
o.a. extern
ne veiligheid, geluid, verkkeer). Daarna
aast stimulerren we ook het
h gebruik van concrete
informatie
eproducten en
e nieuwe to
oepassingen in bijvoorbee
eld het zorg-- en welzijnsd
domein, voor het wijken buurtgericht werke
en, en voor het locatiegerricht beschikkbaar maken van docume
entinformatie
e. Voor
w
we samen met andere gemeenten en kenn
nisinstellinge
en.
veel ontwikkelingen werken

es
Applicatie
In 2019 is een aantal applicaties uitgerold, waa
aronder de ap
pplicaties van burgerzake
en en financiiën.
Daarnaastt is er in 2019
Dit zijn onde
9 een aantal applicaties aanbesteed.
a
er andere de vergader-app voor
raad en co
ollege, de raa
adsvoorziening, de websiite en de app
plicatie voor het sociaal domein.
d
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In 2021 ko
omt de nieuw
we Omgeving
gswet. De vo
oorbereidingen daarvoor in de inform
matievoorzien
ning zijn al
in volle ga
ang. Er is ond
der andere ee
en project vo
oor het intern
n en later oo
ok extern onttsluiten van
geografiscche informattie opgestartt. Hierin is oo
ok aandacht voor
v
het verb
beteren en ontsluiten
o
van de
basisregistraties BAG (Basisregistra
(
atie Adressen en Gebouw
wen) en BGT (Basisregistrratie Grootscchalige
Topografie).

Facilitair
Huisvestin
ng
Begin 2019 lag de focu
us voorname
elijk op de ve
erhuizing van de diverse gemeentehu
g
izen naar de nieuwe
dam, Oud-Be
eijerland en de
d tijdelijke locatie in Num
mansdorp. Eind maart we
erd de
vaste locaties in Maasd
anbouw in Maasdam opgeleverd en vond er een tw
weede verhu
uisbeweging plaats: van het
h
nieuwe aa
gemeente
ehuis Numansdorp naar de
d nieuwe un
nits van locattie Maasdam. Verder is de
e eerste maa
anden van
dit jaar hard gewerkt om
o de ruimte
es volgens he
et vastgestelde werkplekkconcept op te leveren. Op
O beide
werd ingezet op
o het creëren van schon
ne, prettige werkruimtes
w
s, algehele ne
etheid van de
e panden
locaties w
en kwalita
atief goed en
n ergonomiscch meubilair (in hoogte verstelbaar). Wat
W aanvulle
end schilderw
werk en
ophangen
n van kunstwerk complem
menteerde de aankleding
g van beide panden.
p
In de twee
ede helft van
n 2019 werd een intern onderzoek na
aar de facilita
aire dienstverlening uitge
evoerd. De
vele gesprrekken met stakeholders
s
s leverde dive
erse verbeter- en aandachtspunten op, waarmee direct aan
de slag is g
gegaan. Het onderzoek betrof
b
de verrwachtingen en ervaringe
en met betre
ekking tot aa
anvraag
van facilita
aire producte
en en dienstverleningsprrocessen voo
or de interne klanten (me
edewerkers
gemeente
e). Gedurende het jaar is tevens beslo
oten de bestu
uursvleugel in Maasdam opnieuw in te
t richten.
Alle ruimtes van zowel bestuur, secretariaat alss ook de wetthouders zijn
n geheel duurzaam en circulair
en opgeleverrd. Tot slot iss eind van he
et jaar het pla
an opgevat voor
v
renovatie en opfrissen van de
ingericht e
locatie aan
n de Jan van der Heydenstraat (HWW
Werkt!) in 202
20. Uitgangsp
punt hierbij is om alle 3 de
d locaties
van gemee
ente Hoekscche Waard ge
elijkwaardig in
i te richten en vorm te geven,
g
confo
orm de doelstelling
voor een u
uniforme uitsstraling van de
d gehele am
mbtelijke huisvesting.
atievoorziening (DIV)
Documentaire informa
edewerkers in de organissatie te ondersteunen in het zaakgericht werken met
m het zaakksysteem
Om de me
zijn het ge
ehele jaar wo
orkshops geo
organiseerd. Deze worksh
hops worden
n ook in 2020
0 regelmatig
georganiseerd. Middels het “Rondjje van de Zaa
ak” wordt bijj alle teams la
angs gegaan
n om het zaakkgericht
e promoten. Vanuit
V
Diensstverlening iss een klant co
ontactsystee
em aangeschaft dat geko
oppeld
werken te
wordt aan
n het zaaksysteem, hierdo
oor kunnen we
w onze exte
erne klanten nog beter va
an dienst zijn
n.
Archiefbeheer
In 2019 is het projectp
plan ’Plan van
n Aanpak Arcchiefbeheer rechtsvoorga
r
angers’ opge
esteld in overleg met
ale archiefinsspecteur. Ditt plan is vastg
gesteld doorr de directie. De doelstelling van dit plan
p
is om
de regiona
in 4 jaar tijjd de archievven van de re
echtsvoorgan
ngers af te slluiten en indien nodig over te dragen naar het
Regionaall Archief in Dordrecht. Divverse series archieven zijn reeds overrgedragen na
aar het Regio
onaal
ordrecht.
Archief Do
Daarnaastt zijn we gesttart met het opschonen, inventarisere
en en vernietigen van de
e dossiers van
n de
WIHW. Oo
ok zijn de archieven van de
d voormalige gemeenschappelijke re
egeling Regio
onale
Afvalstofffendienst HW
W in beheer genomen
g
om
m te worden geïnventaris
g
eerd en opgeschoond.
In de meerjarenbegrotting zijn midd
delen opgen
nomen om he
et Plan van Aanpak
A
te kun
nnen uitvoerren.
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In 2019 is ook de regelgeving met betrekking tot
t de inform
matiehuishou
uding vastgessteld. De
eraad heeft op
o 17 december 2019 de Archiefvero
ordening vasttgesteld en het
h college heeft
h
op 5
gemeente
novemberr 2019 de Beheerregeling
g Informatiebeheer vastg
gesteld en de
e Aanwijzings- en
benoemin
ngsbesluiten Informatiebeheer.
Digitaliserring
Er is gesta
art met het digitaliseren van
v de bouw
wvergunningssdossiers van
n de voormallige gemeenten
Binnenma
aas, Korendijkk en Oud-Beijerland. Het gaat totaal om
o ca. 140 m2
m en de plan
nning is om dit
d project
eind 2020 af te ronden
n.
ng
Inkoop en aanbestedin
u West-Braba
ant gaat verd
der. De werkzzaamheden van
v het
De samenwerking mett Stichting Inkoopbureau
m Inkoop en Verzekeringe
V
en verbetere
en de efficien
ncy en de juridische kwaliiteit van
Inkoopburreau en team
het inkoop
pproces.
In het laattste kwartaall van 2019 he
eeft team Ink
koop en Verzzekeringen het
h project ‘C
Contractbehe
eer op
orde’ uitge
evoerd. Het doel van dit project was het contracttbeheer versneld op orde
e te krijgen. D
Dat wil
zeggen de
e administrattie van de gro
oep urgente contracten, die zonder einddatum
e
o met een einddatum
of
in 2019 off 2020 in het systeem sto
onden, op ord
de hebben per 31 decem
mber 2019. Om dit project te laten
slagen heb
bben we extra capaciteitt ingehuurd. Het project is nu afgeron
nd.
m inkopen
Duurzaam
Duurzaam
m inkopen betekent dat we,
w naast prijss en kwaliteit, ook rekeniing houden met
m milieu- en
e sociale
aspecten. Met dit duurzame inkoopbeleid stim
muleren we alls overheidsinstantie de markt
m
voor duurzame
d
n en diensten
n. Immers: ho
oe meer orga
anisaties duu
urzaam inkop
pen, hoe mee
er er duurzaa
am
producten
geproduce
eerd en gele
everd wordt. Bedrijven die producten of diensten leveren aan de overheid, of dat in
de toekom
mst willen gaan doen, mo
oeten steeds vaker voldoen aan duurzzaamheidscriteria voor de
specifieke
e dienst, werk
k of levering. Om de uiteindelijke doe
elstellingen te
t halen, lettten we behallve op
milieu- ook op sociale aspecten (SR
ROI). Wij wille
en aansluiten
n bij Manifesst duurzaam inkopen.
In september 2019 heeft het college besloten een toetredingsverzoek te doen tot het Manifestt
ppelijk Veran
ntwoord Inko
open (MVI). Met
M de inkop
pen die de ge
emeente zelff doet kan de
e
Maatschap
gemeente
e duurzame oplossingen
o
bevorderen en daarmee het goede voorbeeld
v
ge
even. Na toettreding tot
het manife
est stelt de organisatie,
o
b
binnen
een half
h jaar, een actieplan op
p.
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3.7

V
Verbonde
en Partijen
n

n
Algemeen
Een verbo
onden partij is volgens he
et Besluit Beg
groting en Ve
erantwoording (BBV) pro
ovincies en gemeenten
een privaa
atrechtelijke of publiekre
echtelijke org
ganisatie waa
arin de geme
eente een be
estuurlijk én een
e
financieel belang heefft.
Een financcieel belang is:
 een be
edrag dat aan de verbonden partij ter beschikking
g is gesteld bedrag
b
en nie
et verhaalbaar is als de
verbonden partij failliet
f
gaat;
 of hett bedrag waa
arvoor aansprakelijkheid bestaat als de
d verbonden
n partij haar verplichtinge
en niet
nakom
mt.
Een bestuurlijk belang
g is zeggenschap, hetzij door vertegen
nwoordiging
g in het bestu
uur hetzij doo
or
stemrechtt.
Verbonden partijen zijn onmisbaarr voor de uitvvoering van gemeentelijk
g
ke taken. Als de schaal van een
e te klein is om een taak goed
g
te kunn
nen uitvoeren, is onderbrrengen van die
d taak bij ee
en
gemeente
verbonden
n partij veela
al de aangew
wezen oplossing. Door sch
haalvergrotin
ng bereikt ee
en gemeente
e een
hogere graad van speccialisatie. Oo
ok kunnen daardoor koste
en worden bespaard en garanderen
g
v
verbonden
eelal een bettere continuïïteit.
partijen ve
De laatste
e jaren komt landelijk gezzien steeds bredere aandacht voor ve
erbonden parrtijen. In veell
gemeente
en is gediscusssieerd over de rollen van de gemeen
nten in relatie tot die van
n verbonden partijen.
Ook werden gemeenten geconfronteerd met toenemende
t
e financiële tekorten
t
bij enkele
e
D riep vrage
en op over (h
het gebrek aa
an) een goed
de governance (de
gemeenscchappelijke regelingen. Dat
handeling of de wijze van
v besturen
n, de gedragsscode, het to
oezicht op orrganisaties ) bij de betrefffende
n partij.
verbonden
Uitwerking
g nota ‘Verbonden partijen gemeentten Hoeksche
e Waard’
Iedere gem
meente heefft op basis va
an de eigen autonomie
a
ee
en eigen verantwoordelijjkheid voor verbonden
v
partijen. V
Voor de effecctuering daarvan heeft de gemeente echter de an
ndere deelne
emende gem
meenten
nodig. Gezzamenlijke aa
ansturing en
n regievoering zijn nodig voor
v
een gem
meenschapp
pelijke strateg
gie. De
gemeente
eraden van de Hoeksche Waardse
W
gem
meenten heb
bben in 2014
4/2015 daaro
om de nota
‘Verbonde
en partijen ge
emeenten Hoeksche Waard’ vastgestteld (hierna: de Nota).
gewerkt (‘Uittwerking Nota verbonden partijen’). Op
O grond hie
ervan is
In het voorjaar 2015 iss de Nota uitg
vervolgens in beeld ge
ebracht in ho
oeverre de go
overnance biij de verbond
den partijen op
o orde is en
n wat nog
kan worde
en verbeterd
d. Het blijkt dat
d bij de verb
bonden parttijen waar de gemeente Hoeksche
H
Wa
aard aan
deelneem
mt, de vereiste
e bestuurs- en
e beheersin
ngsmiddelen in opzet en bestaan aanw
wezig zijn. Err is aan
allerlei ‘kn
noppen te draaien’. Gebaseerd op hett advies dat de
d Raad voorr het openba
aar bestuur heeft
h
uitgebrach
ht (‘Wisselwe
erking tussen
n gemeenterraden en verbonden parttijen’) is de re
egionale notitie ‘Naar
een goede
e wisselwerk
king tussen de raden en verbonden
v
pa
artijen’ opge
esteld. De kerrnboodschap
p is dat in
plaats van
n gebruik te maken
m
van de
e formele we
eg, het veel effectiever
e
iss om in gesprek te gaan met
m de
verbonden
n partijen. De
e notitie is in
n het voorjaar 2017 door de 5 raden vastgesteld.
v
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Regionale
e nota ‘Grip op
o verbonden
n partijen’
Op het nivveau van Zuid
d-Holland Zu
uid heeft een
n regionale ra
aadswerkgro
oep/denktank zich gebog
gen over
het onderrwerp Grip op
p Verbonden
n Partijen. De
eze werkgroe
ep heeft in 2017 een ople
ever-docume
ent
opgesteld
d, met daarin adviezen en
n aanbeveling
gen om de re
elaties te verrbeteren tusssen de
gemeente
eraden en de
e drie gemeenschappelijk
ke regelingen
n op ZHZ-nive
eau. Deze ad
dviezen en
aanbevelin
ngen zijn op 2 juli 2018 besproken
b
in de Klankborrdgroep Hoeksche Waard
d. Tijdens een
n
themabije
eenkomst op 18 juni 2019
9 hebben Hoeksche Waarrdse raads- en
e burgerleden hier verde
er met
elkaar van
n gedachten over
o
gewisse
eld. Afgespro
oken is dat er een werkgrroep wordt samengestel
s
d die zich
over het m
mogelijke verrvolg zal gaan buigen. Aan de hand va
an de uitkom
msten kan nad
der worden
beoordeeld of er aanle
eiding bestaa
at om de Nota Verbonde
en partijen te
e actualiseren
n.
der/verorden
ningen
Beleidskad
De volgen
nde notities en
e verordeningen vormen de basis vo
oor het beleid
d voor verbo
onden partije
en:
 Be
esluit Begrotting en Veran
ntwoording provincies en
n gemeenten
n (BBV, 2016
6).
 Wet
W gemeenschappelijke regelingen
r
(g
gewijzigd per 1 januari 20
015).
 Financiële vero
ordening gemeente Hoe
eksche Waard
d 2019.
 Ra
aadsbesluiten van de 5 vo
oormalige ge
emeenten:
o vaststtelling en uitw
werking Nota verbonden
n partijen gem
meenten Hoeksche Waarrd (2015);
o vaststtelling notitie
e ‘Naar een goede
g
wisselw
werking tusssen gemeentteraden en verbonden
partije
en in de Hoeksche Waard
d’ (2017);
o vaststtelling Reken
nkamerrappo
ort risicomanagement (20
017).
 Do
oorwerking adviezen
a
Den
nktank Grip op
o gemeenschappelijke regelingen
r
Z
Zuid-Holland
Zuid.
Risicoproffiel
Op grond van het BBV
V moet in de paragraaf ve
erbonden partijen per verrbonden parrtij een risicoprofiel
pgenomen. Deze
D
risicoan
nalyse is in vo
oorgaande ja
aren gezamenlijk door de
e 5 gemeente
en
worden op
opgesteld
d. Hierbij hebben we gebrruikgemaaktt van een bep
proefde methodiek, waarrbij de financciële en
bestuurlijkke risico’s in beeld zijn ge
ebracht. In de
e betreffende programm
ma’s staan we
e overigens ook
o
uitgebreid
der stil bij de gemeenscha
appelijke reg
gelingen mett een hoog riisicoprofiel.
onden partijen
Financiële risico’s verbo
and geven we
w weer hoe de
d financiële
e analyse worrdt uitgevoerd. Dat gebe
eurt aan de hand van 7
Onderstaa
vragen. De
e vragen rich
hten zich voo
ornamelijk op
p de begrippe
en control en
n governance en daarme
ee op
sturing, be
eheersing, ve
erantwoording en toezicht. Bij een ovverwegend la
age score is de
d eindconcllusie van
de financiële analyse dat
d ook daar laag wordt gescoord.
g
De
e vragen zijn nadrukkelijk
k bedoeld als
el voor de an
nalyse. Omda
at niet alle vrragen geheel kwantificee
erbaar zijn, is discussie ovver de
hulpmidde
scores mo
ogelijk.
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Vragen

Laa
ag

1. Omvang jaarlijkse financiële bijdrag
ge

< 450.000
4

Ge
emiddeld

Hoog

45
50.000-

> 1.000.000

1..000.000
2. Is het w
weerstandsvermogen in de verbonden
v
partij toereikend
d?

Vo
olledig

Deels

Niet

3. Benodig
gd gemeentelijk weerstand
dsvermogen op basis van risico’s bij

< 45.000
4

45
5.000-

>100.000

de verbon
nden partijen

10
00.000

4. In hoeverre is de gem
meente financiieel aansprake
elijk?

Nie
et

Ge
edeeltelijk

Volledig

5. Is de organisatie in sttaat om financcieel bij te sturren?

Vo
olledig

Deels

Niet

6. Is de be
edrijfsvoering van de organisatie op orde??

Ja

Ge
edeeltelijk

Nee

7. Is de kw
waliteit van het risicomanagement van de
e organisatie op
o orde?

Ja

Ge
edeeltelijk

Nee

Bestuurlijkke (inhoudelijjke) risico’s veerbonden parttijen
Hieronderr vermelden we op welke
e manier de bestuurlijke
b
a
analyse
word
dt uitgevoerd
d. Dat gebeu
urt aan de
hand van 7 vragen. Naast de aanda
acht voor con
ntrol en gove
ernance in de
e financiële analyse
a
(de
zogenoem
mde ‘hard con
ntrols’) kome
en ook de zogenoemde ‘ssoft controlss’ aan bod. Denk hierbij aan
begrippen
n als welwille
endheid, leiderschap, inte
egriteit en ve
ertrouwen. Bij
B een overw
wegend lage score
s
is de
eindconclu
usie van de bestuurlijke
b
a
analyse dat ook
o laag word
dt gescoord.. De vragen zijn
z ook hier
nadrukkellijk bedoeld als
a hulpmiddel voor de an
nalyse. Omda
at niet alle vrragen gehee
el kwantificee
erbaar zijn,
e over het sccoren mogeliijk.
is discussie
Vragen

Laag

Gemidde
eld

Hoog

1. In hoeverre komt hett gemeentelijkk belang overe
een met het

Volledig

Gedeelttelijk

Minima
aal

belang van de organisatie?
2. Is er invvloed op de samenstelling van het bestuu
ur?

Ja

Nee

3. Is de ge
emeente verte
egenwoordigd
d in het bestuu
ur (en in welke
e

DB

AB/overrig

Nee

Ja

Gedeelttelijk

Nee

Maximaa
al

Gemiddeld

Minima
aal

stemverho
ouding)?
4. Zijn er d
duidelijke afsp
praken over do
oelen en te levveren
prestatiess en worden deze afspraken
n nagekomen??
5. In welke
e mate is er ve
ertrouwen in bestuur
b
en/of directie van de
d
verbonden partij?
6. Zijn er d
duidelijke afsp
praken over informatievoorzziening?

Ja

Gedeelttelijk

Nee

7. In hoeverre zijn de te
e leveren presttaties van invlo
oed op de

Minimaal

Gemiddeld

Maximaal

elijke beleidsd
doelstellingen??
realisatie van gemeente

d voorbereiding van de programmabegroting ge
eactualiseerd
d.
De risicoanalyse wordtt jaarlijks bij de
and is per verbonden parrtij het bestuurlijk én het financiële rissico vermeld
d, zoals opgenomen in
Onderstaa
de begrotting 2020-202
23. In het on
nderdeel “On
ntwikkelingen
n verbonden
n partijen” ga
aan wij in op
bijzonderh
heden en spe
ecifieke risico
o’s bij de verbonden parttijen. De geco
ombineerde financiële en
n
bestuurlijkke analyse leidt tot het vo
olgende risiccoprofiel van de gemeensschappelijke regelingen:
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Risicoproffiel verbon
nden partije
en gemeen
nte Hoeksc
che Waard
(Positionering in het overzicht is alfabe
etisch en zegt niets ov
ver de onderlinge verrhoudingen)

Hoog
DGenJ ZHZ

Financiee
el
risico

BV/CV OB
BHW
Bres
BV RAD
Ombudsco
ommissie HW OHW
W
Omgeving
gsdienst ZHZ
Schadev errgschap HSL- Zuid, A16
A
en A4
SVHW

Ontwikke
elingen
verb
bonden
tijen
Veiligheids
sregio ZHZ part
Laag

Wegschap T unnel Dordste Kil

Nieuwe ve
erbonden parrtijen
ggeen planne
Laag
Er zijn op dit moment
en omBestuu
verbin
ndingen
mett nieuwe parrtijen aanHoog
te ggaan.
rlijk risico

Beëindigen
n van verbond
den partijen
GR’n ISHW
W, SOHW en WIHW
W
Gemeenscchappelijke regelingen
r
w
waaraan
uitslu
uitend wordtt deelgenom
men door gem
meenten waa
arvan het
gebied in zzijn geheel tot een en de
ezelfde geme
eente komt te
t behoren, vervallen
v
me
et ingang van
n de datum
van herind
deling (artike
el 41 lid 1 van
n de Wet alge
emene regells herindeling
g). Dit betekent dat de
gemeenscchappelijke regelingen ISHW, SOHW en
e WIHW per 1 januari 20
019 van rechtswege zijn vervallen.
v
De stuurgroep Hoekscche Waard he
eeft op 30 januari 2018 ermee
e
ingesttemd dat de ambtelijke
v
onde
erdeel gaan uitmaken
u
van
n de nieuwe gemeente Hoeksche
H
organisaties van deze regelingen volledig
Waard.
baar Primair Onderwijs
O
Ho
oeksche Waa
ard
GR Openb
De GR OPOHW is per 1 januari 2019 van rechtsswege vervalllen (artikel 41
4 lid 1 van de
d Wet algem
mene
e besturen va
an Stichting ACIS
A
openba
aar primair onderwijs Hoe
eksche Waard en
regels herrindeling). De
Stichting O
Openbaar vo
oortgezet onderwijs Hoekksche Waard
d hebben bessloten om be
estuurlijk sam
men te
gaan (onder de naam Stichting
S
de Hoeksche Scchool voor op
penbaar en primair
p
voorg
gezet onderw
wijs
met de daarvvoor benodig
gde statuten
nwijziging
Hoeksche Waard). De raad heeft op 9 juli 2019 ingestemd m
h
daarbijj tevens 4 (exxterne) leden
n benoemd tot
t lid van de
e Raad van To
oezicht
van Stichting ACIS en heeft
n regelen de toezichthoudende rol va
an de gemeenteraad
van Stichting De Hoeksche School.. De statuten
hte van het openbaar
o
ond
derwijs. De statuten zijn in
i overeensttemming met de wettelijke
ten opzich
bepalingen en de rol van
v de gemee
ente ten aan
nzien van hett openbaar onderwijs en betreffen inh
houdelijk
d situatie zo
oals die tot nu toe was. Op
O grond van
n de definitie van het BBV
V is
een voortzzetting van de
Stichting D
De Hoeksche
e School geen verbonden
n partij.
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mer Hoeksche
e Waard
Rekenkam
De Rekenkkamercommissie Hoeksche Waard is per 1 januarii 2019 van re
echtswege ve
ervallen (artikel 41 lid 1
van de We
et algemene regels herindeling). De raad
r
heeft op
p 14 mei 2019 de Verorde
ening op de
rekenkamer Hoeksche
e Waard 2019
9 vastgesteld
d. Op grond daarvan
d
besttaat de Reke
enkamer uit drie
d
externe le
eden (waaron
nder de voorrzitter). De ra
aad heeft dezze leden op 7 november 2019 benoemd.
Daarnaastt fungeert err een uit 5 raa
ads- of burge
erleden same
engestelde begeleidings
b
scommissie voor
v
de
rekenkamer, die onder meer de co
ontacten tusssen raad en rekenkamer
r
o
onderhoudt.
. Op grond va
an de
i de Rekenkamer Hoekscche Waard geen verbond
den partij.
definitie vvan het BBV is
Wijzigingen van bestaande verbondeen partijen
Juridische
e omzetting GR
G Regionale
e Afvalstoffe
endienst Hoe
eksche Waard
d naar RAD HW
H B.V.
Per 1 januari 2019 is de voormalige
e gemeensch
happelijke re
egeling RAD Hoeksche
H
Waard omgeze
et in een
ap. Gemeentte Hoeksche Waard bezit 100% van de aandelen van
v RAD HW B.V. De
overheidsvvennootscha
werkzaam
mheden die RAD
R
HW B.V. voor gemeente Hoeksch
he Waard verrricht zijn gelijk aan de
werkzaam
mheden die de dienst als gemeenscha
g
ppelijke rege
eling uitvoerrde. Er zijn do
oor de juridissche
omzetting
g wel enkele zaken veranderd. De verrordenende bevoegdheid
b
d ligt bijvoorb
beeld bij de gemeente
g
waar die vvoorheen bij de GR lag. Ook
O komen de
e inkomsten van de afvallstoffenheffiing nu bij de gemeente
terecht wa
aar die voorh
heen naar de
e GR gingen. Het college heeft op 17 september 2019
2
ingeste
emd met
het aangaan van een Dienstverleni
D
ingsovereenkomst tussen de RAD en de gemeentte.
dscommissie
e Hoeksche Waard
W
GR Ombud
De raad he
eeft op 8 jan
nuari 2019 be
esloten om deel
d
te blijven
n nemen aan
n deze region
nale ombudscommissie
e. Na de herin
ndeling besttaat de regeling nog uit de
d GR SVHW en gemeentte Hoeksche Waard. In
de tweede
e helft van 20
019 is een vo
oorstel voorb
bereid tot evvaluatie van de
d gemeenscchappelijke regeling
r
en
de wijze w
waarop de de
eelnemers ve
erdere invulling willen geven aan de taken
t
van de commissie. Hierover
H
zal naar ve
erwachting in
n het voorjaa
ar van 2020 nadere
n
beslu
uitvorming pllaatsvinden.
nwerking Vasstgoedinform
matie, Heffing en Waarde
ebepaling (SV
VHW)
GR Samen
De raad he
eeft op 2 aprril 2019 het college
c
toesttemming verrleend voor het
h vaststelle
en van de derde
wijziging vvan deze gem
meenschappe
elijke regelin
ng.
D
Kil
GR Wegscchap Tunnel Dordtse
De raad he
eeft op 14 mei
m 2019 het college toesstemming verleend voor het vaststellen van de
voorgeste
elde wijziging
g van deze ge
emeenschap
ppelijke regelling.
Z
Zuid
GR Omgevvingsdienst Zuid-Holland
De raad he
eeft op 11 ju
uni 2019 het college toestemming verleend voor het vaststellen van de vie
erde
wijziging vvan deze gem
meenschappe
elijke regelin
ng.
heidsregio Zu
uid-Holland Zuid
Z
GR Veiligh
De raad he
eeft op 9 julii 2019 het co
ollege toeste
emming verle
eend voor he
et vaststellen
n van de vijfd
de
wijziging vvan deze gem
meenschappe
elijke regelin
ng
GR Dienst Gezondheid
d & Jeugd Zuid-Holland Zuid
De raad he
eeft op 9 julii 2019 het co
ollege toeste
emming verle
eend voor he
et vaststellen
n van de zesd
de
wijziging vvan deze gem
meenschappe
elijke regelin
ng.
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GR Schade
evergoedingsschap HSL-Z
Zuid, A16 en A4
De raad he
eeft op 9 julii 2019 het co
ollege toeste
emming verle
eend voor he
et vaststellen
n van de voorrgestelde
wijziging vvan deze gem
meenschappe
elijke regelin
ng.
B
Bres Accommodaties BV
In de voorrmalige geme
eente Binnen
nmaas heeftt de samenwe
erking met Bres
B
Accomm
modaties gele
eid tot
kwalitatievve goede die
enstverlening
g en (tot nu toe)
t
financie
eel voordeel. Daarom hee
eft de stuurg
groep
Hoeksche Waard op 10
0 april 2018 ingestemd met
m het voorstel om de sa
amenwerking in stand te
e houden
an van aanpa
ak op te laten
n stellen om ook andere exploitaties
e
van
v het maatschappelijke
e vastgoed
en een pla
binnen de
e Hoeksche Waard
W
te beheren, of voor deze accom
mmodaties een opdrachttgevende rol te gaan
vervullen. Dit wordt meegenomen
m
n in de op te stellen
s
Startnotitie Vastg
goed op orde
e, waarmee h
het college
op 25 febrruari 2020 he
eeft ingestem
md.
hting Strijen
Sportstich
Samen me
et de Sportsttichting Strije
en wordt bezzien hoe de ttaken in de to
oekomst hett beste kunne
en worden
belegd. In de loop van 2020 wordtt hier meer duidelijkheid o
over verwacht. We zullen
n de raad van
n de
g op de hoog
gte houden.
voortgang
bedrijf Bedrijvenpark Hoe
eksche Waard
CV/BV Ontwikkelingsb
Met het oog op de con
ntinuïteit en de financiële
e risico’s is ge
ekozen voor het meest veilige
v
scenarrio om
ege besloot om
o de bevoe
egdheid
(O)BHW nog voor een periode van 3 tot 4 jaar te continuerren. Het colle
emen van bessluiten samenhangend met
m het aande
eelhouderschap te mand
dateren aan wethouder
w
tot het ne
Van Leene
en. De Algem
mene vergade
ering van Aandeelhouders van het OB
BHW heeft besloten
b
om de Raad
van Comm
missarissen te
e laten besta
aan uit 1 toezzichthouder.
bonden partijjen
Aandachtsspunten bij beestaande verb
d & Jeugd Zuid-Holland Zuid
GR Dienst Gezondheid
De jeugdh
hulp heeft de
e afgelopen jaren
j
te maken met een toename
t
in zorggebruik
z
en, en
en zorgkoste
(mede doo
or bezuinigin
ngen vanuit het
h rijk) toen
nemende tekkorten. Dit vraagt om een
n versnelling van de
transform
matie jeugdhu
ulp, zowel vanuit de Serviiceorganisatie Jeugd, de Stichting jeu
ugdteams alss vanuit de
lokale gem
meenten. Daartoe is een Omdenknotitie Jeugdhu
ulp opgesteld
d, met daarin
n de regionalle aanpak
van de transformatie. Elke gemeen
nte moet aan
n de hand van een lokaal plan extra in
nvesteren in preventie
N
deze Omdenknotit
O
tie moet ook besluitvorm
ming plaatsvin
nden over de
e financiële
en in het jeugdteam. Naast
solidariteit. Dit volgt op
o de inhoudelijke keuzess. In regie, sturing en invloed zal een verschuiving
v
gaan
den van regio
onaal naar lokaal. Hoe gro
oot en met in
ngang van wanneer
w
is afh
hankelijk van
n de
plaatsvind
besluiten die nog geno
omen moete
en worden.
Eneco holding NV
De raad he
eeft op 28 ja
anuari 2020 ingestemd met
m de verkoo
op van alle aa
andelen in de
e Eneco Groe
ep N.V.
aan Diamo
ond Chubu Europe B.V. , de kopende entiteit van Mitsubishi Corporation
C
en
e Chubu Ele
ectric
Power Co.. Inc
Aandeel veerbonden parrtijen
In het volg
gende overziicht is het totale aandeel van bijdrage
en aan verbo
onden partije
en afgezet te
egen de
totale gem
meentelijke lasten.
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Bedragen x €
€1.000

Programm
ma

0. Bestuurr en ondersteu ning
1. Veilighe
eid
2. Verkeerr, vervoer en waterstaat
w
3. Econom
mie
4. Onderw
wijs

Bijdragen
aan
verbonden
partijen*

Totale lastten
programma
a**

%

-

9.978

-

6.941

8.991

77%

65

1
13.947

0%

-

2.016

-

258

5.652

5%

418

1
16.551

3%

6. Sociaal domein

16.487

6
61.413

27%

7. Volksge
ezondheid en milieu
m
8. Volkshu
uisvesting en ru
uimtelijke
ordening
B en
Alg. dekk, overhead, VPB
onvoorzie n

11.901

2
23.517

51%

-

9.318

-

897

3
32.716

3%

36.967

184
4.100

20%

5. Sport, cultuur
c
en recre
eatie

Totaal

* Exclusief opbrengsten va n verbonden pa rtijen (Eneco, S tedin, Evides en BNG).
**

Exclusief stortingen in reserves.

Grafisch ziiet het er als volgt uit:
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gende overziicht zijn de bijdragen per verbonden partij
p
afgeze
et tegen de to
otale bijdrag
gen aan
In het volg
verbonden
n partijen. In dit overzicht zijn de verb
bonden partiijen waar de gemeente bijdragen
b
(divvidend)
van ontvangt buiten beschouwing gelaten.
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Overzicht verbonden partijen
p
Onze gem
meente neem
mt deel in ond
derstaande verbonden
v
pa
artijen.
A.

Ge
emeenschap
ppelijke regellingen

GR Ombudsccommissie Hoek
ksche Waard

Programm
ma

0. Be
estuur en onde
ersteuning

Taakveld

0.4 Overhead
O

Deelnemerrs

Gemeente Hoeksche Waard en de
d gemeensch
happelijke regeling SVHW

Vestigingsp
plaats

Oud--Beijerland

Website

www
w.ombudscommissiehoeksch
hewaard.nl

Wijze waarop de verbond
den partij bijdraagt aan doe
elstellingen van de gemeentte
Het gemee
enschappelijk orgaan
o
Ombudscommissie Hoeksche
H
Waa
ard draagt zorrg voor de oprrichting en
instandhou
uding van de Ombudscomm
O
missie Hoeksche Waard. Deze
e commissie iss belast met de externe beo
oordeling
van verzoekkschriften als bedoeld in titel 9.2 van de Algemene
A
wet bestuursrech
ht, voor zover het betreft
gedraginge
en van bestuursorganen van
n de deelneme
ers.
Bestuurlijk belang
Het gemee
enschappelijk orgaan
o
bestaa
at uit de burge
emeester van onze
o
gemeente en de voorzzitter van de GR
G
SVHW.
Financieel belang
b
Uittreding: Het orgaan re
egelt de (financiële) gevolge
en van uittrediing.
Opheffing: Een besluit hie
erover kan wo
orden genome
en door tenminste twee derrde van de besstuursorganen
n van de
deelnemers. Het orgaan stelt een liquiidatieplan op.
Kengetallen
Financiële
e kengetallen Bedrag (x €1.0
000)
Opgenom
men lasten (= bijdrage
b
aan GR) in jaarreken
ning 2019

0

Werkelijk resultaat van de verbonden
n partij in 2019
9

n.v.t.

Eigen verm
mogen per 1-1
1-2019

n.v.t.

Eigen verm
mogen per 31-12-2019

n.v.t.

Vreemd vermogen per 1-1-2019

n.v.t.

Vreemd vermogen per 31-12-2019

n.v.t.

Solvabilite
eit per 1-1-201
19(= eigen verrmogen/totaal vermogen)

n.v.t.

GR Samenw
werking Vastgoedinformatie
e, Heffing en Waardebepali
W
ing (SVHW)
Programma
a

0. Be
estuur en ondersteuning, 7.. Volksgezond
dheid en Milieu
u, 8. Volkshuissvesting, ruimttelijke
orde
ening

Taakveld

0.61 OZB-woninge
en
2 OZB-niet-woningen
0.62
0.63
3 Parkeerbelassting
0.64
4 Belastingen overig
o
7.2 Riolering
R
7.3 Afval
A
8.3 Wonen
W
en bou
uwen

Deelnemerrs

De gemeenten
g
Alblasserdam, Albrandswaard
A
d, Altena, Bare
endrecht, Brielle, Goeree139

Overflakkee, Hard
dinxveld-Giessendam, Hellevvoetsluis, Hoe
eksche Waard, Krimpenerwa
aard,
Lanssingerland, Nie
euwkoop, Wesstvoorne en Waterschap
W
Ho
ollandse Delta
a.
Vestigingsp
plaats

Klaaswaal

Website

www
w.svhw.nl

Wijze waarop de verbond
den partij bijdraagt aan doe
elstellingen van de gemeentte
g van werkzaamheden voor de heffing en
n invordering van
v belastinge
en,
Een zo doelmatig mogeliijke uitvoering
heffingen e
en rechten, de
e Wet waarderring onroerende zaken, de administratie
a
v vastgoedg
van
gegevens, hett
verstrekken
n van vastgoed
dgegevens aan de deelnem
mers en derden
n en de Wet ba
asisregistratie
es adressen en
n
gebouwen..
Bestuurlijk
een bestuur be
estaat uit 2 leden uit het co
ollege van dijkg
graaf en heem
mraden van he
et Waterschap
Het algeme
Hollandse D
Delta en een collegelid
c
van iedere deelne
emende gemeente. Onze ge
emeente is vertegenwoordiigd door
wethouderr Piet van Leen
nen, zijn vervanger is wetho
ouder Harry van Waveren. De vertegenwo
oordigers van het
Waterschap
p hebben iede
er een meervo
oudig stemrecht van 6, de ovverige leden van
v het algemeen bestuur hebben
h
één stem. H
Het algemeen bestuur beslu
uit met meerd
derheid van ste
emmen. Bij he
et staken van de
d stemmen beslist
b
de
voorzitter. Het dagelijks bestuur besta
aat uit de voorrzitter en 4 led
den uit en doo
or het algemee
en bestuur aan
n te
wijzen. Onzze gemeente is
i hierin verteg
genwoordigd door wethoud
der Piet van Leenen. Er is oo
ok een ambtelijke
commissie, die tot taak heeft
h
het algem
meen bestuurr gevraagd en ongevraagd te
t adviseren ovver alle
aangelegen
nheden over SVHW.
S
Iedere deelnemer he
eeft een vertegenwoordiger in de commissie.
Financieel belang
b
Uittreding: Hiervoor steltt een onafhankkelijke registe
eraccountant een
e liquidatiep
plan op. Het plan wordt doo
or het
algemeen b
bestuur vastge
esteld. De daa
arin beschreve
en financiële verplichtingen zijn bindend.
Opheffing: Een besluit hie
ertoe kan worrden genomen
n door ten min
nste twee derd
de van het aan
ntal deelneme
ers. Een
onafhankellijke registeracccountant stelt het liquidatieplan op dat door het algemeen bestuurr wordt vastge
esteld.

Kengetallen
Financiële
e kengetallen Bedrag (x €1.0
000)
Opgenom
men lasten (= bijdrage
b
aan GR) in jaarreken
ning 2019
Werkelijk resultaat van de verbonden
n partij in 2019
9
Eigen verm
mogen per 1-1
1-2019
Eigen verm
mogen per 31-12-2019
Vreemd vermogen per 1-1-2019
Vreemd vermogen per 31-12-2019
Solvabilite
eit per 1-1-201
19 (= eigen vermogen/totaa
al vermogen)
Solvabilite
eit per 31-12-2
2019 (= eigen vermogen/totaal vermogen
n)

924
0
1.507
1.440
5.488
4.611
22%
24%

GR Veilighe
eidsregio Zuid-Holland Zuid
Programma
a

1. Ve
eiligheid

Taakveld

1.1 Crisisbeheersi
C
ng en Brandw
weer

Deelnemerrs

De gemeenten
g
Alblasserdam, Dordrecht,
D
Gorrinchem, Hard
dinxveld-Giesse
endam, Hendrrik-IdoAmb
bacht, Hoeksch
he Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zw
wijndrecht

Vestigingsp
plaats

Dord
drecht

Website

www
w.vrzhz.nl
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Wijze waarop de verbond
den partij bijdraagt aan doe
elstellingen van de gemeentte
aar lichaam integreert de brrandweerzorg
g, de rampenbestrijding, de crisisbeheersiing en de
Het openba
geneeskundige hulpverle
ening (bij onge
evallen en ram
mpen), met behoud van loka
ale verankering, bestuurlijk en
operationeel op regionaa
al niveau binnen het samenwerkingsgebied. Dit moet een
e doelmatig
ge en slagvaarrdige
hulpverleniing verzekeren
n, mede op ba
asis van een ge
ecoördineerde
e voorbereidin
ng. Ook is het openbaar lich
haam een
platform vo
oor samenwerrking met dien
nsten die aan hulpverlening
h
zijn gelieerd, met partners, organisaties en
andere ope
enbare lichamen.
Bestuurlijk
een bestuur be
estaat uit de burgemeester
b
rs van de deeln
nemende gem
meenten. Onze
e gemeente iss hierin
Het algeme
vertegenwo
oordigd door de burgemeester, wethoud
der Paul Boogaard is zijn verrvanger.
Elk lid van h
het algemeen bestuur heeftt 1 stem. Het algemeen
a
besstuur beslist bij meerderheid
d van stemme
en; als de
stemmen staken, geeft de
d stem van de
e voorzitter de
e doorslag.
Het dagelijks bestuur besstaat uit de vo
oorzitter en 3 tot 4 overige leden, door en
n uit het algem
meen bestuur aan te
wijzen. Onzze gemeente is
i hierin verteg
genwoordigd door de burge
emeester.
Financieel belang
b
De deelnem
mende gemee
enten waarborrgen de betaling van rente en
e aflossing va
an de geldleniingen die de
Veiligheidsregio aangaatt voor de uitvo
oering van zijn taak, in de ve
erhouding tot het inwoneraa
antal op 1 januari van
het dienstja
aar waarin de geldlening wo
ordt aangegaa
an.
Uittreding: Dit is slechts mogelijk
m
na wiijziging van de
e verdeling van
n gemeenten in regio’s, als bedoeld
b
in artt. 8
Veiligheidsregio’s. Het allgemeen bestu
uur regelt ond
der goedkeuring van Gedep
puteerde State
en de gevolgen van
uittreding.
Opheffing: De regeling ka
an slechts worrden opgehevven voor zoverr dit op grond van artikel 8 en
e 9 van de We
et
Veiligheidsregio’s mogelijk is. Het alge
emeen bestuur stelt - na hett horen van de
e raden van de
e deelnemende
gemeenten
n - het liquidattieplan vast en
n regelt onderr goedkeuring van Gedepute
eerde Staten de
d vereffening
g van het
vermogen.
Kengetallen
Financiële
e kengetallen
Bedra
ag (x €1.000)
Opgenom
men lasten (= bijdrage
b
aan GR) in jaarreken
ning 2019
Werkelijk resultaat van de verbonden
n partij in 2019
9
Eigen verm
mogen per 1-1
1-2019
Eigen verm
mogen per 31-12-2019
Vreemd vermogen per 1-1-2019
Vreemd vermogen per 31-12-2019
Solvabilite
eit per 1-1-201
19 (= eigen vermogen/totaa
al vermogen)
Solvabilite
eit per 31-12-2
2019 (= eigen vermogen/totaal vermogen
n)

6.941
3.812
8.364
8.273
60.630
59.786
12%
12%

GR Dienst G
Gezondheid & Jeugd Zuid-H
Holland Zuid
Programma
a

4. On
nderwijs 6. Socciaal Domein en
e 7. Volksgezzondheid en Milieu
M

Taakveld

4.3 Onderwijsbele
O
id en leerlingzzaken, 6.71 Ma
aatwerkdiensttverlening 18+
+, 6.72
Maattwerkdienstve
erlening 18-, 6.81 Geëscalee
erde zorg18+, 6.82 Geëscale
eerde zorg 18--, 7.1
Volkssgezondheid

Deelnemerrs

De ge
emeenten Alb
blasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardiinxveld-Giesse
endam, Hendrik-IdoAmbacht, Hoeksch
he Waard, Mollenlanden, Pap
pendrecht, Slie
edrecht en Zw
wijndrecht

Vestigingsp
plaats

Dord
drecht

Website

www
w.dienstgezondheidjeugd.nll
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Wijze waarop de verbond
den partij bijdraagt aan doe
elstellingen van de gemeentte
v
lokaa
al bestuur beh
hartigt het sam
menwerkingsvverband mede de
Vanuit het beginsel van verlengd
happelijke bela
angen van de deelnemers, om
o het gebied
d evenwichtig en voorspoed
dig te ontwikkkelen. De
gemeensch
belangen w
worden beharttigd door het bepalen
b
van de
d hoofdlijnen van gewenste
e ontwikkeling
gen door sturiing,
ordening, in
ntegratie en in
n voorkomend
de gevallen uittvoering in de
e taakvelden publieke gezon
ndheid, onderw
wijs,
jeugdzorg e
en maatschap
ppelijke onderssteuning, mee
er in het bijzon
nder huiselijk geweld
g
en kindermishandelling,
zoals bedoe
eld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
Bestuurlijk
een bestuur be
estaat uit één lid per deelne
emer (door en
n uit het colleg
ge van burgem
meester en we
ethouders
Het algeme
aan te wijze
en). Onze gem
meente is hierin vertegenwo
oordigd door wethouder
w
Joanne Blaak-va
an de Lagemaa
at, haar
vervanger is wethouder Huibert
H
Steen
n. Elk lid van he
et algemeen bestuur
b
heeft een gewogen
n stemrecht. De
D
uding is gebasseerd op het aantal
a
inwoners van de deellnemende gem
meenten. Beslluiten worden
stemverhou
genomen m
met meerderheid van stemm
men. Als de ste
emmen staken, wordt het voorstel
v
geach
ht te zijn verwo
orpen.
Het dagelijks bestuur besstaat uit de vo
oorzitter en 4 leden die doo
or het algemee
en bestuur uit zijn midden worden
w
en. Onze geme
eente is hierin vertegenwoo
ordigd door wethouder Joanne Blaak-van
n de Lagemaatt.
aangeweze
Financieel belang
b
In de begro
oting wordt aa
angegeven we
elke bijdrage elke
e
deelneme
er verschuldigd
d is aan het samenwerkingssverband.
De kosten d
die het samen
nwerkingsverb
band aan de de
eelnemers toe
erekent bestaa
an uit algemene kosten (toe
e te
rekenen op
p basis van hett aantal inwon
ners) en overig
ge kosten (toe te rekenen aa
an de deelnem
mers die deeln
nemen
aan die take
en waarop de kosten betrekking hebben)).
De deelnem
mers dragen er zorg voor da
at het samenw
werkingsverband altijd over voldoende ge
eld beschikt om
m aan
zijn verplich
htingen tegen
n derden te kunnen voldoen
n. De deelnemers garandere
en bovendien tegen iedere
geldgever d
de nakoming van
v de huidige
e en toekomsttige verplichtingen die de publieke rechtsspersoon op enig
e
moment te
egen die geldg
gever heeft.
Uittreding: Hiervoor is toe
estemming no
odig van het algemeen besttuur. Het algem
meen bestuurr regelt ook de
e
(financiële) gevolgen.
Opheffing: Een besluit hie
ertoe kan worrden genomen
n door tenmin
nste driekwart van het aanta
al deelnemend
de
n. Het algemeen bestuur ste
elt het liquidatieplan op.
gemeenten
Kengetallen
Financiële
e kengetallen
Bedra
ag (x €1.000)
Opgenom
men lasten (= bijdrage
b
aan GR) in jaarreken
ning 2019
Werkelijk resultaat van de verbonden
n partij in 2019
9
Eigen verm
mogen per 1-1
1-2019
Eigen verm
mogen per 31-12-2019
Vreemd vermogen per 1-1-2019
Vreemd vermogen per 31-12-2019
Solvabilite
eit per 1-1-201
19 (= eigen vermogen/totaa
al vermogen)
Solvabilite
eit per 31-12-2
2019 (= eigen vermogen/totaal vermogen
n)

19.305
1.495
4.169
4.772
56.123
34.932
7%
8%

GR Schadevvergoedingsscchap HSL-Zuid
d, A16 en A4
Programma
a

2. Ve
erkeer, vervoer en waterstaa
at

Taakveld

2.1 Verkeer
V
en vervoer

Deelnemerrs

De ge
emeenten Haarlemmermee
er, Kaag en Bra
aassem, Alphe
en aan den Rijn, Leiderdorp,, Leiden,
Lansiingerland, Zoe
eterwoude, Zo
oetermeer, Ro
otterdam, Zwijjndrecht, Hoeksche Waard,
Dord
drecht, Moerdiijk en Breda en
n de minister van
v Infrastrucctuur en Milieu
u

Vestigingsp
plaats

Rotte
erdam

142

Website

-

Wijze waarop de Verbonden Partij bijd
draagt aan doe
elstellingen va
an de gemeente
g bevordert da
at verzoeken om
o schadevergoeding die verband houde
en met de aanleg van de HS
SL-Zuid en
De regeling
de daartoe nodige verbre
eding, verlegg
ging en reconsstructie van de
e A16 en A4, en
e de beslissing op die verzo
oeken
n op gelijke wijjze worden be
ehandeld. Deze regeling sch
hept ook duide
elijkheid voor de
doelmatig, deskundig en
burgers ove
er de bevoegd
de instantie.
Bestuurlijk
Het algeme
een bestuur be
estaat uit 1 lid
d en 1 plaatsve
ervangend lid per deelneme
er, door de colleges uit hun midden
aan te wijze
en. Onze gemeente is hierin
n vertegenwoo
ordigd door wethouder
w
Piet van Leenen, zijn vervanger is
wethouderr Harry van Wa
averen. Het alg
gemeen bestu
uur besluit bij meerderheid van stemmen. Ieder lid heeft een
stem.
minste 3 leden:: de voorzitterr, het door de minister van Infrastructuurr en
Het dagelijks bestuur besstaat uit tenm
gewezen lid en
n tenminste 1 ander door he
et algemeen bestuur
b
uit zijn
n midden aang
gewezen lid. Onze
O
Milieu aang
gemeente is niet in het dagelijks
d
bestu
uur vertegenw
woordigd.
Financieel belang
b
De eventue
eel op grond van
v artikel 49 van
v de Wet op
p de ruimtelijkke ordening (nu artikel 6.1 Wet
W ruimtelijke
e
ordening) toe
t te kennen (plan)schadevvergoeding ko
omt volledig te
en laste van he
et Rijk. In die zin
z heeft gemeente
Hoeksche W
Waard geen financieel belan
ng.
Uittreding: Een deelneme
er kan uittrede
en bij besluit van
v de raad va
an de betrokke
en gemeente.
Opheffing: De gemeenschappelijke reg
geling eindigt van rechtswege op 1 januari 2021.
Kengetallen
Financiële
e kengetallen
Bedrag (x €1.000)
Opgenom
men lasten (= bijdrage
b
aan GR) in jaarreken
ning 2019
Werkelijk resultaat van de verbonden
n partij in 2019
9
Eigen verm
mogen per 1-1
1-2019
Eigen verm
mogen per 31-12-2019
Vreemd vermogen per 1-1-2019
Vreemd vermogen per 31-12-2019
Solvabilite
eit per 1-1-201
19 (= eigen vermogen/totaa
al vermogen)
Solvabilite
eit per 31-12-2
2019 (= eigen vermogen/totaal vermogen
n)

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

GR Omgeviingsdienst Zuiid-Holland Zuid
Programma
a

7. Vo
olksgezondheid en milieu

Taakveld

7.4 Milieubeheer
M

Deelnemerrs

De ge
emeenten Alb
blasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardiinxveld-Giesse
endam, Hendrik-IdoAmbacht, Hoeksch
he Waard, Mollenlanden, Pap
pendrecht, Slie
edrecht en Zw
wijndrecht en de
d
proviincie Zuid-Holland

Vestigingsp
plaats

Dord
drecht

Website

www
w.ozhz.nl

Wijze waarop de verbond
den partij bijdraagt aan doe
elstellingen van de gemeentte
De Omgeviingsdienst ond
dersteunt de deelnemers
d
biij de uitvoering van hun taken op het geb
bied van het
omgevingsrecht in het allgemeen en de
e Wet algeme
ene bepalingen
n omgevingsrecht in het bijzonder. Ook
ondersteun
nt de dienst biij taken op hett terrein van vergunningverrlening, handhaving en toezicht op grond van de in
artikel 5.1 vvan de Wet alg
gemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wette
en.
Bestuurlijk
een bestuur be
estaat uit 1 lid
d en 1 plaatsve
ervangend lid per deelneme
er (door en uitt het college aan te
Het algeme
143

wijzen). On
nze gemeente is hierin verte
egenwoordigd
d door wethou
uder Piet van Leenen,
L
zijn ve
ervanger is we
ethouder
Harry van W
Waveren. De deelnemers he
ebben een gew
wogen stemre
echt. De stemvverhouding is gebaseerd op
p hun
aandeel in de
d omzet van de Omgeving
gsdienst ZHZ. Deze
D
verhoud
ding wordt bij het vaststellen van de jaarre
ekening
over jaar X vastgesteld en geldt voor ja
aar X+2. Deze stemverhoud
dingen gelden voor zowel he
et algemeen bestuur
b
als het dagelijks bestuur..
Voor het to
ot stand komen van een bessluit is een volsstrekte meerd
derheid vereist. Wel moeten
n minimaal 3
deelnemers hun stem vo
oor het voorste
el hebben uitg
gebracht wil het aangenomen zijn, behalvve als de regelling
anders bep
paalt. Zo kunne
en grote deeln
nemers de bessluitvorming n
niet domineren. Verder is ee
en gekwalifice
eerde
meerderhe
eid van driekwart voorgeschreven bij de vaststelling van
n de begroting
g en de bijdrag
geverordening
g. Die
meerderhe
eid is ook vereiist bij besluiten tot toetrediing, uittreding
g en opheffing
g van de regeliing.
Het dagelijks bestuur besstaat uit de vo
oorzitter, plaatsvervangend voorzitter en drie andere le
eden. Onze ge
emeente
is hierin verrtegenwoordigd door wethouder Piet van Leenen.
Financieel belang
b
In de begro
oting wordt va
astgelegd welkke bijdrage elk
ke deelnemer verschuldigd is aan de Omg
gevingsdienstt. In een
Bijdrageverrordening die het algemeen
n bestuur vasttstelt, worden de verschuldiigde vergoedingen voor
instandhou
uding van de Omgevingsdie
O
nst en de te le
everen dienste
en vastgelegd.
Uittreding: Uittreding is mogelijk
m
na verkregen toesttemming van het
h vertegenw
woordigend orrgaan. Uittreden kan
g van een opze
egtermijn van tenminste 1 kkalenderjaar. Het
H algemeen bestuur regelt de
alleen met inachtneming
financiële e
en organisatorrische gevolge
en van de uittrreding en steltt de verschuld
digde schadelo
oosstelling vasst. De
schadeloossstelling bedra
aagt tenminste
e driemaal de jaaromzet van
n de betreffen
nde deelneme
er in het jaar waarin
w
de
deelnemer besluit uit te treden. In bijzzondere omsta
andigheden ka
an het algeme
een bestuur ee
en andere
schadeloossstelling vaststtellen.
Opheffing: Dit is mogelijkk als meer dan
n driekwart van
n het aantal de
eelnemers daartoe besluit, mits die tenm
minste
meerderheid van
v het aantal stemmen in het
h algemeen bestuur verte
egenwoordige
en. Het algeme
een
driekwart m
bestuur ste
elt een liquidatieplan vast, dat
d voorziet in de verplichtin
ng van de deelnemers tot deelneming in de
financiële e
en personele gevolgen
g
van de
d opheffing.
Kengetallen
Financiële
e kengetallen
Bedra
ag (x €1.000)
Opgenom
men lasten (= bijdrage
b
aan GR) in jaarreken
ning 2019
Werkelijk resultaat van de verbonden
n partij in 2019
9
Eigen verm
mogen per 1-1
1-2019
Eigen verm
mogen per 31-12-2019
Vreemd vermogen per 1-1-2019
Vreemd vermogen per 31-12-2019
Solvabilite
eit per 1-1-201
19 (= eigen vermogen/totaa
al vermogen)
Solvabilite
eit per 31-12-2
2019 (= eigen vermogen/totaal vermogen
n)

1.508
253
1.736
3.485
6.693
2.154
21%
62%

GR Wegsch
hap Tunnel Do
ordtse Kil
Programma
a

2. Ve
erkeer, vervoer en waterstaa
at

Taakveld

2.1 Verkeer
V
en vervoer

Deelnemerrs

Proviincie Zuid-Holland en de gemeenten Dord
drecht en Hoe
eksche Waard

Vestigingsp
plaats

Dord
drecht

Website

www
w.kiltunnel.nl

Wijze waarop de verbond
den partij bijdraagt aan doe
elstellingen van de gemeentte
b
en exp
ploiteert de Kiiltunnel en de aansluitende wegverbindin
ngen.
De dienst beheert

144

Bestuurlijk
een bestuur be
estaat uit 2 leden van iedere deelnemer. Onze gemeen
nte is hierin ve
ertegenwoord
digd door
Het algeme
de wethoud
ders Harry van
n Waveren en Piet van Leenen. Voor het tot
t stand komen van een be
esluit bij stemm
ming is
de volstrekkte meerderhe
eid vereist van de leden die aan de stemm
ming hebben deelgenomen.
d
Het algemeen
bestuur nee
emt besluiten
n op basis van een gewogen stemverhoud
ding.
Behalve alss de vergadering voltallig is, wordt bij stakking van stemmen het neme
en van een besluit uitgestelld tot
een volgende vergaderin
ng. In die verga
adering kunne
en de beraadslagingen word
den heropend
d. Als de stemm
men
staken in ee
en voltallige vergadering
v
off voor de twee
ede maal over hetzelfde voo
orstel, wordt het
h geacht nie
et te zijn
aangenome
en. Het dagelijjks bestuur be
estaat uit 1 lid van iedere de
eelnemer, uit en
e door het allgemeen bestuur aan
te wijzen. Onze
O
gemeentte is hierin verrtegenwoordig
gd door wetho
ouder Harry van Waveren.
Financieel belang
b
Elk van de deelnemers
d
w
waarborgt
de b
betaling van re
ente en aflossiing van de doo
or het Wegsch
hap te sluiten leningen
en in rekening-courant op te nemen ge
elden, in overe
eenstemming met de hierboven vermeld
de percentages. Als
hieruit voor de deelneme
ers betalingen
n voortkomen,, verrekenen de
d deelnemerss deze onderliing, met
gebruikmakking van dezelfde percentag
ges.
Uittreding: Hiervoor kan het
h algemeen bestuur voorwaarden opsttellen.
n bestuur steltt een liquidatie
eplan op.
Opheffing: Het algemeen
Kengetallen
Financiële
e kengetallen
Bedra
ag (x €1.000)
Opgenom
men lasten (= bijdrage
b
aan GR) in jaarreken
ning 2019
Werkelijk resultaat van de verbonden
n partij in 2019
9
Eigen verm
mogen per 1-1
1-2019
Eigen verm
mogen per 31-12-2019
Vreemd vermogen per 1-1-2019
Vreemd vermogen per 31-12-2019
Solvabilite
eit per 1-1-201
19 (= eigen vermogen/totaa
al vermogen)
Solvabilite
eit per 31-12-2
2019 (= eigen vermogen/totaal vermogen
n)

B.

65
1.082
1.854
2.936
23.044
18.238
7%
14%

n vereniginge
en
Sttichtingen en

Stichting In
nkoopbureau West-Brabant
W
Programma
a

0.Besstuur en Onde
ersteuning

Taakveld

0.4 Overhead
O

Deelnemerrs

De ge
emeenten Alttena, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruiden
nberg, Halderb
berge, Hoekscche
Waarrd, Kapelle, Mo
oerdijk, Noord
d-Beveland, Re
eimerswaal, Rucphen, Steen
nbergen, Tholen,
Woensdrecht en Zundert; de gemeenschappe
elijke regelingen ABG-organ
nisatie,
Belasstingsamenwe
erking West-Brabant, GGD Hart
H
voor Brab
bant en GGD Zeeland
Z

Vestigingsp
plaats

Zevenbergen

Website

www
w.inkoopburea
auwestbrabant.nl

Wijze waarop de verbond
den partij bijdraagt aan doe
elstellingen van de gemeentte
g dient indirecct diverse openbare belange
en door het behalen van vo
oordelen op zo
owel financiee
el,
De stichting
kwalitatief en procesmattig gebied voo
or de deelnem
mers, onder and
dere door hett faciliteren van een regiona
aal
inkoopbure
eau.
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Bestuurlijk belang
een bestuur be
estaat uit een vertegenwoo
ordiger per deelnemende ge
emeente. Onzze gemeente iis hierin
Het algeme
vertegenwo
oordigd door wethouder Piiet van Leenen
n. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderrheid van
stemmen. Het
H dagelijks bestuur
b
bestaat uit 5 leden. Onze gemeente is hierin ve
ertegenwoord
digd door wetthouder
Piet van Leenen.
Financieel belang
b
De gemeen
nte heeft bij het toetreden tot
t de stichtin
ng een borgsom gestort. De
e jaarlijkse gem
meentelijke bijjdrage is
gebaseerd op het aantal af te nemen dagdelen
d
van het inkoopbureau.
Kengetallen
n
Financiële
e kengetallen
Bedra
ag (x €1.000)
Opgenom
men lasten (= bijdrage
b
aan GR) in jaarreken
ning 2019
Werkelijk resultaat van de verbonden
n partij in 2019
9
Eigen verm
mogen per 1-1
1-2019
Eigen verm
mogen per 31-12-2019
Vreemd vermogen per 1-1-2019
Vreemd vermogen per 31-12-2019
Solvabilite
eit per 1-1-201
19 (= eigen vermogen/totaa
al vermogen)
Solvabilite
eit per 31-12-2
2019 (= eigen vermogen/totaal vermogen
n)

259
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Sportstichtting Strijen
Programma
a

5. Sport, cultuur en
n recreatie

Taakveld

5.2 Sportaccommo
odaties

Deelnemerrs

Gemeente Hoeksche Waard

Vestigingsp
plaats

Gemeente Hoeksche Waard (v/h
h gemeente Sttrijen)

Website
Wijze waarop de verbond
den partij bijdraagt aan doe
elstellingen van de gemeentte
De stichting
g is eigenaar van
v het zwemb
bad en de spo
orthal in Strijen
n en verhuurt het complex aan
a Laco Strije
en bv. Als
eigenaar lig
gt bij de stichtting ook de zorg om het com
mplex in stand
d te houden.
Bestuurlijk belang
e van de voorm
malige gemeente Strijen vorrmt het bestuur van de stich
hting. Er word
dt thans een onderzoek
Het college
voorbereid naar hoe de doelstelling
d
va
an de stichting
g in de toekom
mst het best ka
an worden gerealiseerd. De
e
uitkomst hiiervan is bepalend voor de wijze
w
waarop het
h bestuurlijkke belang kan worden ingevvuld.
Financieel belang
b
Gemeente Hoeksche Waard is aanspra
akelijk voor eve
entuele explo
oitatietekorten
n.
Kengetallen
n
Financiële
e kengetallen
Bedrag (x €1.000)
Opgenom
men lasten (= bijdrage
b
aan GR) in jaarreken
ning 2019
Werkelijk resultaat van de verbonden
n partij in 2019
9
Eigen verm
mogen per 1-1
1-2019
Eigen verm
mogen per 31-12-2019
Vreemd vermogen per 1-1-2019
Vreemd vermogen per 31-12-2019
Solvabilite
eit per 1-1-201
19 (= eigen vermogen/totaa
al vermogen)
Solvabilite
eit per 31-12-2
2019 (= eigen vermogen/totaal vermogen
n)

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

Ve
ennootschap
ppen en Coöp
peraties (dee
elnemingen)

Eneco en Stedin
Programma
a

0. Be
estuur en onde
ersteuning

Taakveld

0.5 Treasury
T

Deelnemerrs

De aa
andelen van E
Eneco en Stediin zijn in hande
en van 44 gem
meenten

Vestigingsp
plaats

Rotte
erdam

Website

www
w.eneco.nl ww
ww.stedingroep
p.nl

Wijze waarop de verbond
den partijen bijdragen
b
aan doelstellingen
d
n van de geme
eente
e maatschappelijk verantw
woord leveren van energie en
e daaraan gerelateerde pro
oducten
Het betrouwbaar, veilig en
aan particuliere en zakeliijke klanten en
n samenwerking en deelnem
ming in andere
e rechtspersonen.
Bestuurlijk
4 % van de aan
ndelen van Ene
eco (101.253 van
v de 4.970.9
978 aandelen)).
Gemeente Hoeksche Waard bezit 2,04
nen vertegenw
woordigt onze
e gemeente in
n de Algemene
e vergadering van Aandeelh
houders.
Wethouderr Piet van Leen
Wethouderr Harry van Wa
averen is zijn vvervanger.
De raad hee
eft op 28 janu
uari 2020 ingesstemd met de
e verkoop van alle aandelen in de Eneco Groep
G
N.V. aan
n
Diamond Chubu Europe B.V. , de kopende entiteit van Mitsubishi Corporation en
e Chubu Elecctric Power Co
o. Inc.
Gemeente Hoeksche Waard bezit 2,04
4 % van de aan
ndelen van Ste
edin (101.253 van de 4.970.9
978 aandelen)).
Wethouderr Piet van Leen
nen vertegenw
woordigt onze
e gemeente in
n de Algemene
e vergadering van Aandeelh
houders.
Wethouderr Harry van Wa
averen is zijn vvervanger.
Financieel belang
b
De boekwa
aarde van onze
e aandelen bedraagt na de splitsing
s
van de
d voormalige holding in het netwerkbedrijf
Stedin en h
het productieb
bedrijf Eneco:
-Stedin: € 6
6.137.000
-Eneco: € 0
Kengetallen
n
Financiële
e
kengetalle
en

Bedrag (x € 1000)

Opgenom
men baten (= dividend)
d
in jaa
arrekening 2019
Jaarresulttaat van de verbonden partij in 2019
Eigen verm
mogen per 1-1
1-2019
Eigen verm
mogen per 31-12-2019
Vreemd vermogen per 1-1-2019
Vreemd vermogen per 31-12-2019
Solvabilite
eit per 1-1-201
19 (= eigen vermogen/totaa
al vermogen)
Solvabilite
eit per 31-12-2
2019 (= eigen vermogen/totaal vermogen
n)

Eneco
1.385
132.000
2.939.000
2.937.000
2.804.000
3.031.000
51%
49%

Stedin
929
3
325.000
2.6
699.000
2.9
949.000
4.2
292.000
4.3
340.000
39%
40%

BV Gemeen
nschappelijk Bezit
B
Evides
Programma
a

0. Be
estuur en onde
ersteuning

Taakveld

0.5 Treasury
T

Deelnemerrs

De aa
andelen van het Gemeensch
happelijk Bezit Evides zijn in
n handen van gemeenten
g
en
n
proviincies in het ve
erzorgingsgeb
bied

Vestigingsp
plaats

Rotte
erdam

Website

www
w.evides.nl
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Wijze waarop de verbond
den partij bijdraagt aan doe
elstellingen van de gemeentte
men met gem
meenten en pro
ovincies in Rijn
nmond en Zee
eland deel in de
d BV
Gemeente Hoeksche Waard neemt sam
happelijk Bezitt Evides. Op haar beurt is de
e BV voor 50%
% eigenaar van
n het drinkwatterleidingbedrrijf
Gemeensch
Evides. Evid
des levert drin
nkwater aan hu
uishoudens en
n bedrijfsleven
n en levert in toenemende
t
m
mate
ook
industriewa
ater en diensten op het geb
bied van afvalw
water- en rioolwaterzuiverin
ng.
Bestuurlijk
Gemeente Hoeksche Waard bezit 4,99
9% (92.372) va
an de aandelen
n van het Gem
meenschappeliijk Bezit Evides van de
1.850.000 aandelen.
a
Wetthouder Piet vvan Leenen ve
ertegenwoordigt onze geme
eente in de Algemene verga
adering
van Aandee
elhouders. We
ethouder Harrry van Waveren
n is zijn vervan
nger.
Financieel belang
b
De boekwa
aarde van onze
e aandelen in de
d BV Gemeenschappelijk Bezit
B
Evides be
edraagt bedra
ag € 3,4 miljoe
en
Kengetallen
n
Financiële
e kengetallen

Bedrag (x €1.000)

Opgenom
men baten (= dividend)
d
in jaa
arrekening 2019

884

Jaarresulttaat van de verbonden partij in 2019

21.912

Eigen verm
mogen per 1-1
1-2019

2
255.219

Eigen verm
mogen per 31-12-2019

2
259.432

Vreemd vermogen per 1-1-2019

3

Vreemd vermogen per 31-12-2019

0

Solvabilite
eit per 1-1-201
19(= eigen verrmogen/totaal vermogen)

100%

Solvabilite
eit per 31-12-2
2019 (= eigen vermogen/totaal vermogen
n)

100%

Bank Nederlandse Geme
eenten
Programma
a

Algem
mene Dekking
gsmiddelen

Taakveld

0.5 Treasury
T

Deelnemerrs

Bijna alle Nederlan
ndse overhede
en.

Vestigingsp
plaats

Den Haag

Website

www
w.bngbank.nl

Wijze waarop de verbond
den partij bijdraagt aan doe
elstellingen van de gemeentte
De gemeen
nte heeft van oudsher
o
aandelen in de BNG
G. Doelstelling
g van de BNG is een gunstig
ge financiële
dienstverle
ening en kredie
etverstrekking
g, om zo voord
delig mogelijkk een bijdrage te kunnen levveren aan de
maatschappelijke voorzie
eningen.
Bestuurlijk
De aandele
en van de Bankk Nederlandse
e Gemeenten zijn
z voor de he
elft in handen van de Staat; de andere he
elft is
geplaatst b
bij gemeenten, provincie en een hoogheemraadschap. G
oeksche Waard
d bezit 0,28 %
Gemeente Ho
(153.738) vvan de aandele
en van de BNG
G (van de 55.69
90.720 aandelen). Wethoud
der Piet van Le
eenen
vertegenwo
oordigt onze gemeente
g
in de
d Algemene vergadering
v
van Aandeelho
ouders. Wetho
ouder Harry va
an
Waveren is zijn vervanger.
Financieel belang
b
De boekwa
aarde van onze
e aandelen BN
NG bedraagt € 357.000,-.
Kengetallen
n
Financiële
e kengetallen
Opgenom
men baten (= dividend)
d
in jaa
arrekening 2019
Jaarresulttaat van de verbonden partij in 2019

Bedrag (x €1.000)
438
163.000
148

Eigen verm
mogen per 1-1
1-2019
Eigen verm
mogen per 31-12-2019
Vreemd vermogen per 1-1-2019
Vreemd vermogen per 31-12-2019
Solvabilite
eit per 1-1-201
19 (= eigen vermogen/totaa
al vermogen)
Solvabilite
eit per 31-12-2
2019 (= eigen vermogen/totaal vermogen
n)

4.9
991.000
4.8
887.000
132.5
518.000
144.8
802.000
3,6%
3,3%

Bres Accom
mmodaties BV
V
Programma
a

5. Sport, cultuur en
n recreatie 6. Sociaal
S
Domeiin

Taakveld

5.2 Sportaccommo
odaties, 5.7 Op
penbaar groen
n en (openluch
ht) recreatie, 6.1
6 Samenkraccht en
burgerparticipatie

Deelnemerrs

Gemeente Hoeksche Waard

Vestigingsp
plaats

Maassdam

Website

www
w.bresaccomm
modaties.nl

Wijze waarop de Verbonden Partij bijd
draagt aan doe
elstellingen va
an de gemeente
De vennootschap heeft ten
t doel:


He
et exploiteren
n van het Recre
eatieoord Binnenmaas en van
v diverse bin
nnensport-, reccreatie- en
we
elzijnsfaciliteitten inclusief het
h (technisch)) beheren van het (overige) vastgoed.



met, het finan
He
et oprichten van,
v
het deelne
emen in, het samenwerken
s
ncieren van, het zich op and
dere wijze
interesseren bij, het voeren van
v beheer en van de directiie over en het geven van adviezen en het verlenen
an diensten aan andere venn
nootschappen
n en ondernem
mingen
va



He
et zich (mede))verbinden voo
or en het stelllen va (hypoth
hecaire) zekerh
heid voor verp
plichtingen van
n
grroepsmaatschappijen en derden



He
et beleggen (vverwerven en exploiteren) van
v vermogen
n in (hypotheca
aire) schuldvorderingen,
re
egistergoedere
en, valuta, effe
ecten en verm
mogenswaarde
en in het algem
meen het verrrichten van al wat
w met
ovenstaande in de ruimste zin
z verband ho
oudt of daaraa
an bevorderlijkk kan zijn
bo

Bestuurlijk
erheids-BV hee
eft de gemeen
nte rechtstree
eks invloed op de BV. Gemeente Hoeksche Waard is 100%
In deze ove
aandeelhou
uder van de BV
V, tevens opdrachtgever, be
ewaakt de opd
dracht voor uitvoering van de
d publieke
doelstelling
g en behoudt daarmee haarr taak als beleiidsmaker en –bepaler.
–
Weth
houder Piet va
an Leenen
vertegenwo
oordigt onze gemeente
g
in de
d Algemene vergadering
v
van Aandeelho
ouders. Wetho
ouder Harry va
an
Waveren is zijn vervanger.
an Commissariissen als toezicchthoudend orgaan,
o
bestaa
ande uit drie le
eden, benoem
md op
De BV heefft een Raad va
voordrachtt van de algem
mene vergaderring van aande
eelhouders (zijjnde de gemeente). De Raad van Commisssarissen
benoemt een eindveranttwoordelijk dirrecteur (met uitzondering
u
v de eerste directeur)
van
d
en is
i bevoegd tot
schorsing e
en/of ontslag van
v de directe
eur.
Financieel belang
b
Het eigendom van de acccommodaties (zowel juridisch als econom
misch) is niet aa
an de BV overrgedragen, ma
aar blijft
eente. De BV voert
v
wel het onderhoud aa
an de eigendommen uit.
bij de geme
Opheffing: Na ontbinding
g van de venno
ootschap gescchiedt de vere
effening door de bestuurders, tenzij de algemene
g anders bepa
aalt.
vergadering
Financiële
e kengetallen
Bedrag (x €1.000)
Opgenom
men lasten (= bijdrage
b
aan GR) in jaarreken
ning 2019*
Werkelijk resultaat (na belastingen) van
v de verbonden partij in 2019
2
Eigen verm
mogen per 1-1
1-2019
Eigen verm
mogen per 31-12-2019

1.381
134
164
298
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Vreemd vermogen per 1-1-2019
Vreemd vermogen per 31-12-2019
Solvabilite
eit per 1-1-201
19 (= eigen vermogen/totaa
al vermogen)
Solvabilite
eit per 31-12-2
2019 (= eigen vermogen /to
otaal vermoge
en)

2.026
4.755
8%
6%

‘* Het betrefft hier de netto bijdrage na aftrrek van de huurvvergoeding die Bres voor het gebruik
g
van de gebouwen
g
aan de
d
gemeente moet
m
betalen.

CV/BV Ontw
wikkelingsbed
drijf Bedrijvenpark Hoeksche Waard
Programma
a

3. Eco
onomie

Taakveld

3.1 Economische
E
o
ontwikkeling

Deelnemerrs

Gemeente Hoeksche Waard

Vestigingsp
plaats

Maassdam

Website

www
w.bedrijvenparrkhw.nl

Wijze waarop de verbond
den partij bijdraagt aan doe
elstellingen van de gemeentte
ordelijk voor he
et ontwikkelen van bedrijve
enterreinen met een regiona
aal
Het ontwikkkelingsbedrijff is verantwoo
karakter. De activiteiten van de exploittatiemaatscha
appij beperken
n zich tot het ontwikkelen
o
v een Hoekssche
van
Waards bed
drijventerrein van 20 hectarre.
Bestuurlijk
en commandittaire vennootsschap (CV) met een
De grondexxploitatiemaatschappij heefft de juridische vorm van ee
end vennoot. Wethouder va
besloten ve
ennootschap (BV)
(
als behere
an Leenen hee
eft van het college het man
ndaat
gekregen voor
v
het neme
en van besluite
en samenhang
gend met het aandeelhoude
a
erschap. De Allgemene vergadering
van Aandee
elhouders van het OBHW he
eeft besloten om de Raad van
v Commissarissen te laten
n bestaan uit één
é
uder (de heer mr. drs. A.J. Borgdorff).
toezichthou
B
Financieel belang
b
Het geplaatste en gestorrte kapitaal va
an de BV bedra
aagt €35.000. Gemeente Ho
oeksche Waard bezit 100% van de
et stemrecht. Het command
ditaire kapitaa
al van de grondexploitatiem
maatschappij bedraagt
b
aandelen en 100% van he
€3.500.000
0. De gemeentte staat garant voor de geld
dlening van het bedrijvenpark Hoeksche Waard.
W
Bij oprichtin
ng van de grondexploitatiemaatschappij is overeengekkomen dat ven
nnoten een ka
apitaalinbreng
g van 40%
van hun participatie in he
et commanditair kapitaal sto
orten.
Kengetallen
n
Financiële
e kengetallen CV
Bedrag (x €1.000)
Opgenom
men lasten (= bijdrage
b
aan GR) in jaarreken
ning 2019
Jaarresulttaat van de verbonden partij in 2019
Eigen verm
mogen per 1-1
1-2019
Eigen verm
mogen per 31-12-2019
Vreemd vermogen per 1-1-2019
Vreemd vermogen per 31-12-2019

0
0
35
35
15.619
12.338

Financiële
e kengetallen BV
Bedrrag (x € 1.000)
Opgenom
men lasten (=bijdrage aan GR
R) in gemeentterekening 2019
Jaarresulttaat van de verbonden partij in 2019
Eigen verm
mogen per 1-1
1-2019
Eigen verm
mogen per 31-12-2019
Vreemd vermogen per 1-1-2019
Vreemd vermogen per 31-12-2019

0
0
-470
-470
505
505
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Regionale Afvalstoffend
A
ienst Hoeksch
he Waard BV
Programma
a

7. Vo
olksgezondheid en milieu

Taakveld

7.3 Afval
A

Deelnemerrs

Gemeente Hoeksche Waard

Vestigingsp
plaats

Westtmaas

Website

www
w.radhoeksche
ewaard.nl

Wijze waarop de verbond
den partij bijdraagt aan doe
elstellingen van de gemeentte
De vennootschap heeft als
a doel om in het belang va
an beschermin
ng van het miliieu en een doe
elmatig behee
er
werkzaam tte zijn op het gebied
g
van:
a.

He
et uitvoeren van publieke ta
aken in het afvval- en grondstoffenbeheerr in de ruimste
e zin, waaronder in
ied
der geval versstaan wordt: het inzamelen, het vervoeren, het (doen) be- of verwerkken, het verha
andelen
va
an afval en gro
ondstoffen en het adviseren
n hierover

b.

De
e inzameling van
v bedrijfsafvval en -grondstoffen, inclusiief het inzame
elen, het vervo
oeren, het (doen) beoff verwerken, het
h verhandele
en

c.

He
et uitvoeren van taken op het gebied van
n beheer en on
nderhoud van de openbare ruimte

Daarnaast h
heeft de vennootschap als doel:
d


He
et deelnemen en het zich op andere wijze
e interesseren
n in, het financcieren van, hett voeren van directie
d
en
n beheer over,, het verlenen van diensten aan en het be
ehartigen van belangen van vennootschappen en
on
ndernemingen
n, primair dat met
m een doelsstelling als gen
noemd onder a., b. en c;



he
et ter leen opn
nemen en/of ter
t leen verstrrekken van gellden, evenals het
h zekerheid stellen, zich op
o
an
ndere wijze ste
erk maken of zich
z hoofdelijk
k naast of voor anderen verbinden;



he
et verkrijgen, vervreemden,
v
beheren en exploiteren
e
van roerende en
n onroerende zaken en ande
ere
go
oederen, daaro
onder begrep
pen patenten, merkrechten, licenties, kennis, vergunnin
ngen en anderre
ind
dustriële eigendomsrechten ten behoeve
e van zichzelf of ten behoevve van vennoo
otschappen, waarmee
w
zijn in een groep
p is verbonden
n zomede hett stellen van ze
ekerheden ten
n behoeve van
n vennootscha
appen
aarmee zij op enigerlei wijze
e is verbonden
n en al wat me
et het vorensttaande in dit lid in de ruimstte zin
wa
ve
erband houdt of daartoe bevorderlijk is.

De vennootschap kan de
e diensten gen
noemd onder a,
a b. en c. in mindere mate verrichten
v
voo
or anderen dan
n de
udende gemeenten.
aandeelhou
Bestuurlijk
De relatie tussen
t
gemeente Hoeksche Waard en de RAD kenmerkkt zich door ee
en goede balans tussen invloed van
de gemeen
nte als eigenaa
ar en opdrachttgever én de gewenste
g
auto
onomie van de
e uitvoeringso
organisatie.
Het is van b
belang om de opdrachtgeve
ers- en eigenaa
arsrol te scheiden binnen (h
het college van
n) de gemeente.
In plaats va
an een directe aansturing do
oor de gemeente is er na om
mzetting sprak
ke van een afzzonderlijke en
e
tie is uitgewerrkt in het besturingsmodel. Daarbij worde
en de taken,
verzakelijktte relatie. De eigenaarsrelat
bevoegdhe
eden en verantwoordelijkhe
eden van Algem
mene Vergade
ering van Aand
deelhouders (AVA),
(
Raad va
an
Commissarrissen (RvC) en
n het bestuur ((vooral) vastge
elegd in de sta
atuten. De opdrachtgeverre
elatie is uitgew
werkt in
onder ande
ere een diensttverleningsove
ereenkomst. Wethouder
W
Pie
et van Leenen vertegenwoo
ordigt onze ge
emeente
in de Algem
mene vergadering van Aandeelhouders.
Financieel b
belang
Hoeksche W
Waard bezit 10
00% van de aa
andelen.
Kengetallen
n
Financiële
e kengetallen
Bedrag (x €1.000)
Opgenom
men lasten in ja
aarrekening 2019
Resultaat rekening gem
meenschappelijke regeling R.A.D.
R
2019
Eigen verm
mogen per 1-1
1-2019 *

6.584
415
0
151

Eigen verm
mogen per 31-12-2019
Vreemd vermogen per 1-1-2019 *
Vreemd vermogen per 31-12-2019
Solvabilite
eit per 1-1-201
19(= eigen verrmogen/totaal vermogen)
Solvabilite
eit per 31-12-2
2019 (= eigen vermogen/totaal vermogen
n)

2.746
0
10.368
0%
21%

* Per 1 janu
uari 2019 is de
e Regionale afvvalstoffen die
enst RAD Hoekksche Waard omgezet
o
tot RAD HW. Op de
e balans per
01-01-2019
9 is het eigen- en vreemd ve
ermogen nihil.

C.

Ovverige verbo
onden partije
en

Er zijn gee
en verbonden
n partijen die
e onder deze
e categorie vallen.
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3.8

G
Grondbele
eid

Inleiding
et grondbele
eid vorm. Om
m de bestuurllijke
In de paragraaf Grondbeleid geeft de gemeentte jaarlijks he
etten we een ‘gereedscha
apskist’ met vele
v
instrumenten van he
et grondbele
eid in. De
doelen te bereiken, ze
ggen vast in de
d meerjaren
nbegroting, het
h coalitieprogramma
bestuurlijkke (in dit kader ruimtelijkke) doelen lig
en diverse
e visiedocumenten en de daarmee sam
menhangend
de beleidsno
ota’s. De besttuurlijke doe
elen zijn
dynamisch
h en regelgevving verande
ert. Daardoor kan ook de inhoud van de gereedschapskist wijzzigen.
f
imp
pact: de uitvoering vraag
gt financiële middelen. Hiierdoor
Daarnaastt heeft het grondbeleid financiële
ontstaan rrisico’s voor de
d gemeente
e. Die risico’ss kunnen van
n grote invloe
ed zijn op de
e financiële positie van
de gemee
ente. Om dezze risico’s te beperken
b
en
n te beheerse
en, bekijken we
w onze grondexploitaties jaarlijks
opnieuw.
glegging in de paragraaf grondbeleid gaat over he
et te voeren grondbeleid
d en de uitleg
g over de
De verslag
uitvoering
g ervan. Hierb
bij is er vrijhe
eid in de opsttelling van de
af, met de vo
oorwaarde da
at die aan
eze paragraa
de regelge
eving van het BBV (Beslu
uit Begroting en Verantw
woording) voldoet. De Com
mmissie BBV
V heeft in
2019 een nieuwe notittie uitgebraccht over het “Grondbeleid
“
d in de begro
oting en jaarsstukken”. Ditt is een
v het BBV.
vernieuwing van diverse Notities van
De 3 pijlerrs voor de wijjziging zijn:
 Ha
andreiking vennootschap
psbelasting en
e gemeente
elijke grondb
bedrijf (2015));
 be
eperken van de risico’s;
 ve
ernieuwing van
v de begroting en veran
ntwoording vvan de geme
eente, zodat meer
ve
ergelijkbaarh
heid in de verrslaggeving ontstaat.
o
nd grondbele
eid maakt ge
een deel mee
er uit van de grondexploitaties. In dezze paragraaf maken we
Faciliteren
ondersche
eid tussen faciliterende grondexploit
g
b
n in exploitatie (BIE). We
el staat het
aties en de bouwgronde
de gemee
ente vrij om beide
b
vormen
n van grondb
beleid als een
n gemengd project
p
in de projectadmiinistratie
op te nem
men en de stu
uring en behe
eersing hiero
op in te richten.
V geeft aan dat onderstaa
ande punten
n van belang zijn in de verrslaglegging::
Artikel 16 van het BBV






Ee
en visie op he
et grondbele
eid in relatie tot de uitvoe
ering van de doelstellingen van de
prrogramma’s in de begrotting.
Ee
en verduideliijking van de wijze waaro
op de gemeente het gron
ndbeleid uitvvoert.
Ee
en actuele inschatting van de te verw
wachten resultaten van de
e totale gron
ndexploitatie
e.
Ee
en onderbou
uwing van de
e begrote win
nstneming.
Be
eleidsuitgang
gspunten ovver de reserves voor gron
ndzaken in re
elatie tot de risico’s
r
van de
grrondzaken.

Visie grondbeleid
amma’s economie en volkkshuisvesting
g, ruimtelijke
e ordening, stedelijke verrnieuwing en
n
De progra
maatschap
ppelijke onde
ersteuning van
v de begroting zijn het meest gerich
ht op het gemeentelijk
grondbele
eid en de uitvvoering ervan. De doelste
ellingen vanu
uit deze prog
gramma’s zijn
n opgenome
en in deze
begroting.
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Jaarlijks w
wordt een Me
eerjaren Persspectief Gron
ndexploitatie
es (MPG) voo
orgelegd ter besluitvorming,
inclusief herziening
h
van de gronde
exploitaties. Begin
B
2020 iss een nieuwe
e Nota Koste
enverhaal vasstgesteld.
Deze nieuwe nota gee
eft ruimte aan woningbou
uw en daarm
mee is de vitaliteit van de dorpen bescchermd.
e instrumenten en jurisprrudentie spelen een grote rol bij het hanteren
h
van
n het grondb
beleid
Wettelijke
Hierbij valt te denken aan:
 Wet
W ruimtelijk
ke ordening (Wro),
(
waarin
n de zogenaa
amde Gronde
exploitatiew
wet (afdeling 6.4 Wro) is
op
pgenomen. Het
H exploitattieplan maak
kt het mogeliijk om druk uit
u te oefenen, zodat in de
ge
ewenste vorm
m gewerkt kan
k worden bij
b de realisattie van gebiedsontwikkelingen.
 He
et Besluit ruiimtelijke ord
dening (Bro). Dit besluit geeft
g
de kosttenelemente
en die kunnen
n worden
op
pgenomen in
n een exploittatieplan.
 An
ndere instrum
menten zijn:
Wet voorkeursrecht gemeente
en (Wvg).
Onteigeningswet.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
de Wo
oningwet en het Burgerliijk Wetboek.
Daarn
naast is er nog een aantall wetten en regelingen
r
diie het grondbeleid raken.
In 2021 is de Omgevingswet van kracht. Deze wet
w heeft ge
evolgen voor het grondbe
eleid en de uitvoering
u
et een actuelle Nota Gron
ndbeleid wordt vooruit ge
elopen op de
e Omgevingsswet.
er van. Me
g grondbeleid
Uitvoering
Bij het verrhalen van de
e kosten hou
uden wij reke
ening met de
e Grondexplo
oitatiewet en
n de Nota
Kostenverrhaal. Ook leggen wij de afspraken
a
va
ast in een antterieure overreenkomst.
en aantal we
ettelijke ontw
wikkelingen op
o ons af kom
men die gevo
olgen hebbe
en voor ons
We zien ee
grondbele
eid. Zo krijgt de Omgevin
ngswet als ve
ervanger van een aantal wetten
w
een grote
g
invloed
d op het
toekomstiige grondbeleid. De aanvvullingswet grondeigend
g
om als onderdeel van de
e Omgevingsw
wet is bij
de Eerste Kamer in pro
ocedure gebracht. Deze wet
w moderniseert het grondbedrijfsinstrumentarrium om
erend grondb
beleid mogelijk te maken
n.
zowel actief als facilite
oting en Verrantwoording
g) geeft jaarllijks nieuwe richtlijnen
r
off stelt de rich
htlijnen bij
Het BBV (Besluit Begro
voor de grrondbedrijfsffunctie.
Om realisttische woon-- en werkloca
aties te programmeren, hanteren
h
we onderstaande uitgangsp
punten:
 Beedrijventerreiinen/werkloccaties
M de provincie Zuid-Holland is een bedrijventerre
Met
einprogramm
mering afgessproken voorr de
pe
eriode 2014--2030. Vraag en aanbod van
v bedrijven
nterreinen brengen we daarmee
d
kwa
antitatief
en
n kwalitatief met elkaar in evenwicht. We ondersccheiden 3 categorieën: ontwikkelen, niet
on
ntwikkelen en
e visie. Uit onderzoek bliijkt dat er reg
gionaal een overaanbod
o
voor de werkmilieus
‘in
ndustrieel’ en
n ‘kleinschalig/gemengd bedrijventerrrein’ is. Ruim
mte is er nog wel in de
distributiesecttor. Bij het acctualiseren van
v de provin
nciale visie Ru
uimte en Mo
obiliteit neme
en we dit
nderzoek me
ee.
on
 Woonlocaties
W
Met de provincie Zuid-Hollland heeft de
e gemeente afspraken ro
ondom wonin
ngbouw gem
maakt.
aarmee is de
e basis gelegd
d voor de ruiimtelijke stru
uctuur om te
e ontwikkelen
n. Dit is voor de
Da
ge
emeente gee
en eindpunt. Met de provvincie zijn we
e in onderhan
ndeling om een
e groter
woningconting
gent (maxim
maal woninge
en dat we mo
ogen bouwen
n) te krijgen. Dat extra co
ontingent
e vitaliteit van de kernen in stand te houden
h
en da
aar waar mog
gelijk nieuwe
e locaties
is nodig om de
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te
e ontwikkelen
n om de opva
ang vanuit het stedelijk gebied
g
op te kunnen vang
gen. Hierdoo
or kunnen
we gestalte ge
even aan hett gezinseiland
d-principe. Onderdeel
O
van de woonvisie is een
programma dat
d de leidraa
ad wordt voo
or toekomstiige ontwikke
elingen.
woningbouwp
Actuele prrognose van bouwgronden in exploittatie (BIE)
Voor de projecten die daadwerkeliijk worden ontwikkeld, wordt
w
(of is) een
e grondexploitatie vasttgesteld.
ernieuwt de gemeente de
d grondexplloitaties. De actuele
a
bouw
wgrondexplo
oitaties zijn verdeeld
v
in
Jaarlijks ve
zogenaam
mde grondbedrijf complexen.
Het gaat o
om de volgen
nde complexxen:
 Ab
bel Tasmankkwartier (Oud
d-Beijerland)
 Be
edrijventerre
ein IV (Strijen
n)
 Be
edrijventerre
ein De Hooge
erwerf (Oud--Beijerland)
 Do
orpshart (Mijjnsheerenlan
nd)
 Do
orpshuizen Goudswaard/
G
/Piershil
 He
et Spui (Strije
en)
 Ja
an Tooropstrraat (Oud-Beijerland)
 Klloosring (Oud
d-Beijerland))
 La
and van Essch
he III (Strijen)
 Po
oortwijk III (O
Oud-Beijerlan
nd)
 Sttrienemonde
e (Strijen)
 Uiitbreiding Nieuw-Beijerla
and
 Uiitbreiding Zu
uid-Beijerland
d
 Uiitbreiding Go
oudswaard-O
Oost
 Uiitbreiding Pie
ershil
 Wijk
W van je Levven (Puttersh
hoek)

ende tabel worden
w
de bo
oekwaarden per 1 januarri 2019, de werkelijke inve
esteringen 2019, de
In de volge
werkelijke
e opbrengste
en 2019, de boekwaarden
b
n per 31 dece
ember 2019 en de doorkkijk naar het einde
e
van
de gronde
exploitaties weergegeven
w
n. Hiermee wordt
w
de ontwikkeling van de gronden die in exploitatie zijn
genomen weergegeve
en. In het voo
orjaar 2020 zijn
z de grondexploitaties geactualisee
erd en medio
o mei 2020
aad vastgeste
eld.
door de ra
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(bedragen x € 1.000)
In exploitatie
genomen
gronden
Abel Tasmankwartier

Boekwaarde
1-1-2019

Kosten
2019

Op
pbrengsten
20
019

Boekwaarde
B
3
31-12-2019

Voorziening
31-12-2019

Boekwaarde
na voorziening

Nog te
maken
kosten

Nog
g te
realiseren
opbrengst
en

Verwaccht
eindressult
aat

466

161

-627

0

0

0

0

0

0

1.280

132

-284

1.128

0

1.128

170

-1.626

-3
328

De
Hoogerwerf

681

287

-1.026

-58

0

-58

414

-451

-95

Jan Tooropstraat

15

119

-6

128

-303

-175

469

-294

0

1.895

55

0

1.950

0

1.950

3.044

-5.685

-6
691

Strienemonde

-66

0

0

-66

0

-66

66

0

0

Kloosring

-16

16

0

0

0

0

0

0

0

-1.122

937

-2.115

-2.300

0

-2.300

2.799

-1.697

-1.198

605

23

-628

0

0

0

0

0

0

-71

71

0

0

0

0

0

0

0

-12

14

-43

-41

0

-41

38

0

-3

132

39

-132

39

0

39

45

-126

-42

-21

4

0

-17

0

-17

17

0

0

-158

4

0

-154

0

-154

54

0

-100

3.100

316

0

3.416

-1.569

1.847

170

-2.017

0

3.698

759

-4.457

0

0

0

0

0

0

10.406

2.937

-9.318

4.025

-1.872

2.153

7.286

-11.896

-2.4
457

Bedrijventerrein VI

Land van
Essche III

Poortwijk III
Het Spui
Uitbreiding
GoudswaardOost
Uitbreiding
NieuwBeijerland
Uitbreiding
Piershil
Uitbreiding
ZuidBeijerland
Voormalige
dorpshuizen
Piershil
Goudswaard
Dorpshart
Wijk van je
Leven

Totaal

-/- = voordelig;; +/+ = nadelig

NB: Ten op
pzichte van het
h Meerjare
en Perspectie
ef Grondexplloitaties (MP
PG) 2019 worrden de volge
ende
grondexploitaties in 2019 administratief afgew
wikkeld:
 Ab
bel Tasmankkwartier (Oud
d Beijerland)
 Klloosring (Oud
d Beijerland))
 Uiitbreiding Go
oudswaard-O
Oost
 He
et Spui (Strije
en)
 Wijk
W van je Levven (Puttersh
hoek)
ndexploitatie
es worden hie
eronder kortt toegelicht.
Deze gron

elichting op afgesloten
a
gebiedsontwiikkelingen
11.7.4 Toe
Abel Tasm
mankwartier
De grond is in 2019 ve
erkocht aan een
e ontwikke
elaar en de woningbouw
w
is gestart. De 35 woningen
n 2020 opgeleverd en de grondexploitatie kan in 2019
2
adminisstratief word
den afgesloten. De
worden in
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minimale kosten die in
n 2020 nog worden
w
verwa
acht , kunnen binnen de gemeentelijke exploitatiie worden
gedekt.
Kloosring
De ontwikkkeling van dit gebied is in 2019 gerea
aliseerd en daarmee
d
kan dit complex in 2019 adm
ministratief
worden ge
esloten.
ard-Oost
Uitbreiding Goudswaa
atief deze gro
ondexploitattie. De minim
male
In 2019 is deze locatie ontwikkeld en sluiten we administra
e in 2020 nog
g worden verrwacht, kunn
nen binnen de
d gemeente
elijke exploita
atie worden gedekt.
kosten die
Het Spui - Strijen
De schoollocatie ‘Het Spui’
S
ligt tusssen de Schen
nkeldijk en het Spui. De lo
ocatie heeft geen onderw
wijsfunctie
meer. Daa
ardoor is won
ningbouw ee
en optie. Op basis van advvies van omw
wonenden is een program
mma van
10 seniore
enwoningen en 3 vrije kavels tot stand gekomen. Sinds februa
ari 2019 is er een gewijzig
gd
bestemmiingsplan onh
herroepelijk vastgesteld.
v
019 is er een ontwikkelaa
ar
In het 4e kwartaal van 20
geselectee
erd voor de ontwikkeling
o
g en realisatie
e van het wo
oningbouwprrogramma. Tevens
T
is eind
d 2019 de
betreffend
de grond verrkocht aan de ontwikkele
ende partij. Hierdoor
H
is de
e grondexplo
oitatie Het Spui in
2019 administratief affgesloten me
et een lager verlies
v
dan werd
w
voorzien
n.
Wijk van je
e leven
Alle wonin
ngen zijn inm
middels gebouwd. Het wo
oonrijp make
en van de gro
ond is gereed
d gekomen in
n 2019.
HW Wone
en heeft op basis
b
van een eindrapporttage en volge
ens de afgessloten overee
enkomst bijg
gedragen
voor haar deel van hett verlies. Het exploitatieccomplex kan daarmee in 2019
2
adminisstratief word
den
n.
afgesloten
elichting op lopende
l
geb
biedsontwikk
kelingen
11.7.5 Toe
oogerwerf
Bedrijventterrein De Ho
Het bedrijventerrein De
D Hoogerwe
erf is bijna vo
ol gebouwd. In 2020 geefft de gemeen
nte de laatstte
n deel van he
et openbare gebied
g
voorzzien we , in 2020,
2
van de definitieve bestrating.
b
bedrijvenkkavel uit. Een
Poortwijk III
Na realisering van de 2 resterende woningbouw
wprojecten in
i Poortwijk III en de bouw van het Acctief
College, iss Poortwijk III afgerond. De
D bouw van 14 nul op de
e meter won
ningen is in 2019 gerealiseerd. De
verkoop van het anderre woningbo
ouwproject, Het
H Orkest, dit
d zijn 22 wo
oningen, starrt begin 2020
0. Deze
d. Na de won
ningbouwacttiviteiten wordt het open
nbare
woningen zullen eind 2020 worden opgeleverd
gericht.
gebied ing
Jan Tooro
opstraat
Samen me
et de woning
gbouwcorporratie ontwikk
kelen we hett project Jan Tooropstraa
at. Op deze locatie
komen 24 seniorenwo
oningen in he
et sociale seg
gment te staa
an. De wonin
ngbouw start dan in maart 2020
ngen in 2020
0 op te levere
en.
met het doel de wonin
Dorpshartt
Volgens de laatst vastg
gestelde actualisatie (voo
orjaar 2019) was de prog
gnose dat de grondexploitatie
nland eind 2019 zou worrden afgeslotten. Volgenss de meest re
ecente gegevvens
Dorpshartt Mijnsheeren
verwachte
en we de daa
adwerkelijke inkomsten voor
v
de grond van de spo
orthal van Do
orpshart pas in 2020.
Hierdoor kan
k het comp
plex in 2019 niet worden
n afgesloten. Het gevolg is dat in 2019 geen sprakke is van
onttrekkin
ng uit de verlliesvoorziening (zie voor meer inform
matie de toeliichting bij de
e gebiedsonttwikkeling
per compllex).
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Uitbreiding Nieuw-Beijjerland
8 woningen) is
i in 2019 op
pgeleverd. De
e inrichting van
v een deel van het openbare gebied
d vindt in
Fase 4 (38
2020 plaats. In 2020 ka
an deze gron
ndexploitatie
e administrattief worden gesloten.
g
Uitbreiding Piershil
w in fase 3. Het
H ontwikke
el- en financië
ële risico ligtt bij de ontwiikkelende
In 2019 is gestart met woningbouw
or de inrichtin
ng en aanpasssing van hett openbare gebied
g
moeten nog koste
en worden gemaakt.
partij. Voo
Daarnaastt wordt in 20
021 nog een deel
d
van de grondopbren
g
ngst verwach
ht.
Uitbreiding Zuid-Beijerland
gt aan de oosstzijde van de kern Zuid-B
Beijerland, tu
ussen de Noo
ord-Achterw
weg en de
De ontwikkkellocatie lig
Dorpsstraat. In 2020 worden
w
nog kkosten gema
aakt voor werrkzaamheden buiten hett ontwikkelge
ebied.
Voormalig
ge Dorpshuizzen Goudswa
aard en Piersshil
De voormalige dorpsh
huizen in Pierrshil en Goud
dswaard zijn verkocht
v
aan
n een ontwik
kkelende parttij. De
ontwikkelaar moet nog een start maken
m
met de woningbouw. De geme
eente moet in
i 2020 nog een
investering in openbaa
ar gebied doen. In 2020 kan
k dit explo
oitatiecomple
ex administra
atief worden
n gesloten.
Bedrijventterrein VI
Aansluiten
nd op de besstaande bedrrijventerreine
en in Strijen, wordt het bedrijventerr
b
ein VI ontwikkkeld.
Binnen ditt bedrijvente
errein zijn 5 kavels
k
te koop. Van deze 5 kavels is err in 2019 een
n verkocht. Voor
V
2
kavels is een optie uitg
gegeven en verwacht
v
wo
ordt dat deze
e in 2020 zullen leiden tot een grondvverkoop.
wachten wij na
n 2020 te realiseren.
De grondvverkoop van de overige 2 kavels verw
onde
Strienemo
Deze locattie sluit aan op
o het plan LLand van Essche II. De laa
atste kavel is medio 2019 verkocht. In 2020
worden no
og kosten vo
oor het woon
nrijp maken gemaakt.
g
Hie
erna kan deze
e grondexplo
oitatie worde
en
afgesloten
n.
Essche III
Land van E
Deze ontw
wikkellocatie ligt aan de zuidkant
z
van Strijen, tussen de bestaa
ande bebouw
wing in Land van
Essche I en
n de Randwe
eg. De gronden van deze locatie zijn grotendeels
g
in eigendom
m bij de geme
eente
Hoeksche Waard. Ong
geveer een kw
wart is eigen
ndom van een
n projectontwikkelaar. Eiind 2019 is de private
grond verkocht aan ee
en nieuwe eig
genaar. Op dit
d moment zzijn wij in gessprek met de
e nieuwe eige
enaar om
b
ove
er een gezam
menlijk (stede
enbouwkund
dig) plan. De standpunten
s
n van
overeensttemming te bereiken
beide parttijen liggen nog
n te ver uitteen. Tegelijkkertijd bereid
den wij de on
ntwikkeling voor
v
van onzze eigen
gronden, zzonder same
en te werken
n met de ontw
wikkelaar.
g
aties
11.7. 6 Vennootschapssbelasting in relatie tot grondexploit
nze gemeentte als ondern
nemer wordtt aangemerktt en daardoo
or belastingp
plichtig is.
We verwachten dat on
dexploitaties is winstgeve
end. Binnen de
d regels van
n de vennoottschapsbelassting
Een deel vvan de grond
mogen we
e winstgeven
nde exploitatties compensseren met de
e verlieslaten
nde. Jaarlijkss wordt binne
en alle
grondexploitaties gekeken wat het totale jaarlijkse winstbe
edrag is. Daa
arover moet door
d
de gem
meente
ng betaald worden.
w
vennootscchapsbelastin
Voor de 2019 hebben we een nog te betalen verplichting
v
v
voor
de vennootschapsbe
elasting opge
enomen
00..
ad. € 94.00
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11.7.7 Win
nstneming en het nemen
n van verlieze
en
Winstnem
ming
Winstnem
ming is mogellijk als:
 he
et resultaat op
o de gronde
exploitatie betrouwbaar kan worden ingeschat én
n
 de
e grond (of het
h deelperce
eel) is verkoccht én
 de
e kosten zijn gerealiseerd
d (winst word
dt naar rato van
v de realissatie bepaald
d, ofwel percentage of
co
ompletion methode).
In deze jaa
arrekening iss volgens dezze methode berekend
b
we
elke winstneming noodza
akelijk was en is dit
tevens in de
d jaarrekening verwerktt.

Verliezen
Het resulttaat van een grondexploitatie wordt berekend
b
do
oor het saldo van de (toekkomstige) ka
asstromen.
Zien we hiier een verlie
es, dan moett een voorziening worden
n getroffen. De voorzieniing wordt
gewaardeerd op basis van eindwaa
arde. In princcipe zijn er ge
een tussentijjdse afrekeningen met deze
ng. Bij deze ja
aarrekening worden 2 grrondexploitaties afgeslotten waarbij een
e afrekenin
ng met de
voorzienin
verliesvoo
orziening hee
eft plaats gevvonden waarrbij de boekw
waarden van de complexen naar € 0 zijn
z
gebracht.
eserves, voorrzieningen en risico’s
11.7.8 Re
Reserves
eld. Deze resserve is specifiek
Voor de gebiedsontwikkelingen is een reserve grondexploiitatie ingeste
o de risico’ss rond de gem
meentelijke grondexploi
g
taties op te vangen.
v
De maximale
m
om
mvang van
bedoeld om
de reserve
e is dan ook gelijk
g
aan de omvang van
n het risicoprrofiel van de grondexploitaties.
e grondexplo
oitatie had op 1 januari 2019 een sald
do van € 5.46
60.000,-. In onderstaande
e tabel is
De reserve
de ontwikkkeling van de
e reserve in 2019
2
weerge
egeven. Het eindsaldo va
an de reserve
e per 31 dece
ember
2019 is € 6
659.000,-.
(bedragen x € 1000)
Omschrijvin
ng

2019

Stand 1 janu
uari

5.460

Stortingen (o
(op basis van MPG 2020)
Onttrekking
gen (uitstel besteemmingsplan
bedrijventerrrein HW en MPG
G 2019)*
Stand 31 de
ecember 2019

13
-4.814
659

‘* Met het Meeerjaren Prognosse Grondexploita
aties (MPG) is do
oor de Raad beslo
oten € 4,8 mln vrij
v te laten vallen
n uit de reserve
grondexploita
atie en ten gunste van de algem
mene reserve te brengen.
b
De eind
dstand van de resserve per 31-12-2019 bedraagt 0,6
0 mln ter
dekking van d
de geïnventariseeerde risico’s.

Voorzienin
ng
Verwachte
e tekorten bij lopende en
n nieuwe gro
ondexploitatiies dekken we
w af met een
n verliesvoorrziening
grondexploitaties. Eve
entuele storttingen in dezze verliesvoorziening kom
men ten laste
e van de algemene
reserve.
ondexploitatties =MPG 20
020), welke in
n mei 2020 door
d
de
Op grond van de laatste actualisattie van de gro
and van de vo
oorziening ve
erliezen gron
ndexploitatie
es. We
raad is bessloten, staat hieronder de actuele sta
berekenen
n de voorzien
ningen op ba
asis van de eiindwaardebe
erekeningen vanuit de grrondexploita
aties.
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(bedragen x € 1.000)
Omschrijvin
ng

2019

Stand 1 janu
uari

4.853

Onttrekking
g: op basis van MPG
M 2019

-144

Onttrekking
g: op basis van MPG
M 2020

-57

Onttrekking
g: Wijk van je Levven
Onttrekking
g: ‘t Spui
Stand 31 de
ecember 2019

-2.582
-198
1.872

Het bedra
ag dat eind 2019 in de verrliesvoorzien
ning zit, is toe
ereikend voo
or de verwachte verlieslatende
grondexploitaties Dorrpshart Mijnssheerenland (€ 1.6 mln) e
en Jan Tooropstraat in Ou
ud Beijerland
d
€ 0,3 mln)).
en verliesvoorziening voo
or de exploita
atie van het bedrijvenpar
b
rk Hoeksche Waard.
W
Daarnaastt is er nog ee
Eind 2019 bedraagt de
eze voorziening € 3,97 mln. en sluit aa
an bij de herziening van de
d exploitatie.
Risico’s
e moeten de risico’s binnen de grondexploitaties worden opgevangen. De
e resultaten van
v de
In principe
grondexploitaties en de
d relatieve doorlooptijd
d
n aan dat de financiële rissico’s beheerrsbaar zijn.
ervan geven
ploitatie moe
et voldoende
e zijn om de financiële
f
ge
evolgen van de
d risico’s
Het saldo van de reserrve grondexp
aties kunnen worden opg
gevangen.
te dekken indien deze risico’s niet binnen de grrondexploita
nose Grondexxploitaties (M
MPG) zijn de risico’s verta
aald naar een
n gemiddeld financieel
In de Meerjaren Progn
dio juni 2020
0 is het MPG door de raad
d vastgesteld
d en is de hoo
ogte van de reserve
risico. Med
grondexploitatie in de
eze jaarreken
ning bijgestelld aan de hoo
ogte van hett totaal van alle
a gemiddelde risico’s
aties.
van alle grrondexploita
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Ja
aarrrek
kenin
ng

161

4.
4.1

Jaarre
ekenin
ng
O
Overzichtt van baten en laste
en

In de tabel is per programma het gere
ealiseerd resu
ultaat 2019 we
eergegeven. Hierbij
H
worden
n baten weerg
gegeven als
en als -/-.
+/+ en laste
(bedragen x €1.000)
Primitieve begro
oting 2019
(A)
Programma
0. Bestuur en o ndersteuning
1. Veiligheid
voer en
2. Verkeer, verv
waterstaat

Ba te n

La ste n

Actuele begrotiing 2019
( B)

S a ldo

Ba te n

La ste n

Verschil
(C-B)

Rekening 2019
2
(C )

S a ldo

Ba te n

La ste n

S a ldo

Ba te n

La ste
en

S a ldo

1.340

-8.4
495

-7.155

1.398

-8.5
558

-7.159

1.234

-9.978

-8.744

-164

-1.4
420

-1.584

144

-9.314

-9.169

332

-9.2
280

-8.947

293

-8.991

-8.698

-40

2
289

249

1.059

-15.233

-14.174

1.817

-14.4
466

-12.649

1.812

-13.947

-12.135

-5

5
519

514

3. Economie

723

-1.889

-1.166

769

-2.0
094

-1.325

955

-2.016

-1.061

186

77

263

4. Onderwijs

279

-5.580

-5.300

723

-6.1
105

-5.382

788

-5.652

-4.864

65

4
453

518

1.114

-17.395

-16.281

2.100

-17.5
589

-15.489

1.682

-16.551

-14.869

-418

1.0
038

620

6. Sociaal Dome
ein

17.636

-58.785

-41.149

15.565

-62.5
594

-47.029

16.007

-61.413

-45.407

442

1.1
181

1.623

7. Volksgezondh
heid en milieu
8. Volkshuisvesting en
ruimtelijke orde
ening

17.573

-21.546

-3.973

20.163

-23.0
064

-2.901

19.869

-23.517

-3.649

-295

-4
453

-748

10.205

-14.750

-4.545

6.783

-10.2
233

-3.450

8.051

-9.318

-1.266

1.269

9
915

2.184

137.955

-8.015

129.940

139.884

-3.5
544

136.340

138.949

-2.870

136.079

-935

6
675

-261

181

-30.730

-30.549

416

-34.3
347

-33.931

465

-29.710

-29.245

49

4.6
637

4.686

Vennootschapsb
belasting

0

-16

-16

0

-16

-16

0

-93

-93

0

-77

-77

Bedrag onvoorzzien

0

-85

-85

0

-44

-44

0

-44

-44

0

0

0

Saldo van batten en lasten
188.210
Onttrekkingen
n aan
reserves
(baten)/Storttingen in
reserves (lastten)
O ntttre kkinge n

32
-191.83

-3.622

189.950

-191.934

-1.983

190.104

100
-184.1

6.005

154

834
7.8

7.988

S tortinge
en

S a ldo

S a ldo

5. Sport, cultuur en recreatie

Algemene Dekk
kingsmiddelen*
Overhead

0. Bestuur en o ndersteuning
1. Veiligheid
voer en
2. Verkeer, verv
waterstaat

O ntttre kkinge n

ge n
S torting

534

-4

530

700

-8

692

O nt tre kkinge n

0

0

0

0

0

0

1.411

-1.228

183

1.104

258
-2.2

-1.154

803

S torting
ge n

651

S a ldo

O nttre
n
kkinge n S torting
ge n

S a ldo

-31

621

-48

-23

0

0

0

0

-71
0

-2.495

-1.692

-301

237
-2

-538

3. Economie

268

0

268

400

0

400

272

0

272

-128

0

-128

4. Onderwijs

407

-246

161

651

-2
246

404

352

-201

150

-299

45

-254

5. Sport, cultuur en recreatie

1.580

-1.068

511

2.201

-1.6
644

557

1.840

-1.645

195

-361

-1

-362

6. Sociaal Dome
ein

1.234

-139

1.095

2.704

-5
574

2.130

2.054

-584

1.470

-650

-10

-660

574

-235

338

589

-1.6
631

-1.042

766

-1.631

-865

177

0

177

1.962

-1.645

317

6.882

-7.2
247

-365

6.072

-7.231

-1.159

-810

17

-793

Algemene Dekk
kingsmiddelen*

9.019

452
-13.4

-4.433

7.879

-13.9
958

-6.079

10.443

-16.611

-6.168

2.564

653
-2.6

-89

Overhead

5.151

-4
460

4.691

7.521

-6
663

6.858

5.199

-683

4.516

-2.322

-20

-2.342

Vennootschapsb
belasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bedrag onvoorzzien
Totaal onttrek
kkingen aan
/ stortingen in
n reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22.140

78
-18.47

3.662

30.631

-28.229

2.402

28.452

112
-31.1

-2.660

-2.179

883
-2.8

-5.062

210.350

-210.31
10

40

220.581

-220.163

419

218.556

-215.2
211

3.345

-2.025

4.9
951

2.926

7. Volksgezondh
heid en milieu
8. Volkshuisvesting en
ruimtelijke orde
ening

Jaarresultaat

*Dekkingsmiddelen conform BBV (taakveld 0.5
0 Treasury, 0.61OZB wo
oningen, 0.62 OZB- niet woningen,
w
0.64 Belastinge
en overig, 0.7 Algemene uitkering
u
en overige uitke ringen gemeentefonds)

Het totaalo
overzichten va
an baten, lasten, onttrekkin
ngen aan rese
erves en stortiingen in reserrves is als volg
gt:

Om sc hr ijv in
ng

Pr im it ie v e
A t ue l e
Ac
be gr ot ing be gr ot ing W e r ke
e l ijk
2 019
2019*
2019

Sal do
o
2019
9

W aar v an
onr e c ht
m at ig

0

Baten

188.210

189.950

190
0.104

154
4

Lasten

-191.832

-191.934

-184
4.100

7.834
4

Ge r e al ise e r d t ot aal sal do v an bat e n e n l ast
a en

- 3.622

- 1.983

6.0
005

7.988

Onttrekkingen reserves
r

22.140

30.631

28
8.452

-2.179
9

-18.478

-28.229

-31
1.112

-2.883
3

Ge r e al ise e r d r e sul t aat
40
419
b
verschuivving van € 0,1 mln tussen
t
baten en lassten. Per saldo neuttraal
*In primitieve begroting

3.3
345

2.926

Stortingen rese
erves

0

0
0
0

0

Onderstaande grafieken
n geeft de werkelijke lasten
n en baten in 2019
2
per prog
gramma grafissch weer:
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4.2

B
Begroting
gsrechtma
atigheid

Lasten
u raad vasttgestelde con
ntroleprotoccol schrijft vo
oor dat moett worden gettoetst in hoevverre
Het door uw
begrotingsoverschrijdingen op de lasten worde
en gekwalificceerd als onrrechtmatig. Met
M uitzonde
ering van
ma 0 Bestuur en onderste
euning en pro
ogramma 7 Volksgezond
V
dheid en milie
eu is bij geen
n van de
programm
programm
ma’s sprake van een oversschrijding van de lasten ten
t opzichte van de geraa
amde lasten na
begrotingswijziging. De
D overschrijd
ding op prog
gramma 0 Be
estuur en ond
dersteuning wordt veroo
orzaakt
ngen in de vo
oorziening wethouders- pensioenen
p
e de voorzie
en
ening
door verplichte stortin
dverplichting
gen. De oversschrijding op
p programma
a 7 wordt verroorzaakt do
oordat als gevvolg van
wachtgeld
de herinde
eling in 2019
9 investeringen in de riole
ering zijn uitg
gesteld of niet volledig uitgevoerd
u
in
n
afwachting van de harrmonisatie va
an het gemee
entelijk rioleringsplan (GRP). Hierdoo
or is de toe te
e rekenen
anzienlijk lag
ger, waardoo
or een voorde
elig resultaatt ontstaat op
p de riolering
g. Dit
btw in werkelijkheid aa
v
r
riolering
ter dekking
d
van de rioleringsskosten in vo
olgende
voordeel sstorten wij (tterug) in de voorziening
jaren. De o
overschrijdin
ngen in progrramma 0 en programma
p
7 wegen niet mee in het
rechtmatigheidsoorde
eel van de accountant.
Investering
gskredieten
De raad acccordeert invvesteringen per
p investeringskrediet. In
I deze jaarstukken legge
en wij per
investeringskrediet ve
erantwoordin
ng af over de
e besteding vvan de investteringskredie
eten. Bij de analyse van
g sprake is va
an een overschrijding van
n het krediet buiten de
deze kredieten is gebleken dat bij 1 investering
t aanzien van
v de herinrrichting van het
rapporteringsgrenzen. Dit betreft het investeringskrediet ten
Gravendeel. Het
H krediet iss hierbij overschreden me
et € 0,4 mln. Hoewel de
centrumgebied in `s-G
ding weliswa
aar is opgeno
omen in de Slotrapportag
S
ge 2019 (hoo
ofdstuk 3.14 Investeringsskredieten
overschrijd
en bijlage 2 van de Slo
otrapportage
e), is van de overschrijding
o
g geen begro
otingswijziging opgesteld
d. Deze
ding telt niett mee in het rechtmatigh
heidsoordeell van de acco
ountant. Voor de uitgebre
eide
overschrijd
toelichting
g op deze ovverschrijding wordt verwe
ezen naar ho
oofdstuk 4.10
0 Investering
gskredieten van
v deze
jaarstukke
en.

4.3

T
Toelichting
g op de sta
aat van batten en lasten

De toelich
hting op de staat van bate
en en lasten dient op gro
ond van de ve
erslaggeving
gsvereisten onderdeel
o
te zijn van
n de jaarreken
ning. Wij heb
bben er voor gekozen om
m de toelichtiing (lees: verrschillenanalyyse) per
ma toe te voe
egen aan hett jaarverslag zodat de kop
ppeling kan worden
w
gemaakt tussen beleid en
programm
financiën. Voor de verantwoording
g van de jaarcijfers 2019 per program
mma wordt da
aarom verwe
ezen naar
deel ‘Wat he
eeft het geko
ost?” De verscchillenanalysse op hoofdlijnen is opge
enomen in
het jaarverslag, onderd
ncieel beeld.
hoofdstukk 1.3 Samenvvattend finan

4.4

W
Wet norme
ering bezo
oldiging top
pfunctiona
arissen

Topfunctio
onarissen
In de jaarsstukken dient op grond van de Wet Normering To
opinkomens (WNT)
(
en arttikel 28 BBV inzicht te
gegeven tte worden in de hoogte van
v de bezold
diging van to
opfunctionarrissen. Dit betreffen de
gemeente
esecretaris en
n de griffier. In 2019 wass geen sprake
e van geweze
en topfunctionarissen. Deze
D
topfunctio
onarissen hebben een echte dienstbe
etrekking en geen fictieve dienstbetrekking.
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Bezoldigin
ngsnorm
Voor topfunctionarisse
en geldt dat ongeacht de
e hoogte van
n de bezoldig
ging, inzage gegeven
g
moet worden
in de bezo
oldiging in he
et verantwoo
ordingsjaar. In onderstaande tabel zijn
n de gegevens over 2019
9
opgenome
en.
Gegevens 20
019

bedragen x € 1

B.W. Silvis – de
d Heer

G. de Schipper - Tinga

A.P
P. Oostdijk

Functiegegev
vens

Gemeenteseccretaris

Griffier

Raadsadv
viseur plv griffier

Aanvang en einde
e
functievervu
ulling in 2019

1/1 – 31//12

1/9 – 31/12

17
7/4 – 31/8

Omvang dien
nstverband (als de
eeltijdfactor in
fte)

1

1

1

Dienstbetrek
kking?

ja

ja

ja

125.030
0

33.741

29.586

19.854
4

5.633

4.633

Bezoldiging

144.884
4

39.373

34.219

Individueel to
oepasselijke
bezoldigingsmaximum

194.000
0

64.844

72.816

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t

bedragen x € 1

B.W. Silvis – de
d Heer

G. de Schipper - Tinga

A.P
P. Oostdijk

Functiegegev
vens

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenverg
goedingen
Beloningen betaalbaar
b
op term
mijn

Onverschuldigd betaald en nog
g niet
terugontvang
gen bedrag
Reden waaro
om de overschrijding al dan niet
is toegestaan
n
Toelichting op
o de vordering we
egens
onverschuldigde betaling
Gegevens 20
018

Gemeenteseccretaris

Griffier

Raadsadv
viseur plv griffier

Aanvang en einde
e
functievervu
ulling in 2018

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Omvang dien
nstverband (als de
eeltijdfactor in
fte)
Dienstbetrek
kking?

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Beloning plus belastbare
onkostenverg
goedingen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Beloningen betaalbaar
b
op term
mijn

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Individueel to
oepasselijke
bezoldigingsmaximum

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

eldt voor top
pfunctionarisssen in vaste dienst een bezoldigingsn
b
norm van ma
aximaal € 194
4.000
In 2019 ge
inclusief belaste
b
koste
envergoeding
g en pensioenbijdragen. Bij overschrijjding van de norm is spra
ake van
een onverrschuldigde betaling
b
die moet
m
worden teruggevorderd. Hierva
an is in 2019 geen sprake
e.
unctionarissen
Niet-top fu
In 2019 wa
aren geen medewerkers
m
eft overschre
eden.
aangesteld met een bezzoldiging die de norm hee
huur
Externe inh
Gemeente
en moeten ook inzage ge
even in de be
ezoldiging van ingehuurd personeel voor
v
zover err sprake is
van topfunctionarissen
n. Dit is in on
nderstaande tabel weergegeven.
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Gegevens 20
019
bedragen x € 1
Functiegegevens
Kalenderjaarr
Periode funcctievervulling in he
et kalenderjaar
(aanvang – einde)
Aantal kalendermaanden functievervulling in
het kalenderrjaar
Individueel toepasselijke
bezoldigingssmaximum
Maximum uu
urtarief in het kalenderjaar
Maxima op basis
b
van de normb
bedragen per
maand
Individueel to
oepasselijke maxim
mum gehele
periode kalendermaand 1 t/m 12

Bezoldiging (alle bedragen excclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum
uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende periode
Bezoldiging gehele
g
periode kalendermaand
1 t/m 12
Onverschuld
digd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Reden waaro
om de overschrijding al dan niet
is toegestaan
n
Toelichting op
o de vordering we
egens
onverschuldiigde betaling

E Hesen
E.
G
Griffier
2019

2018

1/1 – 17/5

N.v.t.

5

N.v.t.

€ 187

€ 182

€ 129.500

N.v.t.
€ 126.225

Ja

N.v.t.

€ 55.688

N.v.t.
€ 55.688

N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.
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4.5

IIncidentelle baten en
e lasten

In ondersttaand overziccht zijn de incidentele ba
aten en lasten
n opgenome
en. Dit zijn po
osten die een
nmalig van
toepassing
g zijn of waarvan de ‘eind
digheid’ vaststaat. De inccidentele lastten worden hierbij
h
weerg
gegeven
als -/-; de incidentele baten
b
als +/+.
(bedragenx€
€1.000)
T aak
v e l d In c i de
e n t e l e po st e n ( bat e n e n l ast e n )

Last e n / bat e n

2019

0.1

Re- integratiekosten w ethouders

Laste
en

- 52

0.1
0.1

Onttre
ekking reserv e frrictiekosten
V rijv all reserv e pensioe
env oorziening St rijen

Ontt rekking
Ontt rekking

52
265

0.1

Stortin
ng in v oorziening w ethouderspen
nsioenen HW

Laste
en

- 265

0.1
0.1

Stortin
ng in v oorziening w ethouderspen
nsioenen
Stortin
ng in v oorziening w achtgel d

Laste
en
Laste
en

- 1.705
- 509

0.1

Subtottaal incidentele baten/lasten
b

0.3

Onttr ekking reserv e onderhoud
o
gebou
uw en in liquididatie sportstichting
g

Ontt rekking

0.3
0.3

Ov erh
hev eling onderho
oudsv oorziening aan BRES
Subtottaal incidentele baten/lasten
b

Laste
en

- 300
-

0.4

Flanke
erend beleid ihkv sociaal plan

Laste
en

- 1.551

0.4
0.4

Frictie kosten
ekking reserv e frrictiekosten
Onttre

Laste
en
Ontt rekking

- 2.387
3.938

0.4

Onttre
ekking v oorzienin
ng knelpunten orrganisatie

Bate n

0.4
0.4

Stortin
ng in reserv e kne
elpunten organisa
atie
V oorm
malig personeel (dekking uit reserrv e knelpunten organisatie)
o

Stortting
Laste
en
Ontt rekking

- 2.214

0.4

Onttre
ekking reserv e kn
nelpunten organisatie

0.4

Subtottaal incidentele baten/lasten
b

0.4
0.4

V rijv all reserv e knel pun
nten organisatie (iv m opheffing)
Stortin
ng al gemene rese
erv e (iv m ophefffing)

0.4

Subtottaal incidentele baten/lasten
b

0.4
0.4

V erplichting v akantied
dagen
b
Subtottaal incidentele baten/lasten

Laste
en
Laste
en

0.4

Huurko
osten bedrijfspan
nd W IHW

0.4

Subtottaal incidentele baten/lasten
b

0.4
0.4

Stortin
ng in reserv e kap
pitaallasten (iv m dak
d buitendienstt Binnenmaas)
Subtottaal incidentele baten/lasten
b

300

212
- 212
- 111
111
93
- 84

Ontt rekking
Stortting

9
- 500
- 500
- 278
- 278
Stortting

- 224
- 224

Bate n

53

0 . 6 4 Subtottaal incidentele baten/lasten
b
0.64 Precarrio opbrengsten

Bate n

53
5.178

0.64 Belast ingkorting

Laste
en

- 905

0.64 Stortin
ng al gemene rese
erv e (ov erschot precario)
2.1 Stortin
ng reserv e kapita
aallasten (CRS)

Stortting
Stortting

- 518
- 700

0.64 T eruggav e jaarresultaa
at SV HW 2018

8.1
DIV

Stortin
ng in reserv e om gev ingsw et (ST R)
R

Stortting

- 432
2.623

Subtottaal incidentele baten/lasten
b
Bate n
Stortting

7.174
- 7.174

0.7
0.7

Frictie kostenv ergoedin
ng
ng in reserv e fric
ctiekosten
Stortin

0.7

Onttre
ekking aan de res
serv e afrekening al gemene uitkerring 2018

Ontt rekking

0.7
0.7

Lagere
e al gemene uitke
ering in 2019 iv m afrekening alge
emene uitkering 2018
2
Subtottaal incidentele baten/lasten
b

Laste
en

- 396
-

0.8

Stortin
ng al gemene rese
erv e iv m opheff ing div erse reserrv es

Stortting

- 984

0.8
0.8

Onttre
ekking div erse re serv es iv m ophe
effing en ov erhev
v eling algemene reserv e
V rijv all div erse v oorzie ningen iv m ophe
effing en ov erhev
v el ing algemene
e reserv e

Ontt rekking
Bate n

0.8

Subtottaal incidentele baten/lasten
b

396

920
64
-

0.10 Stortin
ng reserv e w eers
standsv ermogen
n iv m ov erhev elin
ng uit algemene reserv e

Stortting

- 7.900

0.10 Onttre
ekking algemene reserv e iv m ov erhev
e
eling reserv
v e w eerstandsv ermogen
e
alg Afboek
king div erse activ
v a agv harmonisa
atie afschrijv ingstermijnen

Ontt rekking
Laste
en

7.900
- 1.732

0.10 Onttre
ekking algemene reserv e (dekking
gspl an)

Ontt rekking

1.200

alg Onttre
ekking reserv e ka
apitaal lasten
0 . 1 0 Subtottaal incidentele baten/lasten
b

Ontt rekking

532
-
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1.1

T erug
ggav e jaarresulta
aat V R ZHZ 2018

1.1

Subtottaal incidentele baten/lasten

Bat en

123

1.1
1.1

Grondv erkoop
Subtottaal incidentele baten/lasten

Bat en

195
195

2.1

Stortin
ng reserv e kapita
aallasten

Storrting

- 216

2.1
2.1

Onttre
ekking aan algem
mene reserv e
V erke ersmaatregelen Groenew eg en Dorpsstraat Maasdam

Ontttrekking
Lastten

2.1

Subtottaal incidentele baten/lasten

2.1
2.1

Bijdrag
ge v an prov incie ihkv BDU Strijen
n
Kosten
n onderhoud w e gen

Bat en
Lastten

202
- 202

2.1
2.1
2.1
2.4
5.2

Subtottaal incidentele baten/lasten
V rijv al v oorziening ond
derhoud openbaar gebied iv m ov
v erhev eling naarr reserv es
ng in de reserv e onderhoud open
nbaar gebied
Stortin
Stortin
ng in de reserv e onderhoud open
nbaar gebied
Stortin
ng in de reserv e onderhoud open
nbaar gebied

Bat en
Storrting
Storrting
Storrting

697
- 351
- 274
- 73

DIV
2.1

Subtottaal incidentele baten/lasten
Duurza
aam v eilig Binne nmaas

Lastten

- 80

2.1
2.2

Subtottaal incidentele baten/lasten
Parkerren Molendijk en
n Heinenoord

Lastten

- 80
- 75

2.2

Onttre
ekking reserv e ontw ikkeling kern
nen

Ontttrekking

2.2
2.3

Subtottaal incidentele baten/lasten
Onderrhoud hav en Put tershoek

Lastten

2.3

Onttre
ekking algemene
e reserv e

Ontttrekking

2.3
2.5

Subtottaal incidentele baten/lasten
Deltap
pontjes

Lastten

2.5

Onttre
ekking reserv e ontw ikkeling kern
nen

Ontttrekking

114

2.5
3.2

Subtottaal incidentele baten/lasten
W inst neming bedrijv e nterreinen

Bat en

232

3.2

Subtottaal incidentele baten/lasten

3.4
3.4

Agend
da economie
Gebied
dsmarketing

Lastten
Lastten

- 116
- 84

3.4
3.4

V erste
erken detailhand
del Hoeksche W aard
a
Onttre
ekking reserv e ontw ikkeling kern
nen

Lastten
Ontttrekking

3.4

Subtottaal incidentele baten/lasten

4.3
4.3

Afreke
ening subsidies v oorgaande jaren
Subtottaal incidentele baten/lasten

Bat en

154
154

5.2

Kosten
n accommodatie nbeleid Strijen

Lastten

- 109

5.2
5.2

Onttre
ekking algemene
e reserv e (accom
mmodatiebeleid Strijen)
S
Onttre
ekking reserv e ontw ikkeling kern
nen

Ontttrekking
Ontttrekking

5.2

Subtottaal incidentele baten/lasten

5.2
5.2

Stortin
ng in algemene reserv
r
e
Subtottaal incidentele baten/lasten

Storrting

- 77
- 77

5.7
5.7

V erv angen v an speelt oestellen
Ov erig
ge kosten

Lastten
Lastten

- 104
- 85

5.7

Stortin
ng dekkingsreserrv e kapitaallaste n

Storrting

- 450

5.7
5.7

Onttre
ekking algemene
e reserv e (ov erhev eling naar reserv e)
Div ersse projecten mett dekking uit rese
erv e ontw ikkelin
ng kernen

Ontttrekking
Lastten

639
- 404

Ontttrekking

123

347
- 16
115

-

75
- 113
113
- 114

232

- 39
239
1

95
13
-

5.7

Onttre
ekking reserv e ontw ikkeling kern
nen

5.7
6.1

Subtottaal incidentele baten/lasten
dekkin
ng innov atiev e projecten uit alge
emene reserv e

Lastten

6.1

onderz
zoek buurthuis Schenkeldijk (res bestem BMS)

Lastten

- 55

6.1
6.1

sloop Hoeckenisse/geitenw ei (res besttem CRS)
Jonge renontmoetingssplaats (res beste
em OBL)

Lastten
Lastten

- 165
- 25

Ontttrekking

404
- 292

537

6.1

Onttre
ekking algemene
e reserv e

6.1
6.1

Subtottaal incidentele baten/lasten
Stortin
ng in reserv e soc
ciaal domein

Storrting

6.1
6.2

Subtottaal incidentele baten/lasten
Kosten
n w ijkteams

Lastten

6.2

Onttre
ekking reserv e so
ociaal domein

Ontttrekking

224

6.2
6.2

Onttre
ekking algemene
e reserv e
Subtottaal incidentele baten/lasten

Ontttrekking

135
193

0

- 105
- 105
- 166

168

6.2
6.2

Extra bijdrage SOJ
Onttre
ekking reserv e so
ociaal domein

6 .2

Subtottaal incidentele baten/lasten

6.3
6.3

V rijv al v oorziening de biteuren
Onttre
ekking algemene
e reserv e

6 .3

Subtottaal incidentele baten/lasten

6.5
6.5

Pilot in
nburgering
V rijv al reserv e particip
patie

6 .5

Subtottaal incidentele baten/lasten

6.71 kosten
n intensiv ering je
eugdteams
6.71 Onttre
ekking reserv e so
ociaal domein

Lastten
Ontttrekking

- 19
Batten
Ontttrekking

153
340
493

Lastten
Ontttrekking

- 64
180

Lastten
Ontttrekking

- 372
216

116

- 156

6 .7 1 Subtottaal incidentele baten/lasten
6.72 Subsid
die
6.72 Onttre
ekking reserv e ontw ikkeling kern
nen

- 254
235

- 96
96

Lastten
Ontttrekking
-

6 .7 2 Subtottaal incidentele baten/lasten

63
63

7.1
7 .1

T erug
ggav e jaarresulta
aat V R ZHZ 2018
Subtottaal incidentele baten/lasten

Batten

7.3

Bijdrag
ge derden (ov er dracht v oorziening middelen derrden v an de RAD)

Batten

309

7.3
7.3

Stortin
ng v oorziening afv alstoffenheffing
Onttre
ekking v oorzienin
ng afv alstoffenh
heffing

Lastten
Batten

- 309
309

7 .3

Subtottaal incidentele baten/lasten

7.4
7.4

Kosten
n ihkv duurzaamh
heid
Onttre
ekking reserv e ontw ikkeling kern
nen

7 .4

Subtottaal incidentele baten/lasten

7.5
7.5

Stortin
ng reserv e begra
aafplaatsen
Onttre
ekking v oorzienin
ngen tbv ov erhe
ev eling reserv e begraafplaatsen
b

7 .5

Subtottaal incidentele baten/lasten

8.1
8.1

Lokale
e bijdrage w indm
molens Cromstrije
en
Stortin
ng reserv e ontw ikkeling kernen

Batten
Storting

8.1

Afkoop
psom landgoede
eren

Batten

8.1
8.1

Stortin
ng algemene resserv e
Onttre
ekking algemene
e reserv e

Storting
Ontttrekking

- 248
807

8.1

Stortin
ng reserv e omge
ev ingsw et

Storting

- 702

8.1
8.1

Ontw ikkelingsv
i
isie Kla
aasw aal zuid
Parkerren w inkelpersoneel

Lastten
Lastten

- 84
- 20

8.1

Kw alitteitsteam

Lastten

- 26

8.1
8.1

Energietransitie
Circula
aire economie

Lastten
Lastten

- 71
- 45

8.1

Projec
ct V lielanderstraat

Lastten

8.1
8 .1

Onttre
ekking reserv e ontw ikkeling kern
nen
Subtottaal incidentele baten/lasten

Ontttrekking

8.1

Uitv oe
eringskosten BHW
W

Lastten

8.1
8 .1

Onttre
ekking reserv e grondexploitatie
Subtottaal incidentele baten/lasten

Ontttrekking

88
-1

8.1
8.1

Inv oerring omgev ingsw
w et
Onttre
ekking reserv e omgev ingsw et

Lastten
Ontttrekking

- 183
255
4.739
201

309
- 95
95

Lastten
Ontttrekking
Storting
Batten

- 1.394
1.394
96
- 96
248

- 31
174
- 89

72

8 .1

Subtottaal incidentele baten/lasten

8.2
8.2

Onttre
ekking reserv e grondexploitatiess
V rijv al v erliesv oorzien
ning grondex ploitaties

Ontttrekking
Batten

8.2

Stortin
ng in algemene reserv
r
e

Storting

8 .2
8.2

Subtottaal incidentele baten/lasten
W inst grondexploitaties

Batten

8 .2

Subtottaal incidentele baten/lasten

8.3
8 .3

Leges incidentele projecten
Subtottaal incidentele baten/lasten

Batten

8.3

Leges T orensteepolde
er

Batten

8.3
8 .3

Stortin
ng in reserv e onttw ikkeling kerne
en (v italiseringsa
agenda
Subtottaal incidentele baten/lasten

Storting

8.3

Leges w indmolens Cro
omstrijen

Batten

8.3
8 .3

Stortin
ng reserv e ontw ikkeling kernen (V italiseringsage
enda)
Subtottaal incidentele baten/lasten

Storting

- 4.940
185
185
700
700
130
- 130
416
- 416
-

169

T otaal incidentele lasten

14.673

T otaal incidentele baten
T ot aal i n c i de n t e l e l ast e n e n bat e n

- 18.488
- 3.8 14

T otaal incidentele stortinge
en
T otaal incidentele onttrekk
kingen

27.698
- 25.864

T ot aal i n c i de n t e l e st or t i n g e n e n on t t r e kki n g e n

1.8 34

S a l d o inci d entel e b a te
en en l a s ten

- 1.9 80

In het bovvenstaand ovverzicht zijn de
d incidentelle baten en la
asten opgenomen. Dit zijjn baten en lasten die
zich eenm
malig voordoe
en of ‘eindig’’ zijn. De incid
dentele bate
en betreffen hoofdzakelijjk incidentele
e
onttrekkin
ngen uit rese
erves ter dekking van de incidentele
i
la
asten. Uit bo
ovenstaand overzicht
o
blijkkt dat in
2019 per saldo
s
meer in
ncidentele baten dan incidentele lastten zijn.
Resultaat gecorrigeerd
g
d voor incidentele posten (sstructureel reesultaat)
Door het jaarrekeningresultaat te normaliseren
n (te corrigeren) voor het saldo van in
ncidentele ba
aten en
lasten, ontstaat het zo
resultaat”. D
ogenoemde “structurele
“
Dit betreft he
et jaarresulta
aat zonder re
ekening te
houden m
met de “bijzon
ndere” / ”een
nmalige” possten oftewel het jaarresultaat dat geb
baseerd is op
p de
structurele baten en la
asten. Dit geeft het volge
ende beeld:
0)
(beedragenx€1.000
Jaa
arrekening 2019
9

3.345

Salldo incidentele baten/lasten
b

-1.980

Jaa
arrekening 2019
9 na correctie in
ncidentele baten
n/lasten

1.365

De conclusie is dat in 2019
2
de struccturele lasten in voldoen
nde mate zijn
n gedekt doo
or structurele
e baten,
wat een financieel gezzond beeld betekent.
b

4.6

O
Overzichtt van struccturele resservemuta
aties

In ondersttaande tabel zijn per prog
gramma de structurele
s
verrekeningen (stortingen
n en onttrekkkingen)
met de resserves opgen
nomen. In prrincipe zijn allle stortingen
n en onttrekkingen aan de
d reserves in
ncidenteel
van aard. E
Er zijn echterr afwijkingen
n mogelijk. Bij de bepaling
enwicht (stru
ucturele
g van het strructurele eve
lasten worrden gedekt door structu
urele baten) dient met de
e stortingen en onttrekkiingen aan ditt soort
reserves rekening te worden
w
geho
ouden. Het ovverzicht geefft een beeld in hoeverre het
eresultaat wordt beïnvloed door stru
ucturele verre
ekeningen met
m de reservves.
exploitatie
Hieronderr is het overzzicht opgenomen van de structurele reservemuta
r
ties. Toevoegingen aan en
e
onttrekkin
ngen uit de reserves bescchouwen wij als incidente
eel, tenzij het bijvoorbeeld gaat om re
eguliere
onttrekkin
ngen aan de reserve kapitaallasten off onderhoudssreserves (be
edragen x €1
1.000).
Actu
uele begroting 2019

Program m a

Batten
(onttre
ekkking
aan re serve)

R
Rekening
2019

Las ten
(stort ing in
rese
erve)

Bat en
kkking
(onttrek
aan res
serve)

Lastten
(storting in
reserrve)

Onttrekking
gen aan reserve
es (baten) / Sto
ortingen in rese
erves
(lasten)
n ondersteuning
0. Bestuur en

304

1. Veiligheid
d

-

2. Verkeer, vervoe
v
r en openb
bare ruim te

281

3. Econom ie

16

8

8

0
-

-

-

645

122

-

14

950
-

4. Onderw ijs

281

201

303

201

5. Sport, cult uur en recreatie

773

1.105

567

948

6. Sociaal dom ein

288

478

80

478

7. Volksgezo
ondheid en m ilieu
u

564

237

646

237

8. Volkshuis vesting en ruim telijke
t
ordening

-

248

-

228

1.317

163

1.057

163

3.823

3.086

2.791

3.214

Algem ene de
ekkingsm iddele n,
n overhead, VPB
B en onvoorzien

Totaal struc
ctureel

170

4.7

B
Balans

Activa
(bedragen x €1.000)
ACTIVA

31 - 12- 2018 31- 121 2019

Totaal Vaste
e activa

191.165

216.293

Materiële va
aste activa

164.823

189.915

481

477

70
411
164.341

79
398
189.439

87.139

100.539

Immateriële vaste activa
• Kost en van onderzoek en ont wikkeling van een bepaald ac t ief
• Bijdrage aan
n ac tiva van derde
en
Materiële va
aste activa
• Invest eringe
en met ec onomis c h nut
- overige inv
vest eringen met een ec onomisc h nut
• Invest eringe
en met ec onomis c h nut, waarvan t er best rijding v/d
d kost en een hefffing kan

54.522

60.233

• Invest eringe
en in de openbare
e ruimt e met een maat sc happelijk
k nut

22.680

28.668

Financiële va
aste activa

26.342

26.378

9.942

9.940

9.942

9.940

16.243

16.310

11.130

10.127

5.113
157

6.183
127

157
32.565

127
32.455

5.649

2.177

23
5.626

24
2.153

Uitzettingen
n met een rente typische
t
looptijd korter dan één jaar
j

15.329

23.208

• Vorderingen
n op openbare lic hamen
h

10.735

16.011

worden opg
gelegd

Financiële va
aste activa: Kapi taalverstrekking
gen
• Kapit aalversst rekkingen aan:
- deelnemin
ngen
Financiële va
aste activa: Leni ngen
• Leningen aan:
uwc orporat ies
- woningbou
• Overige lang
glopende leningen
n
Financiële va
aste activa: Uitzettingen > 1 jaarr
• Overige uit zett
z
ingen met een rent e typisc he loopt ijd van één jaar
j
of langer
Totaal Vlott ende activa
O
werrk
Voorraden: Onderhanden
• Grond- en hu
ulpstoffen:
- grond- en hulpst offen
• Onderhande
en werk, waaronde
er bouwgronden in
i exploitat ie

• Rekening- c ourant
o
verhouding
g met het Rijk (sc hat kistbankieren
n)

743

0

• Rekening- c ourant
o
verhouding
gen met niet financ iële inst ellinge
en

73

405

3.778

6.792

Liquide Midd
delen

653

538

• Kas- , bank- en
e girosaldi

653

538

10.934

6.533

• Overige vord
deringen

Overlopende activa
uropese en Nederrlandse overheids lic hamen ont vang
gen voorsc hotbed
dragen die
• de van de Eu
ont st aan do
oor voorfinanc iering op uitkeringen
n met een spec ifiek best edingsdo
oel
uit gesplit stt naar de nog te ontvangen
o
bedrag
gen van:
‐ Het Rijk

heidslic hamen
‐ Overige Nederlandse overh
oruitbet aalde bed
dragen die ten lasst e van
• Overige nog t e ontvangen bedragen, en de voo
egrotingsjaren komen
volgende be
Totaal Activa
Rec ht op verlliesc ompensatie krac ht ens de Wet op de vennoot s c hapsbelasting 1969

0

13

343

161

10.591

6.359

223.729

248.749

0

0
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Passiva
(bedragen x €1.000)
PASSIVA

31- 12- 2018

31- 12- 2019

1
182.934

1
180.764

112.132
45.768

118.361
54.514

• Bestemmingsreserves

59.304

60.502

d resultaat
• Gerealiseerd

7.061

3.345

18.891
9.904
7.755

19.286
10.019
9.267

1.232

-

Vaste schulden met een rente typische looptijd
d van één jaar of la
anger
• Onderhandsse leningen van:

51.910

43.117

- Binnenland
dse banken en overrige financ iële insttellingen
• Waarborgso
ommen
Totaal Vlotte
ende passiva

51.866
44
40.796

43.113
4
67.985

ende schulden mett een rente typiscche looptijd korte
er dan één jaar
Netto-vlotte
• Overige kasg
geldleningen

32.960
9.000

54.568
30.000

• overige sc hu
ulden (c redit euren
n)
• Kas- , bank- en girosaldi

9.931
14.029

15.774
8.794

7.835
4.869

13.417
9.582

e Passiva
Totaal Vaste
Eigen vermog
gen
• Algemene re
eserve

Voorzieninge
en
• Voorzieningen voor verplic ht in
ngen, verliezen en risic o's
• Voorzieningen voor middelen van
v derden waarva
an de best emming gebonden is
oorzieningen
• Egalisat ievo

Vlottende schuld

Overlopende Passiva
• verplic ht ingen die in een volg
gend begrot ingsjaa
ar t ot betaling kom
men
• de van de Europese en Nederrlandse overheidslic hamen ont vangen
bedragen voor uit ke
eringen met een spec
s
ifiek bestedingsdoel die
voorsc hotb
dienen t er dekking
d
van lasten van volgende begrrot ingsjaren uitgesplit st naar de
ontvangen bedragen
b
van:

139

922

2.277

2.736

549

177

Totaal Passiv
va

223.729

248.749

Gewaarborgde
e geldleningen en garantstellingen

297.206

209.500

‐ Het Rijk

ederlandse overhe
eidslic hamen
‐ Overige Ne
• Overige voo
oruit ontvangen be
edragen die t en ba
at e van volgende begrot
b
ingsjaren komen

172

4.8

G
Grondslag
gen voor waarderin
w
g en resulltaatbepaling

Inleiding
gemaakt mett inachtnemin
ng van de vo
oorschriften die
d het Beslu
uit Begroting
g en
De jaarrekkening is opg
Verantwoording provincies en gem
meenten (BBV) daarvoor geeft.
Herindelin
ng per 1 janu
uari 2019
Per 1 januari 2019 is gemeente Ho
oeksche Waard van rechtsswege ontstaan uit de vo
oormalige ge
emeenten
aas, Cromstrijjen, Korendijjk, Oud-Beije
erland en Strijen en de ge
emeenschappelijke regelingen
Binnenma
WIHW, ISH
HW en SOHW
W. De oude gemeenten ziijn opgeheve
en. Alle rechtten en verplichtingen als alle
activiteiten zijn voortg
gezet binnen de nieuwe gemeente
g
Ho
oeksche Waa
ard op basis van
v de Wet Arhi.
A
De
n voor waard
dering en resultaatbepalin
ng zijn opgessteld op basiis van de
vermelde grondslagen
continuïte
eitsverondersstelling.
e grondslagen voor het opstellen van de jaarreken
ning
Algemene
De waarde
ering van de activa en passiva en de bepaling
b
van het resultaa
at vindt plaatts op basis va
an
historische
e kosten. Ten
nzij bij het de
esbetreffend
de balansposst anders is vermeld, worrden de activa en
passiva op
pgenomen te
egen nomina
ale waarden.
e lasten wo
orden toegerrekend aan het
h jaar waaro
op zij betrek
kking hebben
n. Baten en winsten
w
De baten en
worden slechts genom
men voor zovver zij op bala
ansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen
n en risico’s die
d hun
g vinden voor het einde van
v het begro
otingsjaar wo
orden genom
men indien zij voor het op
pmaken
oorsprong
van de jaarrekening be
ekend zijn ge
eworden.
opbrengsten van deelnem
mingen word
den als bate genomen
g
op het moment waarop het dividend
Dividendo
betaalbaar gesteld wo
ordt.
ekking tot de verwerking van de algem
mene uitkering uit het Ge
emeentefond
ds heeft de commissie
c
Met betre
BBV een stellige
s
uitspraak gedaan. Deze uitsprraak houdt in
n dat in de jaa
arrekening de
d algemene uitkering
wordt opg
genomen con
nform de in het
h jaar laatsst gepublicee
erde accresm
mededeling, die
d doorgaan
ns is
opgenome
en in de septtember circu
ulaire van hett boekjaar.
Met betre
ekking tot de eigen bijdra
agen die het CAK int en aa
an de gemee
enten afdraa
agt geldt op basis
b
van
de Kadern
nota rechtma
atigheid 2018
8 van de com
mmissie BBV het volgende: gemeente
en kunnen op
p basis van
de overzicchten van het CAK wel de
e aantallen personen, soo
ort en omvan
ng van de zorrgverlening
beoordele
en met de eig
gen WMO-ad
dministratie. Probleempu
unt is dat doo
or het ontbre
eken van
inkomensg
gegevens op
p deze overziichten de infformatie over de eigen biijdrage ontoe
ereikend is om
o als
gemeente
e de juistheid
d op persoon
nsniveau en volledigheid
v
v de eigen
van
n bijdragen als geheel te kunnen
vaststellen
n. Door de syystematiek te
e kiezen van het vaststellen van de eiigen bijdrage
en door het CAK,
C
heeft
de wetgevver in feite bepaald, dat de
d verantwoordelijkheid voor de juisttheid en volle
edigheid van
n de eigen
bijdragen geen gemee
entelijke vera
antwoordelijkheid is. Datt betekent da
at door de ge
emeenten ge
een
en over omva
ang en hoogte van de eig
gen bijdragen kunnen wo
orden verkregen als gevo
olg van het
zekerhede
niet kunne
en vaststellen van de juistheid op perrsoonsniveau
u, zoals hiervoor is toegellicht.
den toegerekkend aan hett boekjaar wa
aarop ze bettrekking hebben. Door he
et verbod
Personeellslasten word
op het opnemen van voorzieninge
v
n c.q. schulden uit hoofd
de van jaarlijkks terugkeren
nde arbeidskkosten173

gerelateerde verplichttingen van ve
ergelijkbaar volume,
v
worden sommig
ge personele lasten echte
er
end aan de periode waariin uitbetaling
g plaatsvindtt.
toegereke
Voor arbeidskosten-ge
erelateerde verplichtinge
v
en van een ja
aarlijks vergelijkbaar volume wordt ge
een
voorzienin
ng getroffen of op anderre wijze een verplichting
v
o
opgenomen
. De referenttieperiode is dezelfde
als die van
n de meerjare
enraming, te
e weten 4 jaa
ar. Indien er sprake
s
is van (éénmalige) schokeffectten
(bijvoorbe
eeld reorganiisaties) dientt wel een verrplichting opgenomen te worden.
Activa
Vaste activva
Het BBV b
beschrijft hett onderscheid
d tussen inve
esteringen met
m uitsluiten
nd maatschap
ppelijk
nut in de o
openbare ruiimte, investe
eringen met een
e economisch nut en met
m ingang van
v dit
jaar investteringen mett een econom
misch nut, wa
aarvoor ter bestrijding
b
va
an de kosten een
heffing ka
an worden ge
eheven.
w
wijze dan ook kunn
nen leiden tot of bijdrage
en aan het ve
erwerven
Investeringen die op welke
msten zijn investeringen met
m economiisch nut. De vraag
v
of de investering geheel
van inkom
kan worde
en terugverd
diend, is hierb
bij niet van belang.
nvesteringen
n wordt de brruto method
de toegepastt. Eventuele dekkingsrese
d
erves
Bij het acttiveren van in
worden niiet in minderring gebracht op de te acctiveren invesstering (nettto methode).. Investeringe
en worden
vanaf het jaar
j
na ingeb
bruikname lin
neair afgesch
hreven confo
orm de afsch
hrijvingstermijnen zoals vastgelegd
in Nota Waardering en
n afschrijving
g vaste activa
a gemeente Hoeksche
H
Wa
aard 2019.
ële vaste activa
Immaterië
De immateriële vaste activa
a
worde
en gewaardeerd tegen de
e verkrijgingss- of vervaardigingsprijs,
erminderinge
en die naar verwachting
v
verminderrd met de afsschrijvingen en waardeve
duurzaam zijjn. De
kosten van
n onderzoek en ontwikke
eling worden
n in 5 jaar afg
geschreven. Afsluitkosten
A
n van opgeno
omen
geldlening
gen worden niet geactive
eerd.
Bijdragen aan activa va
an derden worden gewaa
ardeerd tege
en het bedrag van de verrstrekte bijdrragen,
verminderrd met afschrijvingen. De
e verleende bijdragen
b
wo
orden afgeschreven in de
e periode waa
arin het
betrokken
n actief van de
d derde op basis
b
van de door de gem
meente geste
elde voorwaa
arden moet b
bijdragen
aan de publieke taak.
Materiële vaste activa
eriële vaste activa
a
worde
en gewaardee
erd tegen de
e verkrijgingss- of vervaard
digingsprijs. Specifieke
Deze mate
investeringsbijdragen van derden worden
w
op de
d desbetreffende investtering in mind
dering gebra
acht en op
w
afgescchreven. Op grondbezit (buiten
(
de op
penbare ruim
mte) wordt niet
n afgeschreven.
het saldo wordt
ardering wordt in voorkom
mende gevallen rekening
g gehouden met een bijzzondere verm
mindering
Bij de waa
van de waarde, indien deze naar ve
erwachting duurzaam
d
is.
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Financiële
e vaste activa
a
Kapitaalve
erstrekkingen
n aan gemee
enschappelijkke regelingen en overige verbonden partijen, (ove
erige)
leningen u
u/g en (overige) uitzettingen zijn – tenzij hierna an
nders is verm
meld – opgen
nomen tegen
n nominale
waarde. Zo nodig is ee
en voorzienin
ng voor verw
wachte oninba
aarheid in mindering geb
bracht .
Participatiies in het aan
ndelenkapita
aal van NV’s en
e BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelneminge
d
en in de zin
van het BB
BV) zijn gewa
aardeerd teg
gen de verkrijjgingsprijs va
an de aandellen. Indien de
e waarde van
n de
aandelen onverwachtss structureel mocht dalen
n tot onder de
d verkrijging
gsprijs vindt afwaardering plaats.
nte participeert in het
Van een deelneming iss volgens arttikel 1 lid d BBV sprake als de gemeen
e NV of BV
V.
aandelenkkapitaal van een
Vlottende
e activa
Voorraden
n
De grond-- en hulpstofffen (magazijnvoorraden)) worden gew
waardeerd te
egen standaa
ard verreken
nprijzen die
zijn gebaseerd op de gemiddeld
g
be
etaalde inkoo
opprijs. Verschillen tusse
en de standaa
ard verreken
nprijs en
w
als re
esultaat verantwoord. Inccourante voo
orraden word
den afgewaa
ardeerd
betaalde inkoopprijs worden
naar markktwaarde.
derhanden werken
w
opgen
nomen bouw
wgronden in exploitatie zijn
z gewaarde
eerd tegen de
d
De als ond
vervaardig
gingsprijs of de lagere ma
arktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kostten die rechttstreeks
aan de verrvaardiging kunnen
k
word
den toegerekkend (zoals grondaankop
g
pen en kosten
n van bouw- en
woonrijpm
maken) en ee
en redelijk te achten aand
deel in de ren
ntekosten en
n de administratie- en
beheersko
osten. Winstb
bepaling op grondexploitaties wordtt gebaseerd op
o de metho
ode van “perccentage of
completio
on” (POC-metthode), zoalss is voorgeschreven in de
e notitie Gron
ndexploitatie
es van de com
mmissie
BBV. De gevormde voo
orzieningen voor verliesllatende complexen word
den in minderring op de
boekwaarde gebracht.
gen
Vordering
De vorderringen worde
en gewaarde
eerd tegen no
ominale waa
arde. Voor ve
erwachte oninbaarheid is een
bedrag in mindering gebracht. Dit bedrag word
dt statisch be
epaald op ba
asis van de ge
eschatte
nsen.
inningskan
o
activa
Liquide middelen en overlopende
egen nominale waarde op
pgenomen.
Deze activva worden te
Passiva
Reserves
ans zijn algem
mene en besstemmingsre
eserves opge
enomen. De reserves
r
zijn opgenomen
n tegen
Op de bala
nominale waarde. Voo
or het doel pe
er reserve wordt verweze
en naar hooffdstuk 4, parragraaf reserves en
ngen.
voorzienin
ngen
Voorzienin
Voorzienin
ngen zijn gevvormd confo
orm artikel 44
4 van BBV (Besluit Begroten en Veran
ntwoorden).
Voorzienin
ngen waarde
eren wij op het nominale bedrag van de betrokken verplichtin
ng c.q. het
voorzienbare verlies. De
D pensioenvverplichting ten behoeve
e van de weth
houders worrdt gewaarde
eerd tegen
an de (reeds opgebouwd
de) toekomsttige uitkering
gsverplichtin
ngen.
de contante waarde va
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Voor het doel
d
per voorziening worrdt verwezen
n naar hoofdsstuk 4, parag
graaf reserve
es en voorzieningen.
ulden
Vaste schu
Vaste schu
ulden worden gewaardee
erd tegen de
e nominale w
waarde, verm
minderd met gedane
g
aflosssingen.
De vaste sschulden heb
bben een ren
nte typische looptijd
l
van 1 jaar of lang
ger.
e schuld en overlopende passiva
Vlottende
In de balan
ns worden onder de overrlopende passsiva afzonde
erlijk opgeno
omen: de van
n de Europesse en
Nederland
dse overheidslichamen ontvangen voorschotbedrragen voor uitkeringen met
m een specifiek
besteding
gsdoel die die
enen ter dekking van lastten van volge
ende begrotiingsjaren. De
e vlottende passiva
p
worden ge
ewaardeerd tegen de nominale waarrde.
Borg- en garantstelling
g
gen
Voor zove
er leningen door de geme
eente gewaa
arborgd zijn, is buiten tellling, het tota
aalbedrag van
n de
geborgde schuldrestanten aan hett einde van het
h boekjaar opgenomen. Voor verdere informatie
e wordt
agraaf financciering van deze jaarstukkken.
verwezen naar de para
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4.9

T
Toelichtin
ng op de balans
b

ACTIVA
Vaste activva
Per 1 januari 2019 zijn de activa van de oude ge
emeenten en
n gemeensch
happelijke re
egelingen ing
gebracht
bij gemee
ente Hoeksch
he Waard. In 2019 zijn de
e activa beoo
ordeeld aan de
d hand van de
d uitgangsp
punten
vastgelegd
d in de Nota Waardering en afschrijviing vaste acttiva. Hierbij zijn onder me
eer de
afschrijvin
ngstermijnen en de indeling naar activvasoort geha
armoniseerd. Dit laatste is
i zichtbaar gemaakt
g
in
onderstaa
and overzichtt in de kolom
m Herijking.
Bij de voormalige gem
meente Binne
enmaas was een
e bedrag vvan afgerond
d € 5.000,- op
pgenomen in
n de
ndexploitatie
e, die bij gem
meente Hoekksche Waard is herijkt naa
ar materiele vaste activa..
bouwgron
(bedragen x € 1.000)
Totaal Vaste act iva

Binnenmaa
as Cromstrijen Koren
ndijk

Oud-

Strrijen

ISHW

SO
OHW

WIHW

To
otaal

Herijking Ho
oeksche
Wa
aard

Beijerland
Materiële vaste activa
a
Immateriële vast e activa
erzoek en ontwikkeling van een bepaald ac tieff
• Kost en van onde
• Bijdrage aan ac t iva van derden
a
Materiële vaste activa
• Investeringen me
et ec onomisc h nut
- gronden uitgeg
geven in erfpac ht
- overige investe
eringen met een ec ono
omisc h nut

57.46
65

17.651

16.202

51.608

14.750

2.748

1.407

2.986

1
164.817

6

1
164.823

26
61
7
70

220
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

481
70

0
0

481
70

19
91

220

0

0

0

0

0

0

411

0

411

57.20
04

17.431

16.202

51.608

14.750

2.748

1.407

2.986

1
164.336

5

1
164.341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29.78
83

8.670

6.751

33.363

3.974

2.748

1.407

2.986

89.682

- 2.543

87.139
54.522

• Investeringen me
et ec onomisc h nut, wa
aarvan ter best rijding v//d kosten
91
22.99

6.799

7.137

10.206

6.481

0

0

0

53.614

908

• Investeringen in de openbare ruimt e m et een maat sc happelijjk nut

4.43
30

1.962

2.314

8.039

4.295

0

0

0

21.040

1.640

22.680

Financiële vaste activa
Financiële vaste activa: Kapitaalverst rekkingen
kkingen aan:
• Kapit aalverstrek

9.35
50
4.80
00

1.530
1.129

685
382

6.677
3.973

8.093
313

0
0

0
0

8
0

26.343
10.597

-1
-655

26.342
9.942

4.30
00

1.129

382

3.973

313

0

0

0

10.097

- 155

9.942

50
00

0

0

0

0

0

0

0

500

- 500

0

4.54
43

251

303

2.704

7.780

0

0

8

15.589

654

16.243

een heffing kan worden opgelegd

- deelnemingen
- overige verbonden partijen
Financiële vaste activa: Leningen
• Leningen aan:
o
- woningbouwc orporaties
• Overige langlope
ende leningen
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar
ngen met een rente tyypisc he loopt ijd van één
n jaar
• Overige uitzettin
of langer

4.42
20

0

0

0

6.710

0

0

0

11.130

0

11.130

12
23

251

303

2.704

1.070

0

0

8

4.459

654

5.113

7

150

0

0

0

0

0

0

157

0

157

7

150

0

0

0

0

0

0

157

0

157

15
66.81

19.181

16.887

58.285

22.843

2.748

1.407

2.994

1
191.160

5

1
191.165

- 130

- 139

3.109

5.631

-5

5.626

Voorraden
• Onderhanden we
erk, waaronder bouwgro
onden in exploit atie

2.79
91

Immateriëële vaste activva
In ondersttaande tabel is het verloo
opoverzicht opgenomen
o
van de imma
ateriële vaste
e activa.
(bedragen x € 1.000)
Investteringen

Boekw
waarde

Desinve
esteringen Afschrijv
vingen Bijdragen va
an derden Afwaard
deringen Boekwaarrde

1/1/2
2019

31/12/2019

Kosten verbonden aan het sl uiten
n van
gel dl eningen en
e het sal do van ag
gio en
disagio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

79

-

-

398

-

Kosten van ond
derzoek en ontwikk
kel ing van
een bepaal d acctief
Bijdrage aan acctiva van derden
T o ta a l

70
411
481

9
-

9

-

14
14

-

-

477
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Materiële vaste activa
Bij de matteriele vaste activa wordtt onderscheid
d gemaakt tu
ussen investe
eringen met maatschapp
pelijk en 2
varianten economisch nut. Het ond
derscheid is in
i onderstaande tabel we
eergegeven.
(bedragen x € 1.000)
Bo
oekwaarde

Bo
oekwaarde

1//1/2019

31
1/12/2019

Investeringen met een economiscch nut
Investeringen met een economiscch nut,

87.139

100.539

b
van de kosten een
waarvoor ter bestrijding

54.522

60.233

Investeringen met een maatschappel ijk nut

22.680

28.668

164.341

189.439

T o ta al

Het onderrstaande ove
erzicht geeft het verloop van de boekkwaarde van investeringe
en met econo
omisch nut
weer:
(bedragen x € 1.000)
Boekwaarde

Investerin
ngen

Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Afwaarderingen
n Boekwaarde

9
1/1/2019

31/12/2019

Gronden en terrreinen

13.243

833

-

5

-

-

4

60.183

1
17.586

-

4.574

Grond, weg wa terbouwkundige we
erken

6.638

539

-

Vervoermiddel en

1.320

171

-

Machines, appa raten en instal l atiess

1.185

23

el e vaste activa
Overige materie

4.421

2.172

87.139

1.323
21

Woonruimten

150

wen
Bedrijfsgebouw

T o ta a l

1
12

-

14.058

-

-

146

67
1.36

-

71.827

820

-

-

6.357
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-

-

1.315

-

253

-

-

954

-

712

-

-

5.881

-

6.545

79
1.37

-

100.539

De investe
eringen in on
nderwijshuisvvesting voor het jaar 2019 bedragen zo’n € 15.000.000,- ten behoeve
b
van het Ke
enniscentrum
m Oud-Beijerrland, de School met de Bijbel
B
Nieuw--Beijerland en het Actief College
al in
Oud-Beijerland. Ook iss er voor € 2.400.000,- ge
eïnvesteerd in de renovattie van de Ke
ees Verkerkha
oek en de bou
uw van de nieuwe brandw
weerkazerne
e aan de Molendijk in Klaa
aswaal.
Puttersho
Mede als g
gevolg van de gemeentelijke herinde
eling is er een
n bedrag ad € 1.500.000,-- geïnvesteerd in
tijdelijke h
huisvesting, meubilair
m
en software.
erzicht geeft het verloop van de boekkwaarde van investeringe
en met econo
omisch
Het onderrstaande ove
nut, waarvvoor ter besttrijding van de
d kosten een
n heffing kan
n worden geheven. Deze
e categorie betreft
activa die betrekking hebben
h
op be
egraafplaatssen en riolering.
(bedragen x € 1.000)
Investeringen

Boekw aarde

Desinvesterringen Afschrijvingen
n Bijdragen van derd
den Afwaarderingen
n Boekwaarde

19
1/1/201

31/12/2019

Gronden en terrreinen

215

-

-

-

-

-

Bedrijfsgebouw
wen

409

-

-

237

-

-

172

7.350

-

1.373

-

-

59.721

39

-

-

6

-

-

33

6

-

-

3

-

-

3

109

-

-

21

-

-

88

Grond, weg watterbouwkundige wrkk
Vervoermiddel en
e
Machines, apparraten en instal l aties
Overige materie
el e vaste activa
T o taa l

53.744

54.522

7.350

-

1.640

-

-

215

60.233

dige werken is de grootste investerin
ng gepleegd in de vervanging van
Bij grond- weg- en watterbouwkund
ng van Croon
nenburg 2e fa
ase. Verder zijn
z er investe
eringen gew
weest in de ve
ervanging van
de riolerin
(druk)riole
eringen en ge
emalen.
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Het onderrstaande ove
erzicht geeft het verloop van de boekkwaarde van investeringe
en met
maatschap
ppelijk nut weer:
w
(bedragen x € 1.000)
Boekw aarde

Investeringen

Desinvesterringen Afschrijvingen
n Bijdragen van derd
den Afwaarderingen
n Boekwaarde

1/1/201
19
Gronden en terrreinen

31/12/2019
-

-

-

26.708

-

-

1.698

720

-

-

-

-

-

Grond, weg watterbouwkundige wrkk

20.710

6.922

-

848

Machines, apparraten en instal l aties

1.652

164

-

118

318

705

-

43

22.680

7.791

1.009

79
96

Overige materie
el e vaste activa
T o taa l

-

76

-

261
28.668

grijkste investeringen in deze
d
categorrie zijn op de herinrichting
g van de cen
ntrumgebieden ’s
De belang
Gravendee
el en de Beije
erse Hof in Oud
O Beijerlan
nd, voor een bedrag ad € 2.000.000,-.
Ook is er € 1.300.000,-- geïnvesteerrd in de verva
anging van de
d verharding
g van Croone
enburgh twe
eede fase
en de reco
onstructie va
an zowel de Sportlaan
S
in Maasdam
M
alss de Groenew
weg in Puttershoek.
Ten slotte
e is er een bedrag besteed aan de resttauratie van de kerktoren
n in Piershil.
Financiële vaste activa
Boekwaarde

Boekwaarde

1/1/2019

31/12/2019
9.942
2

9.940
0

Kapitaal versttrekkingen aan ge
emeenschappel ij

-

-

Kapitaal versttrekkingen aan ov
verige verbonden

-

-

9
11.129

10.127
7

3
5.113

6.183
3

Kapitaal versttrekkingen aan de
eel nemingen

Leningen aan woningbouwcorrporaties
Overige l ang l opende l eningen
ettingen l anger da
an 1 jaar
Overige uitze
T o ta a l

7
157

127
7

26.341

26.378

Deelnemin
ngen
In ondersttaande tabel is de specificatie opgeno
omen van de
e deelneming
gen.
(bedragen x € 1.000)
Boekwaarde

Boekwaarde

1/1/2019
Eneco
Bng

31/12/2019
0

0

357

35
57

Evides

90
3.39

3.39
90

Stedin

6.137

6.13
37

Overige deel nemingen
T o ta a l

58

5
56

9.942
2

9.94 0

orden de aan
ndelen Eneco
o verkocht. Dit
D leidt tot een
e eenmalig
ge opbrengst van ca. € 83
3 mln.
In 2020 wo
Daarnaastt wordt in 20
020 ca. € 1,2 mln. dividen
nd uitgekeerd
d over 2019.
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Geldlening
gen u/g
In ondersttaande tabel is de specificatie opgeno
omen van de
e geldleninge
en.
(bedragen x € 1.000)
1-1-2019

31-12-2019

11.129
11.129

10.127
10.127

SVn: duurzaam
mheidsleningen
SVn: blijverslen
ningen
SVn: start ersle
eningen

309
300
3.081
3.690

703
300
3.925
4.928

Sportverenigin
ngen
Woningfinanc iering
i
eigen person
neel

1.327
96
1.423

1.169
86
1.255

Totaal overige langlopende leningen

5.113

6.183

157
157

127
127

16.399

16.437

Woningbouwc orporatie HW Won
nen

Exploitatiebijd
drage

Totaal verstre
ekte geldleningen
n

op van de financiële vaste
e activa gedu
urende het ja
aar 2019 worrdt in ondersstaand overzicht
Het verloo
weergege
even
(bedragen x € 1.000)
Boekwaarde

Investerin
ngen

Desinvesteringen Afl ossingen

Bijdragen van derd en Afwaarderingen
n Boekwaarde

1/1/2019
9
Kapitaal verstre
ekkingen aan deel nem
mingen

31/12/2019
9.942

0

-

2

-

-

9.940
-

Kapitaal verstre
ekkingen aan gemeen
nschappel ij

-

-

-

-

-

-

Kapitaal verstre
ekkingen aan overige
e verbonden

-

-

-

-

-

-

-

11.129

-

-

-

02
1.00

-

10.127

5.113

1.238

-

-

68
16

-

6.183

-

-

-

3
30

-

Leningen aan w oningbouwcorpora ties
Overige l angl opende l eningen
aar
Overige uitzettingen l anger dan 1 ja
T o ta a l

157
26.341

1
1.238

-

2

1.19
99

-

127
26.378

n
Voorraden
Onderstaa
ande tabel bevat de speccificatie van de
d balansposst “voorraden
n”.
(bedragen x € 1.000)
Boekwaarde

Boekwaarde

1/1/2019

31/12/2019

Grond- en hul pstoffen

23

24

23

24

Onderhanden
n werk, waaronderr bouwgronden in
n expl oitatie

10.407

4.025

Verl iesvoorziening grondexpl oitaties
o

- 4.781

-1.872

5.626

2.153

Gereed produ
uct en handel sgoe
ederen
T o taa l

5.649

2.177
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Hieronderr volgt een sp
pecificatie pe
er grondexploitatie.
(bedragen x € 1.000)
In exploitatie
genomen
gronden
Abel Tasmankwartier

Boekwaarde
1-1-2019

Kosten
2019

Op
pbrengsten
20
019

Boekwaarde
B
3
31-12-2019

Voorziening
31-12-2019

Boekwaarde
na voorziening

Nog te
maken
kosten

Nog te
realiiseren
opbrengst
en

Verwaccht
eindressult
aat

466

161

-627

0

0

0

0

0

0

1.280

132

-284

1.128

0

1.128

170

-1.626

-3
328

De
Hoogerwerf

681

287

-1.026

-58

0

-58

414

-451

-95

Jan Tooropstraat

15

119

-6

128

-303

-175

469

-294

0

1.895

55

0

1.950

0

1.950

3.044

-5.685

-6
691

Strienemonde

-66

0

0

-66

0

-66

66

0

0

Kloosring

-16

16

0

0

0

0

0

0

0

-1.122

937

-2.115

-2.300

0

-2.300

2.799

-1.697

-1.198

605

23

-628

0

0

0

0

0

0

-71

71

0

0

0

0

0

0

0

-12

14

-43

-41

0

-41

38

0

-3

132

39

-132

39

0

39

45

-126

-42

-21

4

0

-17

0

-17

17

0

0

-158

4

0

-154

0

-154

54

0

-100

3.100

316

0

3.416

-1.569

1.847

170

-2.017

0

3.698

759

-4.457

0

0

0

0

0

0

10.406

2.937

-9.318

4.025

-1.872

2.153

7.286

-11.896

-2.4
457

Bedrijventerrein VI

Land van
Essche III

Poortwijk III
Het Spui
Uitbreiding
GoudswaardOost
Uitbreiding
NieuwBeijerland
Uitbreiding
Piershil
Uitbreiding
Zuid-Beijerland
Voormalige
dorpshuizen
Piershil
Goudswaard
Dorpshart
Wijk van je
Leven

Totaal

c
verw
wijzen wij u naar
n
de parag
graaf 3.8 Gro
ondbeleid van
n deze
Voor een vverdere toelichting per complex
jaarstukke
en.
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Vorderingeen
Hieronderr volgt een sp
pecificatie va
an de debiteu
uren en de stand van de vorderingen bij het opste
ellen van
de jaarrekkening.
(bedragen x € 1.000)
Uitzettingen < 1 jaar

Per 31- 12- 2019

V orderingen op openbare lich
hamen
Bijdragen Rij k, prov incie en w aterschap
Belastingdien
nst
Ov erige v ord
deringen op open
nbare lichamen

128
15.806
77
16.011

Rekening-cou
urantv erhoudinge
en met niet financiële instellingen
SV HW

405
405

Ov erige v ord
deringen
V orderingen w erkv oorziening
g

277

Debiteuren sociale zaken

2.517

ommodaties, sporrtv elden en geme
eentegrond
V erhuur acco

1.395

Leges bouw -,
- sloopv ergunnin
ng en ov erige v ergunningen

1.520

OZB, hondenbelasting, rioolre
echten en begrafenisrechten
Ov erige deb iteuren

194
2.163
8.066

uren
V oorziening dubieuze debiteu

-1.274
6.792

eringen
Totaal v orde
Rekening-cou
urantv erhoudinge
en met het Rijk
Totaal uitzetttingen met een looptijd korter da
an een jaar

2 3. 208
0
2 3. 208

Toelichting:
elastingdiensst (€ 15,8 mln
n) betreft he
et saldo van de
d nog te onttvangen bed
dragen van
De vorderring op de Be
de aangiftten BTW Com
mpensatiefon
nds over 201
19 en de aang
gifte BTW ovver het 4e kw
wartaal 2019..
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Schatkistb
bankieren
De gemee
ente is verpliccht overtollig
ge liquide middelen bove
en het dremp
pelbedrag va
an € 1.437.81
17,- aan te
houden in
n ’s Rijks schatkist.
In 2019 stonden per kw
wartaal gemiddeld de vo
olgende bedrragen uit bij het
h Rijk:
(bedragen x € 1.000)
Berekening benutting
b
drempellbedrag schatkistb
bankieren (bedrag
gen x € 1000)

Versslagjaar
(1)

Drempe
elbedrag

1437,8175
Kwaartaal 1

Kw
wartaal 2

Kwarrtaal 3

Kwarta al 4

187

131

199

16

(3a) = (1) > (2))

Kwartaa
alcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
schatkisst aangehouden mid
ddelen
Ruimte onder het drempel bedrag

1.251

1.307

1.239

1.422

(3b) = (2) > (1))

Oversch
hrijding van het dre
empelbedrag

‐

‐

‐

‐

(2)

(1) Berekeningg drempelbedrag
Versslagjaar
(4a)

Begrotin
ngstotaal verslagjaaar
191.709
Het deel van het begrotingstotaal dat
(4b)
191.709
kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
Het deel van het begrotingstotaal dat
(4c)
‐
0 miljoen te boven gaat
de € 500
Drempe
elbedrag
1437,8175
(2) Berekeningg kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
R
schatkist aange
ehouden middelen
n
Kwaartaal 1
(5a)
(5b)
b)
(2) ‐ (5a) / (5b

Som van
n de per dag buiten
n 's Rijks
schatkisst aangehouden miiddelen
(negatie
eve bedragen tellen
n als nihil)
Dagen i n het kwartaal
Kwartaaalcijfer op dagbasi s buiten 's
Rijks scchatkist aangehoud
den middelen

Kw
wartaal 2
16.812

Kwarrtaal 3

11.903

Kwarta al 4

18.294

1.436

90

91

92

92

187

131

199

16

o 31 decem
mber 2019 € 0,-.
0
Het saldo in de schatkiist bedroeg op
Liquide miiddelen
In 2019 zijjn de volgend
de liquide middelen aanw
wezig:
(bedragen x € 1.000,-)
Liquide middel en

Sa l do per

Sal do per

1- 11 2019
Kas

31- 12- 2019
6

10

Banksaldi

647

528

T ot aal

653

538
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Overlopen
nde activa
Het verloo
op van de overlopende acctiva is weergegeven in onderstaand
o
e tabel:
(bedragen x € 1.000)

Sa
al do per

T oevvoegingen Aan
nwending/

01- 01- 2019

Sal do per
31-12- 2019

Vrijjval

de v an EU, Rijjk en prov incies nog te ontv angen v oorschotbedra gen die
ontstaan doo
or v oorfinanciering
g op specifieke uiitkeringen
‐ Het Rijk
N
ov erh
heidslichamen
- Ov erige Nederlandse

0

13

0

13

243

1

83

161

- Subsidie Gebiedsprogramm
G
ma

100

0

100

0

343

14

183
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Totaal

Het verloo
op van de overige overlop
pende activa
a is weergege
even in onde
erstaande tab
bel:
(bedragen x € 1.000)

Sa
al do per

T oevvoegingen Aan
nwending/

01- 01-2019

Sal do per
31-12- 2019

Vrijjval

Ov erige ov errlopende activ a

10.591

26.215

30.447

6.359

Totaal

10.591

26.215

30.447

6.359

e activa (nog
g te ontvange
en bedragen
n en vooruitb
betaalde bedragen)
Een groott deel van de overlopende
per 31-12--2019 van ruim € 6 mln bestaat
b
uit rijjksbijdragen vangnetuitkkering 2018 voor
v
ruim € 0,5
0
miljoen, te
e ontvangen bijdragen va
an SVHW voo
or de OZB, rio
oolrecht, afvvalstoffenheffing ed. voo
or bijna
€ 3,2 miljo
oen en vooru
uitbetaalde bedragen
b
voo
or anterieure
e overeenkomsten van bijna € 1 miljo
oen.
De toevoe
egingen en aanwendinge
a
en bij de overlopende acttiva betreft de
d mutaties in
i het jaar in verband
met de afw
wikkeling van nog te ontvangen en vo
ooruitbetaallde bedragen
n van de 5 ou
ude gemeentten en 3
gemeenscchappelijke regelingen. Ook
O de in 201
19 ingehoude
en en af te dragen loonheffing wordtt op deze
post veran
ntwoord.
PASSIVA
mogen
Eigen verm
op van de resserves in 2019 wordt in onderstaand
o
er categorie reserves
r
wee
ergegeven
Het verloo
overzicht pe
(bedragen x € 1.000)
Reserves

Sal do

T oevoeging

On
nttrekking

1- 1- 2019

Besttemming

V
Vrijval

Vermind
dering ter Sal do
o
dekking van

resu
ul taat 2018

31- 12
2-2019

afschrijvvingen
Al g emene re s erv es
-

algemene reserv es

45.728

14.871

12.426

59.344

16.540

12.837

7.061

3.345

112.133

34.756

6.341

54.514

B es t emmi ng s res erv es
-

bestemmingsreserv es

N o g t e b es t emmen res ul t a a t
T otaal

720

1.306

1.959

60.502

1.306

1.959

118.361

-7.061
25.263

3.345
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In ondersttaand overziccht is de aanssluiting zichttbaar gemaakt voor de re
eserves tusse
en de eindbalans van
van gemeen
de voorma
alige gemee
enten en de beginbalans
b
nte Hoeksche
e Waard.
(bedragen x € 1.000)
Reserves p er 31- 12- 2018
8

Al geme
ene

Resul taat Bestemm
mings-

rese
erve

T otaal

rese
erves

Binnenmaas

15..968

1
1.429

2
24.358

41.755

Cromstrijen

2..510

839

9.994

13.342

Korendijk

3..309

2
2.065

5.836

11.210

20..246

1
1.804

8.872

30.922

2..921

944

7.471

11.335

0

0

0

0

173

-19

2.593

2.748

Oud-Beijerla nd
Strijen
ISHW
SOHW
WIHW
T ot aal

641

0

180

821

45..768

7
7.062

5
59.304

112.133

Het verloo
op wordt in onderstaand
o
er reserve we
eergegeven:
overzicht pe
(bedragen x €
€1.000)
1 - 1- 2 01 9

de r in ge n

Ov e r zic h t r e se
s rv es

Al ge m e n e r e se
s r v e s:
Algemene rese rv e

Ov e r ige
Re sul t aat
D at ie s
Dot
v e r m e e r - be st e m m in g ( st or
o t in ge n )

9
Ov e r i ge 3 1- 1 2- 2 0 19
V e r m i n de -

( on t t r e kkin ge n )

r in g e n

45
5 .7 28

6 .3 41

14 .8 7 1

12 .3 50

77

5 4.5 1 4

4
45.728

6.341

6.971

12.350

77

46.614
4

Algemene rese rv e w eerstandsv erm
mogen

N og t e be st e m m e n r e sul t aat

V e r m in de r in ge n

7 .0 61

-7 .0 61

7.900

7.900
0

3 .3 4 5

3.3 4 5

He r r u br ic e r i ng
n be st e m m in gsr e se r v e s
ou de ge m e e nt
n e n naar al ge m e ne
r e se r v e

1 .0 41

1 .0 41

5

5

-

193

193

-

Reserv e Stimul ering burgerparticip
patie

29

29

-

Reserv e projecttsubsidies

41

41

-

div ersen

27

27

-

Reserv e ov erlopende v erplichtinge
en
speelv oorzienin
ngen

20

20

-

R232 Reserv e overige
o
infrastructuu
ur

1

1

-

34

34

-

14

14

-

Reserv e Culture
eel erfgoed
Reserv e V ormin
ng & opleiding

-

Bestemmingsre
eserv e ov erschotten
n 2016,

R540 Reserv e dekking
d
btw /bcf
Kapitaal zonder bepaalde bestemm
ming aand.
BNG
Kapitaal zonder bepaalde bestemm
ming aand.
RED

26

26

-

599

599

-

48

48

-

Reserv e kosten harmonisatieagend
da

0

0

-

Reserv e kinderd
dagopv ang

5

5

-

Reserv e BT W compensatiefonds
c
Reserv e monum
mentenfonds
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B e st e m m i n gssr e se r v e s:
De k ki n g sr e se r v e af sc hr ij v i ng e n :

31.174

2 .0 9 1

1.959

31.306

Reserv e kapitaa
allasten

3
31.174

2.091

1.959

31.306

E gal isat ie r e s e r v e s:

4.878

4 .7 9 8

1.026

9.033

1.745

16

5.632

1.437

396

2.399

1.616

614

1.002

Reserv e onderh
houd openbaar gebiied

Reserv e onderh
houd gebouw en

975

Reserv e begraa
afplaatsen

-

Ov e r i ge be st e m m i n g sr e se r v e s:

83

299

3.903

83

299

9 .3 5 1

12.076

20.163

Reserv e integra
aal Huisv estingplan (IHP)

6.784

195

152

6.827

Reserv e sociaall domein

1.979

101

450

1.629

180

-

Reserv e participatie

637

22.250

180

13

4.814

659

500

1.203

3.830

93

212

203

101

Reserv e inv oerring omgev ingsw ett

1.435

1.134

255

2.314

Reserv e frictiek
kosten samenv oeging

1.587

7.174

4.022

4.779

Reserv e gronde
exploitatie

5.460

Reserv e ontw ik
kkeling kernen

4.333

Reserv e knelpu
unten organisatie

Reserv e w ijkte ams

200

41

135
396

Reserv e v errek
kening algemene uittkering

135

-

396

-

23

23

Reserv e fractie
ebudget
Reserv e pensioen oud w ethouderss

T o ta a l res errv es

265

265

112
2.133

299

-

34.457

28.452

-

77

118.36
61

186

Voor een u
uitgebreide toelichting verwijzen
v
wij u naar parag
graaf 4.11 Re
eserves en vo
oorzieningen
n. In deze
paragraaf is eveneens per reserve en voorziening het doel vermeld.
Voorzienin
ngen
Het verloo
op van de voorzieningen in 2019 word
dt in ondersttaand overzicht samenge
evat weergeg
geven:
(bedragen x € 1.000)
Voorzieningen

S do
Sal

T oevoeging

V
Vrijval

Aanw
wending

Sa l do

1- 1- 2019

31-- 12- 2019

V oorziening en v oor v erplich
htingen, v erliezen
n en risico's

7.755

2.479

380

588

Egalisatiev o orzieningen

1.232

0

1.232

0

0

V oorziening en middelen derden

9.904

1.509

1.394

0

10.019

18. 891

3. 988

3. 006

588

19. 286

T otaal

9.266

oorzieningen
n tussen de eindbalans
e
In ondersttaand overziccht is de aanssluiting zichttbaar gemaakt voor de vo
van de oud
de gemeente
en en de beg
ginbalans van
n gemeente Hoeksche Waard.
W
(bedragen x € 1.000)
Voorziening
gen per 31- 12-- 2018

V
Voorzieningen
v
voor

Egal issatie-

Vo
oorzieningen

v erpl ichtingen ed.
e

voorzzieningen

middel en derden

T otaal

Binnenmaas

1.823

0

3..183

5.007

Cromstrijen

2.132

802

1..104

4.038

Korendijk

1.143

0

0

1.143

Oud-Beijerla nd

1.498

347

4..334

6.179
2.278

Strijen

912

84

1..283

ISHW

0

0

0

0

SOHW

35

0

0

35

WIHW
T otaal

212

0

0

212

7.755

1.232

9..904

18.891

Het verloo
op wordt in onderstaand
o
overzicht pe
er voorzienin
ng weergegeven:
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(bedragen x €1.000)
1- 1- 2019
O v er z icht v o o r z iening en
V o o r zi e n i n g m i d d e l e n d e r d e n
V oorziening riolering

V er meer
m
-

V er minm

d er in
ng en

d er in
ng en

8.510

1.8 18

8.510

1.509

ensioenen (v oorma
al ig)
V oorziening pe
bestuurders
V oorziening w achtgel d v oormal ig

309

10.019
0.019
10

309

309

7.375

2.4 79

588

9.267

2.649

1.970

224

4
4.395

751

509

364

896

V oorziening affv al stoffenheffing

Ov e r i g e v o o r zi e n i n g e n

31- 12- 2019

-

bestuurders
3.975

V oorziening re
egionaal bedrijv enterrein

He r r u b r i c e r i n g v o o r zi e n i n g e n o u d e
ge m ee nten

-

3
3.975

3.006

3.006

1.394

1.394

-

V oorziening so
ociaal plan

212

212

-

V oorzieningen
n onderhoud gebou
uw en

567

567

-

V oorzieningen
n onderhoud openb
baar gebied

697

697

-

29

29

-

HW

35

35

-

V oorziening grrondex pl oitatie

72

72

V oorziening be
egraafplaatsen

V oorziening So
ociaal Fonds

-

V oorziening prrojectgroep v erkee
ersv eil igheid

T o ta a l v o o r z iening en

18.891

4.298

3.903

19 .286

Voor een vverdere toelichting verw
wijzen wij u na
aar paragraaf 4.11 Reservves en voorzieningen.
Vaste schu
ulden met een
n rentetypisch
he looptijd va
an een jaar off langer
(bedragen x € 1.000)
Boekwaarrde

Boekwaard
de

1/1/2019

31/12/2019
9

Binnenl andse ba
anken en overige financiël e instel l ingen

51.866

T o ta a l

43
3.113

44

4

5
51.910

43. 117

Waarborgsomm
men

ari 2019 zijn er bij de Ban
nk Nederland
dse Gemeentten 37 langlo
opende geldlleningen opg
genomen.
Op 1 janua
Bij de Ned
derlandse Wa
aterschapsba
ank loopt er ook
o nog 1 ge
eldlening die
e in de loop van
v 2020 worrdt
afgelost.
(bedragen x € 1.000)
Binnenlandse geldleningen
g
B.N.G.

36 leningen

N.W.B.

1 lening

1- 1- 2019 nieu
uwe lening

aflossiing

31- 12- 2019

51.594

0

8.617

272

0

136

136

51.866

0

8.753

4
43.113

4
42.977

Overige scchulden
De afwikkeling van de schulden he
eeft een norm
maal verloop
p. Hieronder volgt
v
een specificatie van
n de
en en welk be
edrag nog te
e betalen is bij
b het opstellen van de ja
aarrekening.
crediteure

188

(bedragen x € 1.000)
Per 313 12- 2019
Afdrachtv erplicchting aan Rijk

605

Belastingdienstt

3.502

Schuldbemidde
eling cliënten

518

OZB, rioolrechtt, afv alstoffenheffin
ng ed.

89

Ov erige credite
euren

11.060

Totaal

15. 774

Overige ka
asgeldleningeen
In verband
d met de verkoop van de Eneco aande
elen heeft de
e gemeente diverse male
en kort geld aan
mogen tre
ekken. Op 31
1 december 2019
2
was er een kasgeldllening bij de BNG aangettrokken van
€ 30 miljoen met een looptijd
l
van 20
2 december 2019 tot 10
0 januari 202
20 tegen een
n negatief
0
renteperccentage van 0,1%.
Liquide miiddelen
Per 31 deccember 2019
9 zijn de volg
gende negatiieve banksald
di aanwezig:
(bedragen x € 1.000)
Liquide mid del en

Banksaldi
T otaal

Sall do per

al do per
Sa

1-1
1- 2019

31
1- 12- 2019
14.029

8.794

14. 029

8. 794

Overlopen
nde passiva
In ondersttaande tabellen is het verrloop opgenomen van de
e overlopend
de passiva.
(bedragen x € 1.000)
Sal do per

Ontv
vangen

01- 01- 2019 bedrragen

Vrijjgeval l en

Sal do per

bed
dragen en

31- 12- 2019

teru
ugbetal ingen
V erplichtinge
en die in een v olg end begrotingsja ar tot betaling ko
omen

4.869

52.332

47.620

9.582

4.869

52.332

47.620

9.582

ngen worden
n goederen en diensten verantwoord
v
n geleverd
die door leveranciers zijn
Op de posst verplichtin
maar nog niet zijn gefa
actureerd. De
D grotere be
edragen heb
bben betrekkking op een termijn voor de
d bouw
van het Ke
enniscentrum
m in Oud-Beijjerland, nog niet opgeno
omen vakantiedagen van medewerkers, nog te
betalen re
ente van geld
dleningen, vo
oorzieningen
n in het kader van de WM
MO, vennootsschapsbelasting en een
aantal pro
ojecten in de openbare ru
uimte.
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(bedragen x € 1.000)
Sal do per

angen
Ontva

01-- 01- 2019 bedra
agen

geval l en
Vrijg

S do per
Sal

bedrragen en

3 12- 2019
31-

terug
gbetal ingen
De v an EU, Rijjk en prov incies o ntv angen v oorschotbedragen v oo
or specifieke
uitkeringen diie dienen ter dekk
king v an lasten v a n v olgende begro
otingsjaren:
Het Rijk
V ooruit ontv Rijk: Onderw ijs Achterstanden
A
Belleid

139

244

0

383

S
V ooruit ontv angen bedragen SPUK

0

884

345

539

Ov erige ontv angen bijdragen v an het Rijk

0

64

64

0

139

1.192

409

922

T otaal
erlandse ov erheid
dslichamen
Ov erige Nede
Subsidie Boerrenlandpaden

0

61

0

61

Subsidie Geb iedsprogramma

0

1.010

174

836

Subsidie RPV
Subsidie ISV 3 geluid
OHBA gelden

94

43

0

137

899

598

93

1.404

55

0

55

0

Subsidie land schapstafel

0

248

7

241

s bushaltes A29
BDU subsidies

0

11

0

11

Regiofondsbijjdragen

0

39

39

Ov erige ontv angen bijdragen v an ov erige ov errheid

1.229

T otaal

2.277

0
2.009

1.182
1.550

0
47
2.736

(bedragen x € 1.000)
Sal do per

Ontv
vangen

01- 01- 2019 bedragen

Vrijgeval l en

Sal do per

dragen en
bed

31- 12- 2019

teru
ugbetal ingen
Ov erige v oorruit ontv angen be
edragen die ten bate
b
v an v olgend e
begrotingsjarren komen

549

285

657

177

orgde geldleniingen en gara
antstellingen
Gewaarbo
Onderstaa
and een overrzicht van de
e verstrekte garanties
g
perr risicogroep.
(bedragen x € 1.000)

ang van de “geldlleningen particulieren woningen
n” betreft een insschatting.
NB: De omva
De exacte om
mvang wordt in 2020
2
nader uitg
gezocht.

enstaande tabel zijn alle verstrekte
v
ga
aranties opgenomen. Op
p dit momentt zijn er voor deze
In de bove
garantstelllingen geen betalingsachterstanden. Per 31 janu
uari 2018 nam
men enkele gemeenten
g
1
100% van
de garantiie op en andere 50%. Perr 31 december 2019 nem
men wij voor de
d Hoeksche
e Waard 50%
% van de
garantstellling op. Dit verklaart
v
hett verschil tusssen de begin
nstand ( € 244 mln.) en de
e eindstand ( € 164
mln.) van d
de garantste
elling aan de woningcorporaties .
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Voor een n
nadere toelicchting verwijjzen wij u naar de paragraaf 3.5 Finan
nciering van deze
d
jaarstukkken
Niet uit dee balans blijkeende verplichtingen
Per 31 deccember 2019
9 zijn er de vo
olgende, niet in de balans opgenome
en, financiële
e verplichting
gen van
minimaal € 50.000 met een looptijd van circa 3 jaar.
Niet uit de ba
alans blijkende verrplichtingen (bedrragen in €)
Looptijd

Nr

Bedrag
B
p jaar
per

Afgesloten contrtact

Begin

Einde

1 WMO hulpmiddelen

2020

3
30-6-2023

3.500.000

2 Exploiitatiebijdrage sporthal Strijen

2020

2036

285.000

3 Appliccaties en licentiess

2019

021-2023
20

900.000

4 Huur ttijdelijke huisvestiing (portocabins) Maasdam
M

2019

2024

210.000

5 Collecctieve zorgverzekeering voor minimaa

2019

2023

420.000

6 Verzekeringen aanspraakelijkheid en bedrijfsschade

2019

2022

380.000

7 Exploiitatiebijdrage sportfondsen Cromsttrijen

2020

2025

260.000

8 Accouuntantscontrole

2019

2023

Totaal

120.000
6.075.000

Gebeurten
nissen na bala
ansdatum
Impact corrona
In het voorjaar van 202
20 zijn we in ons land gecconfronteerd
d met het corona virus. Het
H corona virus heeft
een grote impact op de samenlevin
ng. Er is een samenleving
g van voor de
e corona crisis en een sam
menleving
van na de corona crisiss. Hoe deze samenleving
s
er precies uiit zal zien is nu,
n we zitten
n nog midden
n in de
crisis, niett duidelijk. Om
m de gezond
dheid van de burgers te beschermen
b
heeft het Rijjk beperkend
de
maatregelen ingevoerrd. Deze maa
atregelen heb
bben grote gevolgen
g
voo
or de econom
mie.
Ook heeftt het gevolge
en voor de on
ntwikkeling van
v de financciële positie van onze gemeente in 20
020.
Op het mo
oment van sa
amenstelling
g van de Jaarrstukken 2019 was nog onvoldoende in beeld wellke
effecten d
dit precies ku
unnen zijn. We
W kunnen al wel aangeve
en dat de risico’s een neg
gatief effect zullen
hebben op
p de financië
ën. In de Zom
merrapportag
ge 2020 en de Perspectie
efnota 2021 wordt
w
hierovver een
meer actu
ueel beeld ge
egeven.
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4.10

IInvesterin
ngskredietten

De raad sttelt naast de exploitatieb
budgetten invvesteringskrredieten bescchikbaar. De
verantwoo
ording over deze
d
kredieten is in onde
erstaande tab
bellen weerg
gegeven. De bijzonderheden
zijn hierbijj toegelicht. Hierbij is een
n onderscheiid gemaakt tussen de invvesteringskre
edieten
die per ein
nd 2019 zijn afgerond en investeringsskredieten waarvan
w
de uiitvoering nog
g loopt.
d investering
gen in het be
egrotingsjaar, maar
De begrotte en werkeliijke bedragen betreffen hierbij niet de
hebben be
etrekking op
p de gehele lo
ooptijd van het
h betreffen
nde krediet (cumulatief).
erstaande tabellen opgenomen invessteringskredieten betreffen veelal de
e doorgescho
oven
De in onde
(restant)in
nvesteringskredieten van
nuit de voorm
malige gemee
enten en gem
meenschapp
pelijke regelin
ngen die
zijn opgeg
gaan in geme
eente Hoekssche Waard.
Afgerondee investeringeen
In de tabe
el zijn de eind
d 2019 afgero
onde investe
eringen weerrgegeven. Co
onform de Nota Planning
g & Control
gemeente
e Hoeksche Waard
W
lichten
n wij oversch
hrijdingen gro
oter dan €10
00.000 toe.
(bedragen x €
€1.000)
Projectnr
70800 04
70800 14
70800 17
70800 18
70800 22
70800 23
70800 24
70800 26
70800 30
70800 35
70800 36
70900 01
71100 06

Omschrijving project
p
Renovatie Zeve
ensprong (B17/I17)) OBL
Peuterspeelzaa
al Dorpshart
Sporthal Dorpsshart MHL
Renovatie Keess Verkerkhal
Bibliotheek Dorrpshart (MFR)
Ontmoetingsru imten Dorpshart
Jongerensoos Dorpshart
maatbeheersing Strreona STR
Akoestiek / klim
Tijdelijke huisvvesting gemeente HW
H
Restaurant Bin nenmaas
estuursvleugel gem
meentehuis BNM
Herinrichten be
Restauratie Ke rktoren Piershil(K)
Verlichting winkkelstraat N CRS

erschrijding
Toelichting ove
Begroot
W
Werkelijk
Restan
nt (>€ 100.000)
39
50
-1
11 Niet van toepasssing
- Niet van toepasssing
-1
9
10
9 Niet van toepasssing
34
44
4 Niet van toepasssing
42
1.062
1.104
Niet van toepasssing
10
10
97
31
10
835
100
151
337
6

83
11
14
891
110
161
267
5

14
1
2
20
-4
56
-5
10
-1
10
-1
6
69
0

Niet van toepasssing
Niet van toepasssing
Niet van toepasssing
Niet van toepasssing
Niet van toepasssing
Niet van toepasssing
Niet van toepasssing
Niet van toepasssing
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(bedragen x €
€1.000)
6/i16) OBL
7110012 Verv.verharding v.Speijkstr eo (B16
Heinstr/Trompst(CB
B17/i18) OBL
7110013 Verv.verhard.P.H
PN2016) OBL
7110016 Verv OV Oostersse Gorz LED oost (P
er De Staart OBL
7110025 Verbeteren oeve
eel
7110056 Reconstr. Havenplein `s-Gravende

-13
6

22
2

-13
3 Niet van toepass ing
2 Niet van toepass ing
-22
4 Niet van toepass ing

138
79

149
82

-12
2 Niet van toepass ing
3 Niet van toepass ing
-3

6
37

6
32

125
17

131
8

-6
6 Niet van toepass ing
9 Niet van toepass ing

31

3
32

-3
3 Niet van toepass ing
1 Niet van toepass ing
-1

35
30

27
27

8 Niet van toepass ing
3 Niet van toepass ing

d Randweg 1-B OB
BL
7110168 Asfaltonderhoud
d Spuidijk 5- A OBL
L
7110169 Asfaltonderhoud
d Vierwiekenplein 77 A OBL
7110170 Asfaltonderhoud
d L.J. Costerstraat 28-A OBL
7110171 Asfaltonderhoud

43
76

51
76

-8
8 Niet van toepass ing
0 Niet van toepass ing
-0

43
72

43
64

-0
0 Niet van toepass ing
8 Niet van toepass ing

d Oud-Beijerlandse
edijk I OBL
7110172 Asfaltonderhoud
d Oud-Beijerlandse
edijk II OBL
7110173 Asfaltonderhoud
V
geleiderrail OBL
7110192 Verkeersvoorz. Vervangen
malen (PN17/i18) OBL
O
7120013 Vervanging gem

149
79

149
44

-0
0 Niet van toepass ing
5 Niet van toepass ing
35

63
15

38
15

17/i18) OBL
7120017 Verv.rioler.P.Heinstr/Trompstr(PN1
ef laadkraan CRS
7130006 Pick-up inclusie
oti + kar) (PN:16/i:18) OBL
7130009 Traktor Zuid (Kio
7130010 Traktor Zoomw (Kioti+kar)(PN:16/i:18)

50
64

24
66

6 Niet van toepass ing
26
2 Niet van toepass ing
-2

46

7110057 Reconstr. Havenstraat `s-Gravend eel
arkeerplaats(K)
7110068 Vrachtwagenpa
oeiing waterg CRS
7110069 Opst. renov/vervv.plan renov.bescho
e Bos
7110080 Inv.Klaaswaalse
gpark (B18/i18) OBL
L
7110082 Corridor Laning
7110083 Bewegen in de buitenlucht (B18/i18) OBL
S
trap Puttersshoek BNM
7110102 Brug Grienden Steiger,
eweg Mijnsheerenla
and BNM
7110103 Brug Romeinse

B17/I17) OBL
7150005 Dyn.park.verw.ssyst(Schakelkstn)(B
7180012 Basisregistr. Grrootsch.Topografie (2017) ISHW
W
7180013 Harmonisatie s oftware(2017) ISHW
17) Financieel syste
eem ISHW
7180014 Harm.softw(201
18)Vergunningen (V
VTH) ISHW
7180016 Harm.softw(201
18) Key2begraven ISHW
7180019 Harm.softw(201
18) Burgerzaken ap
ppl.(BRP) ISHW
7180020 Harm.softw(201
meente Hoeksche Waard
W
718004
49 iPads raad gem
Totaal

-

-

-

Niet van toepass ing
5 Niet van toepass ing

25
5 Niet van toepass ing
Niet van toepass ing

46
1

-

-0
0 Niet van toepass ing
1 Niet van toepass ing

3
2

-

3 Niet van toepass ing
2 Niet van toepass ing

350
104
3

338
91
2

12
2 Niet van toepass ing
3 Niet van toepass ing
13
1 Niet van toepass ing

5
9

3
6

2 Niet van toepass ing
3 Niet van toepass ing

39

39

4.480

4.325

-0
0 Niet van toepass ing
155
5

hoven investeeringen
Doorgesch
In de Slotrrapportage 2019
2
gaven wij
w inzicht in de
d investerin
ngskredieten
n waarvan de
e uitvoering in 2020
doorlooptt. De raad heeft daarbij in
ngestemd om
m de restantkkredieten bijj de Slotrapp
portage over te
hevelen na
aar 2020, zodat de uitvoe
ering geen vertraging op
ploopt. Bij de
eze jaarreken
ning geven wij
w inzicht in
de definitiief over te he
evelen restantkredieten.
el zijn de in eiind 2019 doo
orgeschoven investeringe
en naar 2020
0 weergegevven. Conform
m de Nota
In de tabe
Planning & Control gemeente Hoe
eksche Waard
d lichten wij overschrijdin
o
ngen groter dan
d €100.000 toe.
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(bedragen x €
€1.000)
Projectnr
Omschrijving
g project
gskrediet Goudswaard-Noordoost
001 Voorbereiding
70200
ondes N489 BNM
70300
001 Bijdrage Roto
e (B17/I19) OBL
70400
001 Grond schoolgeb Actief College
7/i17) OBL
70400
002 Grond Groenrrecycle depot (B17
voorzien.Hoeckeni CRS
70800
001 Voorber.kred.v
ak huisv.buitendns t (beh.plan) BNM
70800
002 Vervangen da
nnisc so OBL
70800
006 School, speelllok en sportzl Ken
w Actief College (B
B17/I19) OBL
70800
007 Schoolgebouw
wijs (B17/I19) OBL
L
70800
008 Praktijkonderw
s
met de bijbel NB KRD
70800
010 1e inrichting school

Toelichtin
ng overschrijding
000)
Begroot
Werkelijk Re
estant (>€ 100.0
0
9
41 Niet van toepassing
50
6
396
396 Niet van toepassing
8
608

604

4
214

-

8
68
4
224

6.928

8
9.838

5.651

0
660

378

0
600

550

0
2.120

O
Raadhuis tbv
v bib (i2017) OBL
70800
019 Verbouwing Oude
pshuis De Swaens
svoet KRD
70800
021 Verbouw dorp
70800
025 MFR Gemiva recr. Mijnsheerenland BNM

3
893
4
1.354

70800
029 Installaties Kinderboerderij (B18/I18) OBL
at 2019 (vm WIHW
W)
70800
031 Verbouwing Jan vd Heydenstraa
erboerderij OBL
70800
039 Berging kinde
grasvelden (B18/i1
18) OBL
71000
001 Aanleg kunstg
erenland natuurgra
as Veld 3
71000
003 GOZ Mijnshee
as
71000
004 SV Heinenoorrd Veld 3 natuurgra
aas Veld 4 natuurg
gras
71000
005 FC Binnenma
aas HV veld natuurrgras
71000
006 FC Binnenma
bal Veld 1 BNM
71000
007 Honk en Softb
balvelden STR
71000
009 Toplaag korfb
k(all-weath sportv))(B18/i18) OBL
71000
010 Corr.Laningpk
ning Oude Tol (B16/i16) OBL
71000
011 Zwemvoorzien
71000
013 Gemeentelijk rioleringsplan 2019 BNM

-

2
7.562

d Pijler Maasdam
m
70800
013 Verv.nieuwb. de
vervang.zwembad CRS
70800
015 Voorber.kred.v

B17/i17) OBL
70800
027 Groenrecycle depot(gr,keerw.)(B
w Kinderboerderij (B18/I18) OBL
70800
028 Invest.gebouw

143

5
175

5
255
0
1.200

836 Niet van toepassing
1.350 Niet van toepassing
449 Niet van toepassing

127
-

3
53

-

0
350
9

-

8
58

-

8
58
1
5
85

56
4
1

100
0

48

32

9 Niet van toepassing
58 Niet van toepassing
26 Niet van toepassing

47

171

153

7
67

12

9
89

29

0
700

394

71000
014 Gemeentelijk rioleringsplan 2019 BNM
71000
015 Gemeentelijk rioleringsplan 2019 BNM

4
44

49

6
56

50

aas Veld 5 natuurg
gras
71000
016 FC Binnenma
bal Veld 2 BNM
71000
017 Honk en Softb

9
29

21

0
70

-

6
386

-

0
190

-

020 - renovatie dive
erse gemalen KRD
D
71000
020 GRP 2015-20
020 - vrijverval Nieu
uwendijk 1 2019 KRD
K
71000
021 GRP 2015-20
020 - vrijverval Nieu
uwendijk 2 2019 KRD
K
71000
022 GRP 2015-20

100
0

020 - vrijverval Ph 6 2019 KRD
71000
023 GRP 2015-20
emalen (PN17;i19) OBL
71000
024 Vervanging ge
HO OBL
71000
025 Renovatie B3 top + drainage SH
RP 2019 STR
71000
026 Uitvoering GR
S
71100
001 Verk.bypass: invest. grond CRS
71100
002 Verk.bypass:investering aanleg CRS

8

354
4
302
2

-

2
42

-

3
133
-

6
576

-

8
1.798

-

1 Niet van toepassing
38 Niet van toepassing
18 Niet van toepassing
56 Niet van toepassing
59 Niet van toepassing
306 Niet van toepassing
-5 Niet van toepassing
6 Niet van toepassing
8 Niet van toepassing
70 Niet van toepassing
386 Niet van toepassing
190 Niet van toepassing
92 Niet van toepassing
354 Niet van toepassing
302 Niet van toepassing
42 Niet van toepassing

37

8
38

255 Niet van toepassing
1.073 Niet van toepassing
259 Niet van toepassing
100 Niet van toepassing
53 Niet van toepassing
301 Niet van toepassing

-

n vrij verval CRS
71000
018 Vervangingen
ukriolering CRS
71000
019 Renovatie dru

282 Niet van toepassing
50 Niet van toepassing
2.114 Niet van toepassing
175 Niet van toepassing

-

9
259

224 Niet van toepassing
634 Niet van toepassing
4.187 Niet van toepassing

7
-

0
450

4 Niet van toepassing
214 Niet van toepassing
-75 Niet van toepassing

95 Niet van toepassing
38 Niet van toepassing
576 Niet van toepassing
1.798 Niet van toepassing
3.197 Niet van toepassing

8
3.208

11

R
TSP CRS
S
71100
003 Waardering Randweg
olendijk/Oud-Crom
ms. CRS
71100
004 Upgrading Mo

3
333

37

7
257

67

entrum Klaaswaal
71100
005 Opplussen ce
71100
008 Krediet GVVP 2017-2024 CRS

0
130

1

2
632

55

129 Niet van toepassing
576 Niet van toepassing

ugdk-Ben Oostdijk
k (B17/I18) OBL
71100
009 Fietsverb Stou

191

17

174 Niet van toepassing

297 Niet van toepassing
190 Niet van toepassing
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(bedragen x €
€1.000)
oonenburgh 2e fase
e (2015) OBL
71100
010 Verharding Cro
L
71100
011 Zinkwegkomm etje (PN2016) OBL
BL
71100
014 Fietsroute Poortwijk - Centrum OB
V Croonenburgh fs 2 (b16i16) OBL
71100
015 Vervanging OV
erv Openb verl (B16
6/i17) OBL
71100
017 Wijksgewijze ve
erv Openb verl (B16
6/i18) OBL
71100
018 Wijksgewijze ve
6/i17) OBL
71100
019 Verv verlichting Zinkwegkom (B16
N17/i17) OBL
71100
020 Drz Openb verl fietsp Kw.weg (PN
ur loswal (B16/i18) OBL
71100
021 Verv. Kademuu
eriaal CTK (B16/i19
9) OBL
71100
022 Verv klein mate
7) OBL
71100
023 Nieuwe fietsverb. N217 (PN17/i17
eiger Rhoonse veer(BW18/i18) OBL
71100
024 Nieuwbouw ste
erwijzing (2015) OB
BL
71100
028 Parkeerrouteve
m gebied (B17/i17) OBL
71100
029 Invoering 30km

1.494

641

841
341
238

9
223
125

29
139

37

32
5
435

-

28
29

-

168
60
45

7

4
1

73
29

2
17

91
43
268

22

ngemetenpad(K)
71100
040 Realisatie Tien
71100
042 Vervangen lichttmasten 2016(K)
maturen 2016(K)
71100
043 Vervangen arm
71100
044 Vervangen lichttmasten 2017(K)
maturen 2017(K)
71100
045 Vervangen arm

225
60

238
60

203
107
43

203
84
52

71100
046 Vervangen lichttmasten 2018(K)
maturen 2018(K)
71100
047 Vervangen arm
71100
058 Reconstr. Sporrtlaan, Maasdam

107
43

-

390

319

m gebied (B17/i18) OBL
71100
030 Invoering 30km
71100
032 Fietsbewegwijzzering Fase 2 (B17/I18) OBL
eersknelpunten (B1
18/i18) OBL
71100
033 Oplossen verke
ge kruispunten (B17/i18) OBL
71100
035 Aanpak onveilig
mpad (BW18/i18) OBL
O
71100
039 Verleggen Zalm

entrumgebied`s-Grravendeel
71100
060 Herinrichting ce
Kaai STR
71100
063 Herinrichting K
71100
064 Fietspad Oude land Strijen
c
(B17/I18) OBL
O
71100
065 Fietsparkeren centrum

1.016
121

1.453
5

1.071
25

87
15

17/I17) OBL
71100
066 Parkeercapacitteit woonwijken (B1
17/I18) OBL
71100
067 Parkeercapacitteit woonwijken (B1
71100
070 Herinrichting Beijerse Hof (B18/i19) OBL
n centr.OBL verv(B1
18/i18)
71100
071 Visie- actieplan
e (speelruimte)(B18
8/i18) OBL
71100
072 Belevingsroute

10
29
553

3
546

136
52

91
42

e (kunstobj.)(B18/i18) OBL
71100
073 Belevingsroute
e (groenvoorz.)(B18/i18) OBL
71100
074 Belevingsroute
e (straatmeub.)(B18
8/i18) OBL
71100
075 Belevingsroute
arkeervoorz Kennissc so OBL
71100
077 Inrichtingskn pa
71100
078 Kademuur incl.aanpas.Dorpshavven CRS

63
91

76

45
114
-20

46
109
-20

C
71100
079 Aansluiting Dorpsh.met centrum CRS
71100
081 Aanl.voetgang.vverb.dorpsh/Fort C RS

129
87

46
94

-

assing
Niet van toepa
8
853
assing
Niet van toepa
8
832
assing
118 Niet van toepa
assing
113 Niet van toepa
assing
29 Niet van toepa
assing
101 Niet van toepa
assing
32 Niet van toepa
assing
5 Niet van toepa
assing
Niet van toepa
4
428
assing
28 Niet van toepa
assing
29 Niet van toepa
assing
164 Niet van toepa
assing
60 Niet van toepa
assing
44 Niet van toepa
assing
71 Niet van toepa
assing
12 Niet van toepa
assing
91 Niet van toepa
assing
43 Niet van toepa
assing
Niet van toepa
2
246
assing
Niet van toepa
-13
Niet van toepa
assing
Niet van toepa
assing
assing
23 Niet van toepa
assing
-9 Niet van toepa
assing
107 Niet van toepa
-

assing
43 Niet van toepa
assing
71 Niet van toepa
aamheden
Tijdens de uitvvoering zijn werkza
uitgevoerd die niet begroot waren
n, o.a. interne
uren en toezich
ht, verwerken en affvoeren PFOA
houdende gro nd, bodemsanering met
milieukundigto
oezicht bij de kerk,
uitvoeringskossten tijdens niet reg
guliere
werktijden en herstelwerkzaamhe
h
eden ten
gunste van ge
efaseerde ingebruikknames.
Daarnaast zijn
n tijdens de uitvoering
aanpassingen
n gedaan aan de rio
olering en de
wegfundering,, diende de vlonderconstructie
worden aange
epast en zijn er extra
a
oversteekplaa tsen en voetpaden aangebracht.
Het werk is ha
alf 2019 grotendeelss afgerond. In
het voorjaar va
an 2020 wordt het centrumplan
c
geopend en ka
an het krediet word en afgesloten.
Het oorspronkkelijke krediet van dit project betrof
€ 2,2 mln. Tot en met 2018 waren
n de werkelijke
kosten €1,3 m ln. Het restantkrediet per 1-12019 bedroef 0,9
0 mln. Dit krediett is in 2019
verhoogd met € 0,1 mln tot 1,0 m ln. De
werkelijke lastten bedroegen in 2019 €1,4 mln,
waardoor er sp
prake is van een ovverschreiding
van € 0,4 mln. De overschrijding is wel zichtbaar
gemaakt in de
e Slotrapportage, m aar niet
en begrotingswijzig
ging.
-4
437 "vertaald" in ee
assing
116 Niet van toepa
assing
Niet van toepa
9
984
assing
10 Niet van toepa
assing
10 Niet van toepa
assing
26 Niet van toepa
assing
6 Niet van toepa
assing
44 Niet van toepa
assing
9 Niet van toepa
assing
63 Niet van toepa
assing
14 Niet van toepa
assing
-1 Niet van toepa
assing
5 Niet van toepa
assing
-1 Niet van toepa
assing
83 Niet van toepa
assing
-8 Niet van toepa
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(bedragen x €
€1.000)
71100
084 Groenrecycle depot (2017) OBL
BL
71100
085 Aanleg groen Croonenburgh OB
achthaven (i2020/2
2020) OBL
71100
088 Voorz. gem. ja
d kinderboerderij (B
B18/i18) OBL
71100
090 Herinr. gebied
nderboerderij (B18
8/I18) OBL
71100
091 Invest. stal Kin
uin (B18/i18) OBL
71100
095 Natuurspeeltu
uin inr verharding (B18/i18)
(
OBL
71100
096 Natuurspeeltu
s Sint Antoniepolde
er Maasdam
71100
099 Begraafplaats
bied Open Waard (B18/i18) OBL
71101
100 Openbaar geb
stelling Rembrandtt (2014) OBL
71101
101 Herstr zorgins
71101
104 Steiger Polde rdijk Maasdam
n 2019 BNM
71101
105 Openbare Verrlichting armaturen
71101
106 Openbare Verrlichting Lichtmastten 2019 BNM

53
136
-

-

393
228
227
27
106
22
75
117
70

55
81
242
5
-15
1
41
7

71101
107
71101
108
71101
109
71101
110
71101
111
71101
112
71101
113
71101
114
71101
115
71101
116
71101
117

weg, Westmaas
Blauwesteenw
e, Westmaas
Noordernesse
Zuidernesse, Westmaas
avendeel
Mijlweg, 's Gra
Goidschalxoo rdsedijk, Heinenoord
Sluisendijk, H einenoord
G
Achterdijk, 's Gravendeel
htmasten 2019 CR
RS
Vervangen lich
maturen 2019 CRS
S
Vervangen arm
htmasten 2019 KR
RD
Vervangen lich
maturen 2019 KRD
D
Vervangen arm

45
82
45
295
210
42
68
20
30
107
43

-

71101
118
71101
119
71101
120
71101
121
71101
122
71101
123
71101
124
71101
127
71101
128
71101
129

ateriaal CTK trap/le
euningen OBL
Verv klein ma
achthaven (2019/20
020) OBL
Voorz. gem. ja
v
Openb verl (B
B16;i19) OBL
Wijksgewijze verv
berondergronden (B16;i19) OBL
Speelplts/rubb
Verv. Geleiderrails Ben. Oostdijk (B16;i19) OBL
k gebied (B17;i19
9) OBL
Invoering 30 km
B17;i19) OBL
Aanpak onveillige kruispunten (B
ng armaturen (201
19) STR
Straatverlichtin
ng lichtmasten (20
019) STR
Straatverlichtin
ensas - Buitensluis STR
Fietspad Strije

32
25
241
25
50
115
58
48
24
350

-

71101
166
71101
174
71101
175
71101
176
71101
177
71101
178
71101
179
71101
180
71101
181
71101
182
71101
183

c
He
einenoord
Herinrichting centrumgebied
derhoud Zuidwijk Grootonderhoud
G
O
OBL
Elementenond
en Singel langs de IJsbaan OBL
Beschoeiinge
en Diepenhorstsing
gel Oost OBL
Beschoeiinge
en Binnenpad Oostt OBL
Beschoeiinge
en Binnenpad Wes
st OBL
Beschoeiinge
en Sloot Begraafpla
aats OBL
Beschoeiinge
Beschoeiinge
en Singel Louis Pa
asteurstraat OBL
en Vijver Masterfoods OBL
Beschoeiinge
en Uitbr. "de Boeze
em"sloot zijde OBL
Beschoeiinge
en Laningpark OBL
L
Beschoeiinge

71101
184
71101
185
71101
186
71101
187
71101
188
71101
189
71101
190
71101
191
71101
193
71101
194

en Spuidijk Fazant OBL
Beschoeiinge
Beschoeiinge
en Spuidijk Klipperr OBL
Beschoeiinge
en Sloot Spuidijk OBL
O
en Gorzenhoek OBL
Beschoeiinge
en Admiraaltje OBL
L
Beschoeiinge
en Vijver Randweg OBL
Beschoeiinge
Beschoeiinge
en Singel Scholeng
gemeenschap OBL
Beschoeiinge
en Singel Griendwe
erker OBL
Vervangen blo
ockerinstallatie tbv
v brandweer OBL
preid door gem OB
BL
Vervangen ho uten banken versp

36
43
212
25
28
44
62
48
41
28

-

71101
195 Vervangen pa len verspreid doorr de gemeente OBL
BL
71101
196 Vervangen op enbare verlichting Spuioeverwijk OB

28
60

-

626
2.729
58
35
70
66
94
72
58
158
222

15

5
-

oepassing
53 Niet van to
oepassing
136 Niet van to
oepassing
-15 Niet van to
oepassing
338 Niet van to
oepassing
147 Niet van to
oepassing
-15 Niet van to
oepassing
22 Niet van to
oepassing
106 Niet van to
oepassing
37 Niet van to
-1
75
76
63
45
82
45
290
210
42
68
20
30
107
43

1

32
143
25
50
112
58
-2
24
349

34
183
21
-

592
2.546
37
35
70
66
94
72
58
158
222

25
98
3
50
-

32
0

36
43
212
25
28
44
62
48
9
28

Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
oepassing
Niet van to
Niet van to
oepassing
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to

Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
Niet van to
oepassing
oepassing
28 Niet van to
oepassing
60 Niet van to

196

(bedragen x €
€1.000)
en openb.verlichtin
ng Oude Tol OBL
71101
197 Vern./uitbreide
puls groen Zuidwijk
k noordwest OBL
71101
198 Kwaliteitsimp
omen Rembrandsttraat OBL
71101
199 Vervangen bo
oud Beneden Oosttdijk OBL
71102
200 Asfaltonderho
71102
201 P Routeverwijjzing N217 OBL
erl. Kerk-/Nobel- en
n K.Doormanstr OBL
O
71102
202 Verv openb ve
omen Edisonstraat OBL
71102
203 Vervangen bo
omen Röntgenstra
aat OBL
71102
204 Vervangen bo
P
recons
structie
71102
205 Groeneweg Puttershoek
swal Ph als gemeentelijke haven
71102
206 Aanwijzing los
olierenroute Str-Ou
ud-Bld vrij fietspad
d
71102
207 Fietspad scho
olierenroute Str-Ou
ud-Bld oversteek
71102
208 Fietspad scho
ordr HW 's-Gr OBL Buitenzomerland
den
71102
209 Fietsroute noo
ngemetenpad Hog
gendk-Eendrachtsw
weg
71102
210 Fietspad Tien
ngemetenpad Spuiweg-Veerdk-Have
enkd
71102
211 Fietspad Tien
9 Zuid Beijerland
71102
212 Korteweg A29
olderweg op N217
7 vanuit Suiker Unie
71102
213 Aansluiting po
atie ontsluiting Zuid-West(dekk.res
71102
214 Invest. realisa
O
Strijen
71102
215 Lichtmasten Oranjewijk
71102
216 Armaturen Orranjewijk Strijen
n vrij verval 2017 C RS
71200
001 Vervangingen
n vrij verval 2018 C RS
71200
002 Vervangingen
oolgemalen 2018 CRS
C
71200
003 Telemetrie rio
n mech./elektr.2018
8 CRS
71200
004 Verv.gemalen
gssys PW I/II (GRP
P16/i17) OBL
71200
007 Aanp riolering
uwen WSHD (GRP
P16/i18) OBL
71200
008 Gemalen&Stu
71200
009
71200
011
71200
012
71200
018
71200
019
71200
020
71200
021
71200
022
71200
024
71200
028
71200
029
71200
030
71200
032
71200
034
71200
035
71200
037
71300
003
71300
007
71300
008
71300
011
71300
012
71300
013
71300
014
71300
015
71300
016

Verv riolering Croonenb 2e fase
e incl hw OBL
Vervanging Drukriolering (PN17
7/i18) OBL
Vervanging rio
olering (PN17/i18)) OBL
GRP kredieten 2016(K)
Rioolrenovatie
e Kerkstraat en Grr. Sabinastraat(K)
GRP vrijvervall GW-1 Coorndijks
straat Goudswaard
d(K)
GRP vrijvervall Ph-03(K)
GRP Oranjew
weg ZB-03(K)
GRP gemalen
n 2017(K)
GRP renovatie
e gemalen 2018(K
K)
GRP renovatie
e gemalen 2017(K
K)
GRP aanleg parkeerplaatsen
p
N
Nieuw-Beijerland(K
K)
Gemeentelijk rioleringsplan 2018 (67 jr) BNM
GRP 2018 ST
TR
Oranjewijk de
eel GRP investering
Begraafplaats
s Mijnsheerenland
d
2e Zoutstrooie
er (nat. GRPS) BN
NM
Nido Zoutstro
ooier(in.natzoutinstt B16i18) OBL
Nido aanhang
gstr/fietspadnatstrr(B16/i18) OBL
Ford Transit in
ncl inrichting (96-B
BR-VK) BNM
Schmitz/ Kang
go transporter CRS
S
Vervangen 2 zoutstrooiers
z
(2019) KRD
Vervangen Pic
ck-Up 2019 KRD
Nido strooiaa
anhanger 2019 STR
Personenauto
o's 2019 WIHW

71300
017
71300
031
71500
008
71500
010
71500
011
71500
012
71500
013
71500
014

2 scooters en
n 8 el. auto`s toezic
cht en handhaving
Twee electr vo
oertuigen Drank en horecawet BOA 2019
Zonnepanelen dorpshuis De Sw
waensvoet(K)
Duurzaamheid/Laadpalen CRS
S
Renovatie B5 beregeningsinsta
allaties SHO OBL
Renovatie B5 beregeningsinsta
allaties OSV 2019 OBL
Installaties 20
019 WIHW
Machines 201
19 WIHW

44
4

364
8
2
2
6
21
32
16
104
5
13
-

226
190
438
65
44
62
32
206
102
248
123
344
319
175
200
650
7.700
49
26
119
42
13
2
28
23

1
3.771
6
845
5
15
5
4
184
149
9
64
4
8
1.408
51
1
1
61
46
6
40
0
9
249
121
1
9
1.879
391
1
5
25
2
42
33
3
0
30
56
6
4
44
5
45
30
0
0
80

3.626
-2
4
1
166
16
489
27
15
253
118
1.938
-

145
6
847
11
183
-17
48
919
51
34
30
40
-3
3
-59
391
25
42
33
30
56
44
45
30
80

59

181
80
28
7
53
58
50
50

0
240
0
80
8
28
0
30
3
53
8
58
0
50
0
50

10

t
44 Niet van toepassing
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t

6
236
0
190
438
8
65
5
44
4
62
2
32
2
0
570
110
0
250
0
125
5
350
0
340
0
175
5
200
0
0
650
7.700
0
82
2
42
2
9
119
146
6
19
9
5
15
28
8
23
3

23
-

Niet van toepassing
t
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
Niet van toepassing
t
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(bedragen x €
€1.000)
elinst Lange lanin
ng (PN2016) OBL
71600
002 Verkeersrege
elinst Zinkwg/diep
pnh (PN2016) OBL
L
71600
003 Verkeersrege

2
24

-

2
26

-

m(B16/i16) OBL
71600
004 Verv Blocker afsluitinst Boezem
etectielussen (B1 6 i19) OBL
71600
005 Vervangen de
m
(bureaus
st. en verg. BNM
71800
001 Vervanging meubilair

2
21

-

27
2
24
12

-

e BOR (2015) ISH
HW
71800
002 Harmonisatie
w
geme
eenten (2016) ISH W
71800
003 Bijzondere werkplekken
ken gemeenten (2
2017) ISHW
71800
005 50 werkplekk
r
en (2018) ISHW
71800
009 Voorziening raadsvergadering
n Binnenmaas Cro
omstrijen(2018) IS
SHW
71800
010 Werkplekken
n gemeente HW (2
2018) ISHW
71800
011 Werkplekken
2017)Zaakgericht werken ISHW
71800
015 Harm.softw(2
e software(2018) ISHW
71800
018 Harmonisatie
holen+sportzl Ken
nnisc so OBL
71800
023 Inrichting sch
euwbouw Actief co llege OBL
71800
024 Inrichting nie
g
201 7(K)
71800
025 Vervanging gymtoestellen
ymtoestellen 2018
8(K)
71800
026 Vervangen gy
b (i2017) OBL
71800
027 Inrichting Ou de Raadhuis tbv bib
nsvoet(K)
71800
028 Inrichting dorrpshuis De Swaen
nderboerderij (B18
8/I18) OBL
71800
029 Inventaris Kin
71800
030 Inrichting ins piratiepunt (B18/i 18) OBL

evingstaken-Impl. Syst.
S
Koppel. 5st ISHW
71800
038 Beleid omge
evingstaken - licen
nties softw. VTH IS
SHW
71800
039 Beleid omge
s
n 2019 BNM
71800
044 Vervanging speelvoorzieninge
m
BN M
71800
045 Vervanging meubilair2019
ymtoestellen 2019
9 voormalig Koren
ndijk
71800
046 Vervangen gy

35

56

-

16
4 93

-

2 02

-

19

an toepassing
474 Niet va
an toepassing
202 Niet va

8 98

78

64
1.0 38

54
189

an toepassing
820 Niet va
an toepassing
10 Niet va

6 56

623

83

50

58
50

13
-

4 61

-

14
40

-

95
55

-

37

36

35

35

5 00
2 50

109
77

1 00

-

50

-

2 00
1 86

51
-

2
25

an toepassing
848 Niet va
an toepassing
33 Niet va
an toepassing
33 Niet va
an toepassing
46 Niet va
an toepassing
50 Niet va
an toepassing
461 Niet va
an toepassing
140 Niet va

15

an toepassing
95 Niet va
an toepassing
55 Niet va
an toepassing
1 Niet va
an toepassing
-0 Niet va
an toepassing
391 Niet va
an toepassing
173 Niet va
an toepassing
100 Niet va
an toepassing
50 Niet va
an toepassing
149 Niet va
an toepassing
186 Niet va
an toepassing
10 Niet va
an toepassing
100 Niet va
an toepassing
120 Niet va

-

W Werkt
71800
048 Software HW
m.Gemeenschapp elijke Infrastr.(GG
GI)
71800
053 Implem.Gem
er hoogspannings
sleiding CRS
71800
073 Woning onde

20
12
1 00

-

-

-22

er hoogspannings
sleiding OBL
71800
074 Woning onde
71800
075 Ondernemerrsloket
n (JOP's)
71800
076 Jongerenonttmoetingsplaatsen

-

-11

30
1 75

-

75

-

2 69

-

30

-30
-2

93
84.09

29.725

RS
72600
001 Proeftuin,3e dl.explot.bijdr. CR
ortlaan STR
72700
011 Ontwikkeling woningbouw Spo

an toepassing
83 Niet va
an toepassing
10 Niet va
an toepassing
56 Niet va
an toepassing
16 Niet va

1 00

e Wmo
71800
077 Implementattiekosten software
n vm. KRD OBL ST
TR en WIHW
71800
078 Werkplekken

Totaal

an toepassing
21 Niet va
an toepassing
27 Niet va
41

4
45

S
en BNM
71800
031 Vervanging Speelvoorzieninge
TR
71800
032 Fitnestoestelllen buitenlucht ST
plicaties) Extra ISH
HW
71800
035 Basisreg.perrsonen (GBA+ app
ysteem (extra) ISH
HW
71800
036 Financieel sy
s (inspecties riole ring etc) ISHW
71800
037 Diverse tools

an toepassing
24 Niet va
an toepassing
26 Niet va

1

an toepassing
100 Niet va
an toepassing
22 Niet va
an toepassing
11 Niet va
an toepassing
30 Niet va
an toepassing
174 Niet va
an toepassing
75 Niet va
an toepassing
269 Niet va
an toepassing
30 Niet va
an toepassing
32 Niet va
54.368
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4.11

R
Reserves en voorzie
eningen

In ondersttaand overziccht is een inttegraal overzzicht van de reserves
r
en voorzieninge
v
en weergegeven.
(bedragen x €
€1.000)
1 - 1 - 2 01 9

Ov e r ige

Re sull t aat

Dot at ie s

v e r m e e r - be st e m m ing (st or t inge n))
de r inge n

Ov e r zic ht r e se r v e s

e r v e s:
Al ge m e ne r e se
Algemene reservv e

V e r m in-

Ov e r ige

de r inge n

V e r m inde -

( ont t r e kkinge n)

r inge n

4 5 .7 28

6 .3 41

1 4.87 1

12 .3 50

77

45.728

6.341

6.971
1

12.350

77

31 - 12 - 2 01 9

Doe l r e se r v e

5 4.51
4
4
Dit betreft de vrij
v aanwendbare ruimte voor
4
46.614
realisering van gemeentelijk
g
beleid. De reserve
wordt voorname
elijk gevormd uit voordellige saldo's
in de jaarrekening.

Algemene reservv e w eerstandsvermog
gen

7.900 De reserve is geevormd om geïnventariseeerde

0
7.900

risico's op te ku
unnen vangen. Het beleid
d bepaald in
de Nota Risicom
management. De onderg
grens van
deze algemene reserve wordt bepaald aan
a de hand
gde weerstandsvermogen
n.
van het benodig

N og t e be st e m m e n r e sul t aat

7 .0 61

- 7 .0 61

3.34 5

3
3.34
5

He r r ubr ic e r ing
g be st e m m ingsr e se r v e s
oude ge m e e nt e n naar al ge m e ne
r e se r v e

-

1 .0 41

1 .0 41

5

5

-

V rijv al ten gun
nste v an de Algemene Reserv
R
e

193

193

-

V rijv al ten gun
nste v an de Algemene Reserv
R
e

Reserve Stimulerring burgerparticipatie
e

29

29

-

V rijv al ten gun
nste v an de Algemene Reserv
R
e

Reserve projectsubsidies

41

41

-

V rijv al ten gun
nste v an de Algemene Reserv
R
e

27

27

-

V rijv al ten gun
nste v an de Algemene Reserv
R
e

20

20

-

V rijv al ten gun
nste v an de Algemene Reserv
R
e

1

1

-

V rijv al ten gun
nste v an de Algemene Reserv
R
e

34

34

-

V rijv al ten gun
nste v an de Algemene Reserv
R
e

14

14

-

V rijv al ten gun
nste v an de Algemene Reserv
R
e

Reserve Culturee
el erfgoed
Reserve V orming
g & opleiding

erv e ov erschotten 20
016,
Bestemmingsrese
div ersen
Reserve overlope
ende verplichtingen
speelvoorziening
gen
R232 Reserv e ove
erige infrastructuur
R540 Reserv e dekking btw /bcf
b
bestemming aand.
Kapitaal zonder bepaalde
BNG
Kapitaal zonder bepaalde
b
bestemming aand.
RED

26

26

-

V rijv al ten gun
nste v an de Algemene Reserv
R
e

599

599

-

V rijv al ten gun
nste v an de Algemene Reserv
R
e

48

48

-

V rijv al ten gun
nste v an de Algemene Reserv
R
e

Reserve kosten harmonisatieagenda
h

0

0

-

V rijv al ten gun
nste v an de Algemene Reserv
R
e

Reserve kinderdaagopv ang

5

5

-

V rijv al ten gun
nste v an de Algemene Reserv
R
e

Reserve BT W compensatiefonds
entenfonds
Reserve monume

B e st e m m ingsr e se r v e s:
De kkingsr e se r v e af sc hr ijv inge n:
Reserve kapitaall asten

3 1 .1 74

2.09 1

1 .9 59

31.174

2.091
1

1.959

3 1.30 6
Vanuit deze reserve worden de kapitaalllasten
3
31.306
gedekt van speccifiek aangewezen investeringen
waarover moet worden afgeschreven en
n waarvan
oorzien door middel van een
e
de dekking is vo
bijdrage uit de reserve.
r

E gal isat ie r e se r v e s:
Reserve onderho
oud openbaar gebied

4 .8 78

299

83

3.903

4.79 8

1 .0 26

5
1.745

16

9
9.03
3
5.632 De reserve is geevormd voor egalisatie vaan (sterk)
fluctuerende ko
osten van planmatig groo
ot
onderhoud van kapitaalgoederen
k
in het openbaar
gebied.

Reserve onderho
oud gebouw en

975

299

83

1.437
7

396

2.399 De reserve is geevormd voor egalisatie vaan (sterk)
wisselende kostten van planmatig groot onderhoud
zodat de gemee
entelijke vastgoedobject en
bouwkundig en technisch in stand gehouden
kunnen worden.

Reserve begraafp
plaatsen

-

6
1.616

614

1.002 Doel van de reseerve is om sterke fluctuaaties
tussen de explo
oitatie (inkomsten en uittgaven) en
daarmee in de tariefstelling
t
te voorkom
men.
Jaarlijks worden overschotten of tekortten op de
exploitatie verrrekend met deze reserve..
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(bedragen x €
€1.000)
Ov e r ige be st e m m ingsr e se r v e s:
Reserve integraal Huisvestingplan (IHP
P)

22.250

637

6.784
4

9.351
1

12.076

2
20.163

5
195

152

6.827

De reserve is bedoeld
b
voor het egaliserren van de
kosten van (ve
ervangende) nieuwbouw en
renovatie van de
d schoolgebouwen zoalss vastgelegd
in een Integraaal Onderwijs Huisvesting
gsplan.

d
Reserve sociaal domein

9
1.979

1
101

450

1.629 Het doel van deze reserve is het opvangen van
en op de open- eind- regelingen
overschrijdinge
ingevolge de Wmo,
W
Jeugdwet en Particcipatiewet.

Reserve participaatie

0
180

-

180

Deze reserve iss bestemd voor het inten
nsiveren van
de re- integratiie aanpak en daarmee he
et vergroten
van de particip
patie van de doelgroep
vergunninghouders.

Reserve grondexxploitatie

0
5.460

3
13

4.814

659
De reserve is gevormd
g
voor het opvangen van
risico’s die sam
menhangen met de gemeentelijke
grondexploitatties die bij de meerjaren prognose
grondexploitatties (MPG) worden geinvventariseerd.

Reserve ontw ikkeling kernen

3
4.333

200

0
500

1.203

3.830

De reserve is bedoeld
b
ter (gedeeltelijke
e) dekking
van de kosten van
v ruimtelijke ontwikke
elingen en
maatschappelijjke projecten in de openbare ruimte.

Reserve knelpunten organisatie

3
93

2
212

203

101 Deze reserve iss gevormd ter dekking vaan de kosten
van het sociaall plan vanuit de voormaliige
organisaties

ng omgevingsw et
Reserve invoerin

5
1.435

4
1.134

255

2.314 Vanuit deze reserve worden de kosten van de
d
en stelse
elwijziging
grootschalige decentralisatie
van de invoerin
ng van de omgevingswet gedekt.

Reserve frictieko
osten samenvoeging

7
1.587

41

4
7.174

4.022

b
ter dekking van kosten
k
ten
4.779 De reserve is bedoeld
gevolge van de
e gemeentelijke herindeliing.

Reserve w ijkteam
ms

135
5

135

-

De reserve is bestemd
b
voor dekking vaan de kosten
van doorontwikkkeling wijkteams.

Reserve verreken
ning algemene uitkeriing

396

396

-

Omdat het Rijjk in 2018 minder (ca. € 100
1 mln.)
heeft uitgegevven dan geraamd, hebben
n gemeenten
in 2018 te veell middelen van het Rijk ontvangen,
o
welke terugbetaald dienen te worden in 2019. De
ormd om de kosten van te
erugbetaling
reserve is gevo
te dekken.

3
23

g
gedeelte van de
d financiele
23 Van het niet gebruikte
bijdrage aan ee
en fractie wordt 30% gereserveerd
voor het kunne
en verlenen van een aanvvullende
financiele bijdrrage aan die fractie in vo
olgende

Reserve fractiebu
udget
Reserve pensioen
n oud w ethouders

jaren.

5
265

265

-

Deze reserve was
w gevormd uit een twe
eetal
daadwerkelijk uitkeringen van pensioengelden
door een pensioenverzekeraar (Loyalis)) aan de
9 over
gemeente Strijjen. De reserve is in 2019
gegaan in de vo
oorziening pensioenen.

T o ta a l res erv es

112.133

299

-

34.457
7

28.452

77

11 8.361
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In ondersttaand overziccht zijn de vo
oorzieningen
n opgenomen
n:
(bedragen x €1.000)
1- 1- 2019
Ov er z icht v o o r z iening en
V o o r zi e n i n g m i d de l e n d e r d e n
V oorziening r iolering

V e r meer -

V er
e min-

d e r ing en

d er
e ing en

8 .5 1 0

1.818

8.510

1.509

D o e l v o o r z i e ni ng

31- 12- 2019
309

10.019
10.019

De v oo rziening is gev ormd
d om sterke fluctuatties
d exploitatie-uitga
av en en daarmee in
n de
tussen de
tariefst elling v an de rioolh
heffing te v oorkome
en.

V oorziening afv alstoffenheffing

309

309

-

Deze v oorziening
o
is gev ormd ter v oorkoming
g
v an schommelingen in het tarief v an de
offenheffing. V erw
w achte meer- of
afv alsto
mindero
opbrengsten in enig
g jaar w orden
v errekend met deze v oorziening.

Ov e r i g e v o o r zi e n i n g e n
V oorziening pensioenen
p
(v oorm
malig)

7 .3 7 5

2.479

588

2.649

1.970

224

9.267
d om de
4.395 De v oo rziening is gev ormd

bestuurders

env erplichtingen v an
a huidige en
pensioe
v oorma
alige w ethouders te
e kunnen dekken.

V oorziening w achtgeld v oorma
alig

751

509

364

d om de
896 De v oo rziening is gev ormd

bestuurders

geldv erplichtingen v an v oormalige
w achtg
w ethou
uders te kunnen dek
kken.

V oorziening r egionaal bedrijv en
nterrein

3.975

o
is gev ormd om (toekomstig
ge)
3.975 Deze v oorziening

-

v erlieze
en v an de CV /BV O ntw ikkelbedrijf
Bedrijv enpark Hoeksche Waard
W
op te v angen. De
nte Hoeksche Waard
d staat garant v oo r de
gemeen
leningen die het Bedrijv enpark bij de BNG hee
eft
afgeslo ten.

He r r u b r i c e r i n g v o o r zi e n i n g e n o u d e
gem eenten

3 .0 0 6

3.006

1.394

1.394

-

Ov erhe
ev eling saldi naar (b
bestemmings)reserv
v es

V oorziening sociaal plan

212

212

-

Ov erhe
ev eling saldi naar (b
bestemmings)reserv
v es

n onderhoud gebo
ouw en
V oorzieningen

567

567

-

Ov erhe
ev eling saldi naar (b
bestemmings)reserv
v es

V oorzieningen
n onderhoud open
nbaar gebied

697

697

-

Ov erhe
ev eling saldi naar (b
bestemmings)reserv
v es

29

29

-

Ov erhe
ev eling saldi naar (b
bestemmings)reserv
v es

HW

35

35

-

Ov erhe
ev eling saldi naar (b
bestemmings)reserv
v es

g
ploitatie
V oorziening grondex

72

72

V oorziening begraafplaatsen
b

V oorziening Sociaal
S
Fonds

-

V oorziening projectgroep
p
v erke
eersv eiligheid

T o ta a l v o o r z iening en
e es en v o o r z iening en
T o ta a l r es erv

18.891

4.298

3.903

19.286

131.024

38.754

32.354

1
137.647

Toelichting
g van de reseerves en voorzzieningen op hoofdlijnen
h
In bovensttaande tabe
el is de vrijval van enkele bestemming
b
alige gemeen
nten en
sreserves van de voorma
gemeenscchappelijke regelingen op
pgenomen die ten gunste zijn gebraccht van de alg
gemene rese
erve (€ 1
mln, zie he
er-rubricering bestemmin
ngsreserves))
Van de tottale onttrekkking aan de algemene
a
resserve van € 12,3
1
mln heeft € 7,9 mln betrekking op
o de
overheveling naar de algemene
a
reserve weersttandsvermog
gen ter dekking van de geïnventariseerde
e paragraaf 3.3
3 weerstan
ndsvermogen
n).
risico’s (zie
oorzieningen
n is eveneenss sprake van enkele her-rrubriceringen
n waarbij
Voor wat betreft de vo
ngen eerst zijjn vrijgevalle
en en vervolg
gens zijn gesttort in (beste
emmings)resserves op gro
ond van de
voorzienin
begroting 2019-2022.
ningen
Uitgangspunten reservees en voorzien
oor de reserves en voorzie
eningen zijn opgenomen
n in de ‘Nota Reserves en
De uitgangspunten vo
ngen gemeen
nte Hoeksche Waard 201
19 (vaststellin
ng: 19 februa
ari 2019).
voorzienin
Ten aanzie
en van boven
nstaand overrzicht van resserves en voo
orzieningen wordt
w
opgem
merkt dat de
e
herrubrice
ering van reserves en voo
orzieningen gebaseerd
g
is op de reservves en voorzieningen zoa
als

201

opgenome
en in de begroting 2019--2022 die de raad op 19 ffebruari 2019
9 heeft vastg
gesteld, waarbij
gelijksoortige reservess en voorzien
ningen zijn sa
amengevoeg
gd.
Omvang reeserves
De totale omvang van de reservep
positie per 31
1 december 2019
2
is €119 mln. De dire
ect beïnvloed
dbare /
v
deel van de algemen
ne reserve. Dat deel is vrijj besteedbaa
ar en bedraag
gt €47 mln
vrije ruimtte zit in het vrije
(exclusief reserve wee
erstandsverm
mogen en excclusief resulttaat 2019). Voor onze gem
meente geld
dt hiermee
ende “vlees op
o de botten
n” aanwezig is
i om inciden
ntele tegenvallers te kunnen opvange
en.
dat voldoe
n
Omvang vvoorzieningen
De voorzie
eningen zijn gevormd om
m verwachte toekomstige
e verliezen/verplichtingen te kunnen opvangen
(tijdstip va
an optreden per balansda
atum min of meer onzeke
er) en waarvvan de omvan
ng op dit moment
redelijkerw
wijs is in te scchatten. De totale
t
omvan
ng van de voorzieningen per 31 december 2019 iss €19 mln,
waarvan d
de helft is gevvormd in hett kader van de
d riolering.
Daarnaastt bestaat er voorzieninge
v
en die direct in
i minder wo
orden gebraccht op de posten waarop
p deze
betrekking
g hebben. He
et betreft hie
erbij de voorrzieningen vo
oor dubieuze
e debiteuren en de voorziening
grondexploitaties.

202

4.12

O
Overzichtt Sisa

De specifiieke uitkerin
ngen dienen op grond van artikel 17 Financiële Verhoudingsw
V
wet te worde
en
verantwoo
ord via de Sisa(-bijlage). Hieronder treft u de verrantwoording aan.
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IenW

E3

Hieronder per regel één
n in de
beschikkingsnummer en
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Subsidieregeling
sanering verkeerslawaai
Subsidieregeling sanering
verkeerslawaai

g (jaar T) ten laste
Besteding
van rijksm
middelen

Overige bestedingen (jaar T)

Besteding (jaar T) door
26
meerwerk dat o.b.v. art. 12
Wet geluidshinder ten lastte
van het Rijk komt

Correctie over bested
ding (t/m
jaar T)

Kosten ProRa
ail (jaar T) als
bedoeld in artiikel 25 lid 4 van
deze regeling ten laste van
rijksmiddelen

Provincies, gemeenten en
gemeenschappelijke
regelingen (Wgr)
A
Aard
controle n.v.t.
Indicato
ornummer: E3 / 01

1
2
3
4
5
6

IenM/BSK-2014/237798
IenM/BSK-2014/238052
IenM/BSK-2014/242484
IenM/BSK-2014/242488
IenW/BSK-2018/247405
IenW/BSK-2018/247414
Kopie beschikkingsnumm
mer

1
2
3
4
5
6

IenM/BSK-2014/237798
IenM/BSK-2014/238052
IenM/BSK-2014/242484
IenM/BSK-2014/242488
IenW/BSK-2018/247405
IenW/BSK-2018/247414
Totale besteding (jaar T) ten last van
Rijksmiddelen (automatissch berekend)

A
Aard
controle n.v.t.
Indicato
ornummer: E3 / 07

EZK

F1

Regeling aankoop
woningen onder een
hoogspanningsverbinding

Aard controle R
Indicato
ornummer: F1 / 01

1 € 687.178
2
3
Kopie Projectnaam / UW
WHS-nummer

A
Aard
controle n.v.t.
Indicato
ornummer: F1 / 07

1 UWHS170067
2 UWHS170127
3 UWHS170139

Aard controle R
In dicatornummer: E3 / 02

€ 271
€0
€0
€0
€0
€0
Cumulatie
eve bestedingen ten
laste van rijksmiddelen tot en
met (jaar T)

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 03
3

Aard contrrole R
Indicatornummer: E3
E / 04

€0
€0
€0
€0
€0
€0
Cum
mulatieve overige
besttedingen tot en met (jaar T)

€0
€0
€0
€0
€0
€0
Cumulatieve Kosten ProRa
ail
tot en met (jaar T) als bedoeld
e
in artikel 25 lid 4 van deze
Dezze indicator is bedoeld voor regeling ten laste van
rijksmiddelen
Deze indiicator is bedoeld voor de t ussentijdse afstemming
de tussen
ntijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
Deze indicator is bedoeld voor
van de juiistheid en volledigheid van de
de tussentijdse afstemmin
vera
van de
antwoordingsinformatie
ng
verantwoo
ordingsinformatie
van de juistheid en volledig
gheid
van de
verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t.
In dicatornummer: E3 / 08

€ 33.878
€0
€0
€ 77.878
€0
€0
aam /UWHS-nummer
Projectna

Aard controle n.v.t..
Indicatornummer: E3 / 09
9

€0
€0
€0
€0
€0
€0
Besteding (jaar T) ten laste
van Rijksmiddelen per woning

Aard controle n.v.t.
In
ndicatornummer: F1 / 02

UWHS17
70067
UWHS17
70127
UWHS17
70139
Cumulatie
eve besteding ten
laste van Rijksmiddelen tot en
met (Jaarr T)

Aard controle R
Indicatornummer: F1 / 03
3

€0
€ 33
36.182
€ 35
50.996
Indie
en (een deel van) de
uitke
ering voor het
stan
ndaardbedrag voor
gem
meentelijke
uitvo
oeringskosten is
vera
antwoord als onderdeel van
de cumulatieve
c
besteding ten
laste
e van Rijksmiddelen tot
met (jaar T):
Verm
meld bedrag € 3.500, €
6.50
00 of € 10.000.

Aard controle R
In
ndicatornummer: F1 / 08

€ 426.808
8
€ 336.182
2
€ 350.996
6

Aard controle
e n.v.t.
Indicatornummer: E3
E / 10

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

Aard contro
ole D1
Indicatornummer: F1
F / 04

Nee
Nee
Nee

Aa
ard controle R
Indicatornum
mmer: E3 / 05

€0
€0
€0
€0
€0
€0
Correctie over bested
ding kosten
ProRail (t/m jaar T)

Aard controle R
Indicato
ornummer: E3 / 06

€0
€0
€0
€0
€0
€0
Eindverantwoo
ording Ja/Nee

Aa
ard controle R
Indicatornum
mmer: E3 / 11

€0
€0
€0
€0
€0
€0
Indien woning verplaa
atst:
conform de ingediend
de
perceelschets Ja/Nee

A
Aard
controle n.v.t.
Indicato
ornummer: E3 / 12

Nee
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Eindverantwoo
ording Ja/Nee

Aard
d controle D1
Indicatornum
mmer: F1 / 05

Aard controle D1
Indicato
ornummer: F1 / 06

Nee
Ja
Nee

Aard controle R
Indicatornummer: F1 / 09
9

€0
€0
€0
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SZW

G2

mene bijstand
p Besteding (jaar T) algem
Gebundelde uitkering op
grond van artikel 69
Participatiewet_gemeente Gemeente
deel 2019
I.1 Participatiewet (PW)
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar T),,
ongeacht of de gemeente in
n
(jaar T) geen, enkele of alle
e
taken heeft uitbesteed aan
Aard controle R
een Openbaar lichaam
Indicato
ornummer: G2 / 01
opgericht op grond van de
€ 10.490.924
Wgr.
2
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginne
ende
zelfstandigen

Baten (ja
aar T) algemene
bijstand (exclusief
(
Rijk)

Bessteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exc lusief Besteding (jaar T) IO
OAZ
Rijk)

Gemeentte

Gem
meente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.1 Particcipatiewet (PW)

I.2 Wet
W inkomensvoorziening
oud
dere en gedeeltelijk
arbe
eidsongeschikte werkloze
werrknemers (IOAW)

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

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ
Z)

mensvoorziening
I.3 Wet inkom
oudere en ge
edeeltelijk
arbeidsongesschikte gewezen
zelfstandigen
n (IOAZ)

Aard controle R
In
ndicatornummer: G2 / 02

G2A

€ 66.585
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie
e o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

Gemeentte

Gem
meente

Gemeente

Gemeente

ning
I.4 Besluit bijstandverlen
zelfstandigen 2004 (leven
nsonderhoud
beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstand
digen 2004
(levenson
nderhoud beginnende
zelfstand
digen) (Bbz 2004)

I.6 Wet
W werk en inkomen
kun
nstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (P
PW)

n
Gemeenten die uitvoering in
(jaar T-1) geheel of
gedeeltelijk hebben
uitbesteed aan een
Openbaar lichaam o.g.v.
Wgr verantwoorden hier hett
totaal (jaar T-1).
(Dus: deel Openbaar
lichaam uit SiSa (jaar T-1)
regeling G2B + deel
gemeente uit (jaar T-1)
regeling G2A)

Aard controle R
In
ndicatornummer: G2 / 08

060584 Gemeente Oud-Beijerland
enmaas
060585 Gemeente Binne
060588 Gemeente Koren
ndijk
060611 Gemeente Crom
mstrijen
060617 Gemeente Strije
en
Hieronder verschijnt de gemeente(code)
g
conform de keuzes gemaakt bij indicator
G2A / 01
In de kolommen hiernaasst de
verantwoordingsinformatiie voor die
gemeente invullen

Aard controle R
Indicatornummer: G2
G / 10

Aa
ard controle R
Indicatornum
mmer: G2 / 11

Aard controle n.v.t.
Indicattornummer: G2 / 12

€0
Bat en (jaar T-1) algemene
bijs tand (exclusief Rijk)

€ 570.272
W
Besteding (jaar T-1) IOAW

Ja
€0
AW (exclusief Besteding (ja
aar T-1) IOAZ
Baten (jaar T-1) IOA
Rijk)

inclusief geldstroom naar
openbaarr lichaam

inclusief geldstroom naar
enbaar lichaam
ope

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom
m naar
openbaar lichaam

inclusief geld
dstroom naar
openbaar lich
haam

I.1 Particcipatiewet (PW)

I.1 Participatiewet
P
(PW)

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

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW )

I.3 Wet inkom
mensvoorziening
oudere en ge
edeeltelijk
arbeidsongesschikte gewezen
zelfstandigen
n (IOAZ)

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 02

€ 3.679.3
311
€ 3.461.5
537
€ 1.084.4
425
€ 1.358.6
613
€ 1.169.1
122
aar T-1) IOAZ
Baten (ja
(exclusie
ef Rijk)
inclusief geldstroom naar
openbaarr lichaam
I.3 Wet in
nkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidson
ngeschikte gewezen
zelfstand
digen (IOAZ)

A
Aard
controle n.v.t.
Indicatorn
rnummer: G2A / 07

1
2
3
4
5

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09
9

Aard controle R
Indicattornummer: G2 / 06

€0
Volledig zelfsstandige
uitvoering Ja//Nee

€ 40.735
Bestedin
ng (jaar T-1) algemene
bijstand

A
Aard
controle n.v.t.
Indicatorn
rnummer: G2A / 01

1
2
3
4
5

Aa
ard controle R
Indicatornum
mmer: G2 / 05

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

€ 113.370
g
Hieronder per regel één gemeente(code)
uit (jaar T-1) selecteren en
e in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatiie voor die
gemeente invullen

Gebundelde uitkering op
p
grond van artikel 69
Participatiewet_totaal
2018

Aard controle R
Indicatornummer: G2
G / 04

€ 78
87.628
Bat en (jaar T) WWIK
(excclusief Rijk)

Aard controle R
Indicato
ornummer: G2 / 07

SZW

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03
3

€ 128.207
aar T) Bbz 2004
Baten (ja
levensonderhoud beginnende
digen
zelfstand

T IOAZ (exclusief
Baten (jaar T)
Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 08

060584 Gemeente Oud-Beijerland
enmaas
060585 Gemeente Binne
060588 Gemeente Koren
ndijk
060611 Gemeente Crom
mstrijen
060617 Gemeente Strije
en
Hieronder verschijnt de gemeente(code)
g
conform de keuzes gemaakt bij indicator
G2A / 01

€ 605
€0
€0
€0
€0
aar T-1)
Baten (ja
Loonkosttensubsidie o.g.v. art.
10d Partiicipatiewet (excl. Rijk)

In de kolommen hiernaasst de
verantwoordingsinformatiie voor die
gemeente invullen

inclusief geldstroom naar
openbaarr lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 03
3

Aard controle R
Indicatornummer: G2
2A / 04

€ 21
1.966
€ 25
5.088
€ 18
8.469
€ 7..543
€ 3..316
Bessteding (jaar T-1) Bbz 2004
leve
ensonderhoud beginnende
zelffstandigen

€ 216.101
€ 239.625
€ 155.003
€ 138.933
€ 86.696
4
Baten (jaar T-1) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

inclusief geldstroom naar
enbaar lichaam
ope

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

I.4 Besluit
B
bijstandverlening
zelffstandigen 2004
(leve
vensonderhoud beginnende
zelffstandigen) (Bbz 2004)
Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 09
9

€ 65
5.435
€ 22
2.891
€ 81
10
€ 26
6.602
€0

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

Aa
ard controle R
Indicatornum mer: G2A / 05

€ 1.526
€ 542
€ 2.957
€ 459
€0
WIK
Baten (jaar T-1) WW
(exclusief Rijk)
m naar
inclusief geldstroom
openbaar lichaam
omen
I.6 Wet werk en inko
kunstenaars (WWIK
K)

Aard controle R
Indicatornummer: G2
2A / 10

€ 24.204
€ 2.349
€0
€ 8.424
€0

Aa
ard controle R
Indicatornum mer: G2A / 11

€0
€0
€0
€0
€0

Aard controle R
Indicatorrnummer: G2A / 06

€ 15.913
€ 60.301
€ 22.651
€0
€0
aar T-1)
Besteding (ja
Loonkostens ubsidie o.g.v. art.
atiewet
10d Participa
inclusief geld
dstroom naar
openbaar lich
haam
Participatiew
wet (PW)

Aard controle R
Indicatorrnummer: G2A / 12

€ 77.361
€ 56.336
€ 38.587
€ 46.208
€ 60.610

Participa
atiewet (PW)
Aard controle n.v.t.
A
Indicatorn
rnummer: G2A / 13

1
2
3
4
5

060584 Gemeente Oud-Beijerland
060585 Gemeente Binne
enmaas
060588 Gemeente Koren
ndijk
060611 Gemeente Crom
mstrijen
060617 Gemeente Strije
en

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 14

€0
€0
€0
€0
€0
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SZW

G3

nsonderhoud
g Besteding (jaar T) leven
Besluit bijstandverlening
gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
Aard controle R
beginnende
Indicattornummer: G3 / 01
zelfstandigen)_gemeentte
€ 73.107
deel 2019
Baten (jaar T) Bob (exc lusief Rijk)
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004
Aard controle R
Indicattornummer: G3 / 07

SZW

G3A

€0
Besluit bijstandsverlenin
ng Hieronder per regel één gemeente(code)
uit (jaar T-1) selecteren en in de
zelfstandigen 2004
kolommen ernaast de
(exclusief
verantwoordingsinformatie voor die
levensonderhoud
gemeente invullen
beginnende
zelfstandigen)_totaal 201
18
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3A / 01

1
2
3
4
5

060584 Gemeente Oud-Beijerland
060585 Gemeente Binn
nenmaas
060588 Gemeente Kore
endijk
060611 Gemeente Crom
mstrijen
060617 Gemeente Strije
en
Hieronder verschijnt de gemeente(code)
conform de keuzes gem
maakt bij G3A / 01
In de kolommen hiernaa
ast de
verantwoordingsinformatie voor die
gemeente invullen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3A / 07

VWS

H4

1
2
3
4
5
Specifieke uitkering Spo
ort

060584 Gemeente Oud-Beijerland
060585 Gemeente Binn
nenmaas
060588 Gemeente Kore
endijk
060611 Gemeente Crom
mstrijen
060617 Gemeente Strije
en
Ontvangen Rijksbijdrage
e (jaar T)

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)
Aard controle R
I ndicatornummer: G3 / 02

Ba
aten (jaar T) levensonderhou
ud Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking (exxclusief
ge
evestigde zelfstandigen
(exxclusief Bob) (exclusief Rijkk) Bob) (exclusief Rijk)
Aard controle
eR
Indicatornummer: G3 / 03

Aard co
ontrole R
Indicatornummerr: G3 / 04

€ 23.000
0
€ 33.115
3
€ 54.657
Besteding (jaar T) aan
olledig zelfstandige uitvoerin
ng
Vo
uitvoerin
ngskosten Bob als
Ja
a/Nee
bedoeld
d in artikel 56 Bbz 2004
Aard controle R
I ndicatornummer: G3 / 08

Ja
a
Be
esteding (jaar T-1)
ka
apitaalverstrekking (exclusie
ef
Bo
ob)

inclusief geldstroom naar
openbaa
ar lichaam

incclusief geldstroom naar
op
penbaar lichaam
Aard controle
eR
Indicatornummer: G3A / 03

Baten (jaar T-1)
levensonderhoud gevesttigde
zelfstandigen (exclusieff Bob)
(exclusief Rijk)
inclusief geldstroom naa
ar
openbaar lichaam
Aard co
ontrole R
Indicatornummer: G3A / 04

€ 12.377
7
€ 39.639
9
€ 3.523
€0
€ 13.996
6
Besteding (jaar T-1) Bob

€0
€0
€ 12.300
2
€ 24.900
€0
aten (jaar T-1) Bob (exclusie
ef
Ba
Rijjk)

€ 4.336
€ 10.210
€ 2.738
€ 8.456
€ 3.334
Besteding (jaar T-1) aan
n
uitvoeringskosten Bob als
a
bedoeld in artikel 56 Bb
bz 2004

inclusief geldstroom naar
openbaa
ar lichaam

incclusief geldstroom naar
op
penbaar lichaam

inclusief geldstroom naa
ar
openbaar lichaam

Aard controle R
Ind
dicatornummer: G3A / 08

€0
€0
€0
€0
€0
Projectn
naam / nummer

Aard controle R
Indicatorn
nummer: G3 / 05

Aard controle R
Indiccatornummer: G3 / 06

€ 13.836

€0

Baten (jaar T-1)
ng (exclusief
kapitaalverstrekkin
Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1) aan
onderzoek als bedoeld in
artikel 56 Bbz
B 2004 (exclusief
Bob)

Aard controle n.vv.t.
Indicatornummer: G3 / 09

€0
Besteding (jaar T-1)
nderhoud gevestigde
levenson
zelfstan
ndigen (exclusief Bob)

Aard controle R
Ind
dicatornummer: G3A / 02

Besteding (jaar T) Bob
Besteding (jaar T)) aan
onderzoek als bed
doeld in artikel
56 Bbz 2004 (excclusief Bob)

Aard controle
eR
Indicatornummer: G3A / 09

€0
€0
€0
€0
€0
To
otale aanvraag per project
(ja
aar T) ten laste van
Rijjksmiddelen (automatisch
be
erekend)

inclusief geldstroo
om naar
openbaar lichaam
m

Aard controle R
Indicatornu
ummer: G3A / 05

inclusief ge
eldstroom naar
openbaar lichaam
Aard controle R
Indica
atornummer: G3A / 06

€ 5.450
€ 11.384
€ 7.477
€ 27.876
€ 800

€ 15.225
€ 870
€ 2.175
€0
€ 2.175

Verrekening (jaar T) Roerende
ening en
zaken sportbeoefe
sportstimulering per
p project ten
laste van Rijksmid
ddelen

ng (jaar T) overige
Verrekenin
kosten perr project ten laste
van Rijksm
middelen

Aard co
ontrole R
Indicatornummer: G3A / 10

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

Gemeenten
Aard controle R.
Indica
atornummer: H4/ 01

1 € 883.770
Kopie projectnaam / nummer

Aard controle n.v.t.
I ndicatornummer: H4 / 02

specifieke uitkering stimulering
sport
b
(Jaar T) per
Totale besteding
project ten
t lasten van
Rijksmid
ddelen (automatische
bereken
ning)

Aard controle
eR
Indicatornummer: H4 / 03

Aard co
ontrole R
Indicatornummerr: H4 / 04

Aard controle R
Indicatorn
nummer: H4 / 05

€ 345.046
3

€ 223.697

€ 117.373

Pe
ercentage besteed (Jaar T)
pe
er project tenopzichte van
aa
anvraag ten laste van
Rijjksmiddelen (automatische
e
be
erekening)

Toelichting

n opzichte van
Overig (Jaar T) ten
ontvangen Rijksbijjdrage automatisch ingevvuld

Aard controle R
Indiccatornummer: H4 / 06

€ 3.976

ngen of
Hier eventueel opmerkin
toelichtingen
Aard controle n.v.t.
Indicattornummer: H4 / 07

1 specifieke uitkering stimuulering sport

Aard controle R
I ndicatornummer: H4 / 08

Aard controle
eR
Indicatornummer: H4 / 09

345045,7032

39,044%

Aard contrrole n.v.t.
Indicatornummerr: H4 / 10

Aa
ard controle n.v.t.
Indicatorn
nummer: H4 / 11

€ 538.724
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IenW

E27B

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en
n in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatiie

Brede doeluitkering
a
verkeer en vervoer (SiSa
tussen medeoverheden)

Besteding (jaar T) ten laste
van provin
nciale middelen

erige bestedingen (jaar T)
Ove

Provinciale beschikking
en/of verordening
Gemeenten en
Gemeenschappelijke
Regelingen
A
Aard
controle n.v.t.
Indicatorn ummer: E27B / 01

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

PZH-2014-496153472
PZH-2016-548225984
PZH-2017-579056135
PZH-2018-639203462
PZH-2019-692201178
PZH-2017-579345712
PZH-2019-695918696
mer
Kopie beschikkingsnumm

A
Aard
controle n.v.t.
Indicatorn
nummer: E27B/ 06
PZH-2014-496153472
PZH-2016-548225984
PZH-2017-579056135
PZH-2018-639203462
PZH-2019-692201178
PZH-2017-579345712
PZH-2019-695918696

Aard controle R
catornummer: E27B / 02
Indic

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 03
3

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

Correctie ten opzichte van tot
jaar T verantwoorde overige
o
bestedingen

Indien de correctie een
vermeerdering van bestediingen
betreft, mag het alleen gaan
over nog niet eerder
n
verantwoorde bestedingen

e
Indien de correctie een
vermeerdering van be
estedingen
betreft, mag het allee
en gaan
over nog niet eerder
dingen
verantwoorde bested

Aard conttrole R
Indicatornummer: E27
7B / 04

€ 11.209
€0
€0
€0
€0
€0
0
€ 219.240
Cumulatieve besteding ten
laste van provinciale middelen
et (jaar T)
tot en me

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0
Cum
Toelichting
mulatieve overige
bes tedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor
ntijdse afstemming
de tussen
van de juistheid en volledigheid
van de
ordingsinformatie
verantwoo

ze indicator is bedoeld voor
Dez
de tussentijdse
t
afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
antwoordingsinformatie
vera

Aard controle n.v.t.
Indic
catornummer: E27B / 07

€ 11.209
€0
€0
€0
€0
€0
0
€ 219.240

Aard controle n.v.tt.
Indicatornummer: E27B / 08
8

€0
€0
€0
€0
€0
€0
€0

Aa
ard controle R
Indicatornumm
mer: E27B / 05

Eindverantwoording Ja/Nee
J

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit
gerond en u
dat het project is afg
voor de komende jarren geen
bestedingen meer wilt
w
verantwoorden
Aard controle
e n.v.t.
Indicatornummer: E27
7B / 09

Aard controle n.v.t.
Indicatornumm
mer: E27B / 10

Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
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4.13

O
Overzichtt taakvelden

Volgens de richtlijnen in het BBV dienen
d
gemeenten inzicht te geven in
n de baten
en lasten p
per taakveld. De indeling
g in taakvelde
en is vanuit het
h BBV voorrgeschreven.. In dit overziicht zijn
alle mutatties in reserves opgenom
men onder taa
akveld 0.10 (en
( niet geko
oppeld aan de
taakvelden/programm
ma’s).
(bedragen x €
€1.000)

Taakveld

Baten / Lastten

0.1 Bestuur

Baten

97

136

38

-98

878
-4.8

-6.256

-1.378

-5.164

-4.7
742

-6.218

-1.476

Baten

22.140

30.6
631

28.452

-2.179

Lasten

-18.478

-28.229

-31.112

-2.883

3.662

402
2.4

-2.660

-5.062

Baten

1.150

1.181

1.137

-44

Lasten

-2.988

088
-3.0

-3.078

10

-1.838

-1.9
908

-1.942

-34

Totaal 0.2 Burgerzaken
erige gebouw en en gronden
0.3 Beheer ove

Baten
Lasten

Totaal 0.3 Behe
eer overige gebouw
w en en gronden
0.4 Overhead

Baten
Lasten

Totaal 0.4 Over head
0.5 Treasury

49

-30.730

-34.3
347

-29.710

4.637

Lasten

-2.013

-1.5
557

-714

843

3.335

4.3
368

3.516

-851

10.439

9.3
303

9.314

11

-427

-4
442

-396

46

10.012

8.8
861

8.918

57

7.321

6.8
829

6.790

-39

Baten

Baten

0

0

0

0

7.321

829
6.8

6.790

-39

Baten

5.889

5.8
861

5.891

30

Lasten

-1.324

-1.3
369

-1.171

198

4.565
108.884

4.4
492
111.6
661

4.721
112.572

229
912

-20

0

0

0

108.864

661
111.6

112.572

912

74

3
306

150

-155

-4.316

-220

-632

-412

-4.242

86

-482

-568

0

0

0

0

-16

-16

-93

-77
-77

Baten

Baten

Baten
Lasten

Totaal 0.9 Venn
nootschapsbelastin
ng (VpB)
Baten
Lasten
Totaal 1.1 Crisisbeheersing en brrandw eer
Baten
Lasten
Totaal 1.2 Open
nbare orde en veilig
gheid
Baten
Lasten
Totaal 2.1 Verk
keer en vervoer

-74

465

4.686

Lasten

2.1 Verkeer en
n vervoer

-584

4
416

-1.694

Totaal 0.8 Over ige baten en lasten
n

o
en veiligheid
1.2 Openbare orde

-5
510

181

4.231

Totaal 0.7 Alge m ene uitkering en overige uitkeringe
en gem eentefonds

1.1 Crisisbehee
ersing en brandw eer
e

-154

-29.245

Lasten

hapsbelasting (VpB
B)
0.9 Vennootsch

-52

5.9
925

Lasten

0.8 Overige batten en lasten

-22

-33.9
931

Totaal 0.62 OZB
B niet-w oningen

Totaal 0.64 Bela
astingen overig
0.7 Algem ene uitkering
u
en overig
ge uitkeringen gem
m eentefonds

59
-643

5.348

Totaal 0.61 OZB
B w oningen

0.64 Belastinge
en overig

81
591
-5

-30.549

Lasten
0.62 OZB niet-w
w oningen

93
-246

Baten

sury
Totaal 0.5 Treas
0.61 OZB w onin
ngen

Saldo
2019

-5.260

Totaal 0.10 Muttaties reserves
0.2 Burgerzake
en

Werkelijk
2019

Lasten
Totaal 0.1 Bestuur
0.10 Mutaties r eserves

Actue
Prim itieve
P
ele
b
begroting
begrotin
ng
2019
20
019

-16

-16

-93

47

242

213

-30

-7.558

479
-7.4

-7.322

156

-7.511

-7.2
236

-7.109

127

97

90

80

-10

-1.756

801
-1.8

-1.668

133

-1.659

-1.7
711

-1.589

122

835

1.6
615

1.593

-22

-12.163

-13.4
416

-12.908

508

-11.328

-11.8
801

-11.315

486

208

(bedragen x €
€1.000)
2.2 Parkeren

Baten

53

5
51

55

4

-223

-33
30

-342

-13

-169

-27
79

-287

-8

92

9
92

105

13

-205

-12
25

-158

-33

-114

-3
33

-53

-20

0

0

0

0

-2.358

76
-37

-295

81

-2.358

-37
76

-295

81

79

6
60

60

0

-284

-22
20

-244

-24

-205

-16
60

-184

-24

0

2
20

0

-20

-500

-59
91

-504

87

-500

-57
71

-504

67

Baten

460

45
54

705

251

Lasten

-531

-56
69

-611

-41

-71

-115

94

209
-44

Lasten
Totaal 2.2 Parke
eren
2.3 Recreatieve
e havens

Baten
Lasten

Totaal 2.3 Recre
eatieve havens
2.4 Econom isch
he havens en w ate rw egen

Baten
Lasten

Totaal 2.4 Econom ische havens e n w aterw egen
v
2.5 Openbaar vervoer

Baten
Lasten

Totaal 2.5 Open
nbaar vervoer
3.1 Econom isch
he ontw ikkeling

Baten
Lasten

Totaal 3.1 Econom ische ontw ikke
eling
drijfsinfrastructuurr
3.2 Fysieke bed
Totaal 3.2 Fysie
eke bedrijfsinfrastrructuur
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsrege
elingen

Baten

131

16
62

118

Lasten

-527

-55
52

-533

19

-396

-39
90

-415

-25

Totaal 3.3 Bedr ijvenloket en bedriijfsregelingen
he prom otie
3.4 Econom isch

Baten

133

13
33

132

-1

Lasten

-331

-38
81

-368

14

-198

-24
48

-236

12

67

3
32

25

-7

-791

-78
85

-768

17

-724

-75
53

-743

10

9

9

90

81

-2.540

91
-2.69

-2.391

300

-2.531

-2.68
82

-2.300

381

203

68
82

673

-9

-2.248

-2.62
29

-2.493

136

-2.045

-1.94
47

-1.820

127

0

0

0

0

-571

90
-79

-678

112

Totaal 3.4 Econom ische prom otie
b
ijs
4.1 Openbaar basisonderw

Baten
Lasten

Totaal 4.1 Open
nbaar basisonderw ijs
4.2 Onderw ijsh
huisvesting

Baten
Lasten

Totaal 4.2 Onde
erw ijshuisvesting
4.3 Onderw ijsb
beleid en leerlingen
nzaken

Baten
Lasten

Totaal 4.3 Onde
erw ijsbeleid en lee rlingenzaken
5.1 Sportbeleid
d en activering

Baten
Lasten

Totaal 5.1 Spor tbeleid en activerin
ng
m m odaties
5.2 Sportaccom
Totaal 5.2 Spor taccom m odaties
sentatie, cultuurpro
oductie en cultuurp
participatie
5.3 Cultuurpres

-571

-79
90

-678

112

936

1.50
06

1.346

-161

Lasten

-5.271

-5.80
00

-5.222

578

Baten

-4.336
0

-4.29
94
0

-3.877
0

418
-0

-407

-42
25

-383

42

-407

-42
25

-383

42

0

0

0

0

-195

65
-26

-252

13

-195

-26
65

-252

13

14

4

4

-0

-497

69
-46

-368

100

-482

-46
65

-365

100

0

0

0

0

-1.590

37
-1.63

-1.783

-146

-1.590

-1.63
37

-1.783

-146

Baten

Lasten
Totaal 5.3 Cultu
uurpresentatie, culttuurproductie en cultuurparticipatie
5.4 Musea

Baten
Lasten

Totaal 5.4 Muse
ea
5.5 Cultureel e rfgoed

Baten
Lasten

ureel erfgoed
Totaal 5.5 Cultu
5.6 Media

Baten
Lasten

Totaal 5.6 Mediia
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5.7 Openbaar groen
g
en (openluch
ht) recreatie

Baten

164

590

333

-257

-8.863

-8.202

-7.865

338

-8.699

-7.612

-7.532

80

1.396

1.061

1.093

32

-11.192

-10.087

-9.432

655

-9.796

-9.026

-8.339

687

0

0

0

0

Lasten

-3.288

-3.505

-3.453

52

-3.288

-3.505

-3.453

52

Baten

13.047

12.717

12.950

233

Lasten

-14.483

-14.383

-14.452

-69

-1.436

-1.666

-1.502

164

Lasten
Totaal 5.7 Open
nbaar groen en (op
penlucht) recreatie
6.1 Sam enkrac
cht en burgerpartic
cipatie

Baten
Lasten

Totaal 6.1 Sam enkracht
e
en burge rparticipatie
6.2 Wijkteam s

Baten

Totaal 6.2 Wijktteam s
6.3 Inkom ensr egelingen
m ensregelingen
Totaal 6.3 Inkom
6.4 Begeleide participatie
p

Baten

2.275

1.243

1.305

62

Lasten

-6.067

-6.068

-5.889

179

-3.792

-4.825

-4.583

241

31

0

19

19

-508

-755

-488

267

-478

-755

-469

287

889

544

642

98

-2.374

-2.604

-2.541

63

-1.486

-2.060

-1.900

161

Totaal 6.4 Bege
eleide participatie
6.5 Arbeidsparrticipatie

Baten
Lasten

Totaal 6.5 Arbe
eidsparticipatie
6.6 Maatw erkv
voorzieningen (WM O)

Baten
Lasten

Totaal 6.6 Maattw erkvoorzieninge
en (WMO)
6.71 Maatw erk dienstverlening 18
8+

Baten
Lasten

Totaal 6.71 Maa
atw erkdienstverlen
ning 18+
6.72 Maatw erk dienstverlening 18
8-

Baten
Lasten

Totaal 6.72 Maa
atw erkdienstverlen
ning 186.81 Geëscalee
erde zorg 18+

Baten
Lasten

Totaal 6.81 Geë
ëscaleerde zorg 18
8+
6.82 Geëscalee
erde zorg 18-

Baten
Lasten

Totaal 6.82 Geë
ëscaleerde zorg 18
87.1 Volksgezon
ndheid

Baten
Lasten

Totaal 7.1 Volk sgezondheid
7.2 Riolering

-14

0

0

-8.143

-10.881

-11.244

-363

-8.143

-10.881

-11.244

-363

0

0

0

0

-202

-236

-222

14

-202

-236

-222

14

0

0

0

0

-2.465

-3.033

-2.640

393

-2.465

-3.033

-2.640

393

0

0

0

0

-3.929

-4.140

-4.010

130
130

8.241

-508

Lasten

-6.478

-6.106

-6.546

-440

1.998

2.643

1.694

-948

Baten

7.798

8.723

8.858

135

Lasten

-6.712

-8.013

-8.212

-199

1.086

710

646

-64

7

7

1

-6

-1.948

-2.369

-2.205

163
157

Baten

-1.941

-2.362

-2.204

Baten

1.291

2.684

2.769

85

Lasten

-2.478

-2.436

-2.543

-107

-1.187

248

226

-22

314

983

1.138

155

-3.398

-3.692

-3.055

638

-3.084

-2.709

-1.917

792

Baten

7.519

2.981

2.905

-75

Lasten

-7.467

-2.733

-2.519

214

52

248

386

139

Baten

2.372

2.818

4.008

1.189

Lasten

-3.885

-3.807

-3.744

63

-1.513
40

--989
419

264
3.345

1.253
2.926

Baten
Lasten

Totaal 8.2 Gron
ndexploitatie (niet-b
bedrijventerreinen)

Totaal 8.3 Wone
en en bouw en
Eindtotaal

-11.055

0

-4.010

Totaal 8.1 Ruim
m telijke ordening

8.3 Wonen en bouw
b
en

-11.041

0

8.748

Totaal 7.5 Begrraafplaatsen en cre
em atoria

8.2 Grondexplo
oitatie (niet-bedrijve
enterreinen)

-10.063

-4.140

Totaal 7.4 Milie ubeheer

8.1 Ruim telijke ordening

-2
-11

8.477

Lasten
7.5 Begraafplaa
atsen en crem atoriia

-2
-11.053

-3.929

Totaal 7.3 Afvall
7.4 Milieubehe er

0
-11.041

Baten

Totaal 7.2 Riole
ering
7.3 Afval

0
-10.063
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5.

Contrroleverrklaring

211

Bijlag
gen
I Wet Re
evitaliseriing generiiek toezicht
RAPPORT
TAGE INTER
RBESTUURL
LIJK TOEZIC
CHT OVER 2019
2
Financiën

Gro
oen/Oranje/Rood

Er is structuree
el en reëel begrotin
ngsevenwicht

Gro
oen

Is er reden voo
or extra aandacht?

nee
e

Ruimtelijke
e ordening

Gro
oen/Oranje/Rood

De gemeentelijjke bestemmingsplannen zijn
aangepast aan
n de Omgevingsvero
ordening Zuid- Gro
oen
Holland (artikel 14.2 Omgevingsve
verordening)

or extra aandacht?
Is er reden voo

TOELICHTING
Bij de begroting 201
B
19 waren de jaarsch
hijven 2019 tot en met
m 2021 niet strucctureel en reëel
in
n evenwicht. De jaa
arschijf 2022 wel.
B de begroting 202
Bij
20 waren de jaarsch
hijven 2020 en 2021 niet structureel en
e reëel in
e
evenwicht.
De jaarscchijven 2022 en 20
023 wel. Dit leidt tott oranje score. Er is derhalve een
p
positieve
trend zichttbaar.

TOELICHTING
De bestemmingspla
D
annen zijn opgestelld met in acht neming van het provincciale beleid. De
gemeente Hoeksche
e Waard is een ove
erwegend agrarisch
h landschap. Het gehele
O
Omgevingsbeleid
is alleen redactionee
el gewijzigd, de beleidsinhoud is niet veranderd.Op
v
dit moment is aanpa
assing van bestemmingsplannen niet noodzakelijk en vo
oldoen zij aan
het provinciale beleid.

nee
e

Omgevings
srecht
Vergunningverllening, Toezicht en
n Handhaving
Milieu, Bouwen
n en Wonen

oen/Oranje/Rood
Gro

TOELICHTING
De gemeente besch
D
hikt over de gevraag
gde documenten. Er
E is een actueel be
eleidsplan, een
uitvoeringsprogramm
ma en een jaarrapp
portage. Het uitvoerringsprogramma is op 9 juli 2019
va
astgesteld en de provincie is hierover is op 12 juli geïnfo
ormeerd. De jaarrap
pportage over de
ta
aakuitvoering van de voormalige geme
eenten in 2018 is va
astgesteld op 10 ju
uli 2019. Omdat
hiermee niet de term
mijnen zijn gehaald leidt dit tot een rode score. De geme
eente en de
p
provincie
hebben ge
esproken over de be
eleidscyclus voor dit
d jaar en voor kom
mend jaar en
o
over
de termijnen in de indicator. Ook is besproken hoe de
d herindeling van de
d gemeente
de beleidscyclus va
an 2019 heeft beïnvlloed.

Voor vergunnin
ngverlening, toezich
ht en
handhaving zijn
n tijdig een beleids plan, een
uitvoeringsprog
gramma en een eva
aluatie
vastgesteld en met de jaarrapporttage over de
uitvoering beke
end gemaakt aan de
d
gemeenteraad.
Binnen twee maanden
m
na vastste
elling wordt
hierover meded
deling gedaan aan de provincie
Zuid-Holland.

Roo
od

Is er reden voo
or extra aandacht?

ja

Monumente
enzorg

oen/Oranje/Rood
Gro

De gemeente beschikt
b
over een deskundige
d
adviescommisssie met betrekking tot de
(rijks)monumen
nten

Gro
oen

Is er reden voo
or extra aandacht?

nee
e

Archief- en informatiebeh
heer

Gro
oen/Oranje/Rood

Het archief- en
n informatiebeheer van
v de
gemeente zijn op orde

oen
Gro

Is er reden voo
or extra aandacht?

nee
e

Dat de documenten verlaat zijn vastge
D
esteld is begrijpelijkk omdat de gemeen
nte vanaf 1
ja
anuari is ontstaan uit
u een herindeling van meerdere gemeenten.
De provincie doet de
D
e algemene aanbevveling om niet allee
en te kijken naar he
et vaststellen
va
an de stukken voorr de milieutaken en
n het bouw- en woningtoezicht (beleidsplan,
uitvoeringsprogramm
ma en jaarrapportag
ge met evaluatie), maar
m
ook te letten op de termijnen
die hiervoor worden genoemd in de ind
dicator. Dit geldt oo
ok voor de termijn voor
v
het
in
nformeren van de ra
aad en de provincie
e over het vaststelle
en van de documen
nten.

TOELICHTING
De Commissie Cult ureel Erfgoed is ing
D
gesteld als adviesccommissie voor (rijkks)monumenten
c onform de Erfgoedw
wet en de Erfgoedvverordening Gemee
ente Hoeksche Wa
aard 2019. De
c ommissieleden zijn
n deskundigen op de
d gebieden: bouw
whistorie, restauratie
etechniek,
lo
okale geschiedeniss, historisch landscchap en archeologie
e.

TOELICHTING
Vooruitlopend op de
V
e bestuurlijk vastste
elling is het verslag
g Archief en informa
atiebeheer door
de provincie archivaris in overleg met de
d archiefinspecteu
ur op groen beoorde
eeld.

212

Huisvesting
g Vergunningh
houders

TOELICHTING

Gro
oen/Oranje/Rood

Gevraagde inform
G
matie
V
Voorsprong/achters
v het verantwoord
dingsjaar
tand per 1 januari van

Sta
and van zaken
ach
hterstand 14

(d
doorhalen w at niet van
n toepassing is)

F
Fase
interventieladd
der op 1 januari

sign
naleren

T
Taakstelling
eerste halfjaar van het verrantwoordingsjaar

30

In
n het eerste halfjaa
ar gehuisveste vergu
unninghouders

20

V
Voorsprong/achters
tand per 1 juli van het verantwoordingsjaar

ach
hterstand 24

(d
doorhalen w at niet van
n toepassing is)

F
Fase
interventieladd
der op 1 juli
De gemeente heeft
h
volledig en tijd
dig voldaan
aan de halfjaarrtaakstelling en er is
i geen
achterstand

Oranje

T
Taakstelling
tweede
e halfjaar van het ve
erantwoordingsjaar

info
ormatie
opvvrahgen en
sign
naleren
30

In
n het tweede halfjaa
ar gehuisveste verg
gunninghouders

41

V
Voorsprong/achters
tand per 31 decem
mber van het verantw
woordingsjaar 13
(d
doorhalen w at niet van
n toepassing is)

info
ormatie
opvvragen en
valid
deren

F
Fase
interventieladd
der op 31 decembe
er

Toelichting

Is er reden voo
or extra aandacht?

ja

a
achterstand
moet worden
w
ingelopen
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