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Voorrwoord
d
In het vo
oorjaar van 2020 zijn we in ons land geconfrontee
erd met het corona
c
virus. Het Rijk nam
m vanaf
dat mom
ment steeds verdergaand
v
de beperkend
de maatrege
elen om de ge
ezondheid va
an de burgerrs te
bescherm
men. Dat hee
eft niet allee
en een grote impact op onze samenle
eving en econ
nomie. Maar heeft
ook gevo
olgen voor de ontwikkeling van de fin
nanciële posiitie van onze
e gemeente in 2020 en vo
olgende
jaren en daarmee op
p de voorliggende Perspe
ectiefnota.
eel onzekerh
heid over maa
atschappelijkke effecten, beleidsuitvoering, investteringen,
Corona zzorgt voor ve
financiëlle effecten, geplande
g
invvesteringen en
e ruimte voor nieuwe pllannen. Voorrspellingen voor de
toekomsst zijn per definitie al lasttig te maken maar in de tijd waar we ons
o nu met z’n
z allen bevinden is
het helemaal lastig om
o scenario’ss te maken waar
w
we ons beleid
b
en koe
ers op willen
n richten. Belangrijk is
dat de gemeente we
endbaar blijftt.
Vanaf he
et begin van de crisis zijn er door ons maatregelen
n genomen om
o meer grip
p te krijgen op
o deze
onzekerh
heden en efffecten. We hebben
h
gehandeld langs de
d volgende lijnen:
1. We
W hebben de
d maatrege
elen, die vanuit het rijk en via de veilig
gheidsregio bij de gemee
enten
w
werden
neerrgelegd geïm
mplementeerrd.
2. We
W hebben gekeken
g
naa
ar onze kritiscche processe
en om deze goed
g
draaien
nde te kunne
en
houden, zoals bijvoorbee
eld dienstverrlening.
3. We
W hebben de
d beleidsma
atige en bedrijfsmatige consequentie
c
es voor de langere termijjn in
beeld gebraccht.
We hebb
ben de aanslu
uiting gemaa
akt met de gemeenten binnen de veiligheidsregio
o ZHZ om sam
men met
hen een monitor op te stellen, waarbij inzichtt wordt gege
even in drie sporen:
s
a. meten
n van de effe
ecten van de crisis op me
et name het sociaal
s
en economisch do
omein in sam
menhang;
b. het ge
ezamenlijk duiden van cijjfers, trends ten behoeve
e van scenariioplanning;
c. het ge
ezamenlijk monitoren van
n de continuïïteit van de b
bedrijfsvoerin
ng.
Via de ra
aadsinformattiebrieven ovver corona wordt
w
u wekelijks op de ho
oogte gehou
uden van onzze
activiteitten.
acht voor de invloed van corona op ons
o risicoman
nagement. In
n crisistijd vorrmen
Daarnaast is er aanda
e effect hebb
ben op de inkkomsten, bed
drijfsvoering
g en uitgaven
n.
zich acutte risico’s die
Per categorie zijn de risico’s en aa
andachtspun
nten geïdenttificeerd. Dit is zeker geen uitputtend
d en
ef overzicht. Afhankelijk
A
v nieuwe ontwikkelinge
van
o
en en aanvulllende besluiten gaan er de
d
definitie
komende tijd zeker nog
n wijziging
gen plaatsvin
nden.
Voor wat betreft de Inkomsten kan
k er gemeld
d worden da
at er effecten
n zijn op o.a.::
C
Compensatie
eregeling: He
et kabinet he
eeft een steu
unpakket aan
ngekondigd voor
v
de gem
meenten
v € 0,6 milljard. ter com
van
mpensatie van de kosten in de periode
e van 1 maarrt tot 1 juni. Deze
D
in de meicircculaire 2020. De verdeling van dit bed
inkomsten ziijn nog niet opgenomen
o
drag per
g
gemeente
wordt
w
voorafg
gaand aan de
e septemberrcirculaire 20
020 bekend gemaakt
g
d algemene
de
e uitkering gemeentefon
nds (via “trap op, trap af” systematiek)
minder inko
omsten heffin
ngen zoals huren, (bouw)) leges, WOZ
Z, riool,
e
evenemente
envergunning
gen
o
oninbare
vorrderingen
e
extra
kosten
n gemaakt wo
orden t.b.v. uitvoering
u
no
oodregelinge
en TOZO
v
verminderde
e efficiency personeel
p
do
oor thuiswerkken, noodoplossingen en
n extra kosten
v
voorzieninge
en
thuiswerken
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Dit geldtt ook voor de
e toename in
n de uitgaven
n. Dit zijn o.a.:
- extra in
nzet van take
en door verbo
onden partijen
faillissementten maatscha
appelijke instellingen, verbonden parrtijen en vere
enigingen
o
ondersteuni
ng bedrijfsle
even en (regionale) organ
nisaties ten behoeve
b
van economische
o
ontwikkeling
gen en maatsschappelijke structuren
s
sterke
instro
oom bijstandsgerechtigde
en en bijzond
dere bijstand
d. Uitstroom stagneert
e
extra
uitgave
en volksgezo
ondheid, Wm
mo, jeugdzorg
g etc.
meer beroep
p en meer ko
osten op ope
enbare orde en
e handhavin
ng
kosten aanpassingen geb
bouwen en werkplekken
w
om te voldo
oen aan RIVM
M maatregele
en
toename van
n schuldhulpaanvragen van particulie
eren en onde
ernemers
De kome
ende maande
en wordt gem
monitord op
p de ontwikke
elingen. De identificatie wordt
w
actuee
el
gehoude
en en waar nodig worden
n beheersma
aatregelen ge
etroffen.
Het is ve
erder belangrrijk om de be
edrijvigheid, de maatscha
appelijke stru
ucturen en de werkgelegenheid
binnen de
d Hoeksche Waard zo ve
eel mogelijk in
i stand te houden en hie
erop waar no
odig het bele
eid aan te
passen.
h
(al dan
d niet tijde
elijk) stil. Op andere terre
einen zien we
e juist
Sommige ontwikkelingen vallen hierdoor
n van) versne
elling en daarr zetten we ook
o bewust op
o in. Hier lig
ggen dan ook
k concrete ka
ansen
(tekenen
om onze
e samenleving veerkrachttiger, diverse
er, lokaler en duurzamer te maken. Zo
o zien we
bijvoorbeeld dat binn
nen zorg en onderwijs grrote stappen
n worden gezzet om het menselijk
m
contact slim
n
vaakk digitale tech
hnologische mogelijkhed
den. En er zijn
n daarnaast nog
n tal
te combineren met nieuwe,
ere (lokale) in
nitiatieven bij onderneme
ers, maatsch
happelijk mid
ddenveld, kerrken en inwo
oners
van ande
ontstaan
n. Dit zijn possitieve ontwiikkelingen in deze toch bijzondere
b
en
n moeilijke pe
eriode.
De uitein
ndelijke impa
act van de crisis zal in de komende ma
aanden en wellicht
w
jaren pas echt duiidelijk(er)
worden.
nog liggen we als gemeente op koerss als het gaatt om de aanp
pak en uitvoe
ering van de, door de
Vooralsn
raad, vasstgestelde th
hema’s. Deze
e thema’s zijn
n inmiddels uitgewerkt
u
in
n programma
a’s. Was de corona
besmettting niet uitgebroken dan
n waren deze
e programma
a’s inmiddelss al aan de raad gepresen
nteerd.
In de Beg
groting 2020
0-2023 staat dat we wille
en gangmake
en op de them
ma’s duurzaa
amheid, econ
nomie,
cultuur/e
erfgoed, wonen, inclusieve samenlevving, veiligheid en mobilitteit. Deze am
mbitie staat nog
n
steeds o
overeind in de
eze perspecttiefnota omd
dat het zekerr in deze fase
e ontzettend
d belangrijk iss om met
elkaar ha
ard te werken aan de vita
aliteit van de
e Hoeksche Waard.
W
Kortom, het is positie
ef om in deze fase te con
nstateren dat we met de uitvoering van het
hooflijne
enakkoord via het college
e uitvoeringssprogramma, de going co
oncern werkzzaamheden alsook
a
de crisisa
aanpak coron
na in controll zijn bezien vanuit
v
de info
ormatie die we
w nu tot on
nze beschikkiing
hebben. Waar nodig zullen we als gemeente beleid en/off uitvoering aan
a moeten passen
p
om ambitie
ealisatie goed op elkaar aangesloten
a
te houden.
versus re
d gemeente
e wel een pa
as op de plaats maken. Ve
eel geld
Door de onzekere (financiële) situatie moet de
we ambities en wensen tte realiseren is er niet. De
e reserves zijn nog goed maar zoals de cijfers
om nieuw
aantonen zit de gem
meente niet ru
uim in de structurele mid
ddelen. Dit vrraagt om keu
uzes te make
en, de
e om ons te focussen op
p de belangrijjke ontwikke
elingen die op ons
ambitiess enigszins biij te stellen en
afkomen
n. We hebben
n daarbij nog
g niet alle infformatie op d
dit moment tot onze besschikking. We
e
verwachten nog held
derheid vanu
uit het rijk wa
anneer het gaat over de gevolgen
g
van
n de (herverd
deling
van) het gemeentefo
onds via de bekende
b
circu
ulaires. en de
e tegemoetkkoming in de effecten van
n de
corona crisis.
c
We moeten als gem
meente in deze onzekere tijd scherp aan
a de wind varen.
v
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Tenslottte is het belangrijk om af te sluiten met de constatering dat we
w als Hoekscche Waard met z’n
allen eno
orm trots ku
unnen zijn op
p de getoond
de saamhorig
gheid. Inwoners, onderne
emers, vrijwillligers,
maatschappelijke org
ganisaties, ke
erken: allema
aal zijn we niiet bij de pakkken neer gaan zitten en we
hebben laten zien ovver veel flexibiliteit te besschikken. Mo
ooie nieuwe initiatieven zijn
z uit de
samenleving ontstaa
an en dat hee
eft ook weerr heel veel mo
oois en goed
ds gebracht. Dit geeft vee
el
wen voor de toekomst. De
D Hoeksche Waard zal de
eze enorme moeilijke
m
perriode te bove
en
vertrouw
komen. W
We zetten met
m elkaar de schouders eronder.
e
De veerkracht,
v
d
daadkracht
en innovatie zzitten
diep gew
worteld in on
nze samenlevving. Dit geeft enorm vee
el perspectie
ef en vertrouw
wen voor nu
u en de
komende tijd.
oden door,
Aangebo
burgeme
eester en we
ethouders van gemeente
e Hoeksche Waard
W
B.W. Silvvis-de Heer
secretaris

A.PJ. van
n Hemmen
burgeme
eester
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1.

Inleid
ding

1.1 A
Algemeen
In deze perspectiefn
p
ota presente
eren wij u de
e uitgangspunten en kade
ers die als ba
asis dienen vo
oor, en
uitgewerkt worden in de Begrotiing 2021 – 20
024 waarove
er u in novem
mber 2020 die
ent te besluiten. De
(nieuwe)) ontwikkelin
ngen en risico
o’s zijn weerg
gegeven. Oo
ok worden vo
oorstellen vo
oor nieuw of
bijstellin
ngen aan bestaand beleid
d gepresente
eerd.
w de technissche en financiële uitgang
gspunten en grondslagen
n voor het vo
olgende
Daarnaast hebben we
ngsjaar opgenomen, waaronder de loon- en prijsin
ndexatie, de indexatie van de tarieven
begrotin
gemeentelijke belasttingen en he
effingen en de
d verwachte
e ontwikkelin
ng van aantalllen inwoners,
en, bijstandsg
gerechtigden
n, etc.
woninge
o
nut, noo
odzaak en prrioriteit van de
d nieuwe be
eleidsvoornemens en de te
U kunt discussiëren over
bereiken
n resultaten voor
v
de komende jaren. De
D uitkomste
en van de disscussie en de
e besluiten zijn
bepalend
d voor de verdere opzet van de Programmabegro
oting 2021.
gramma word
den de afwegingen in he
et nieuwe beleid opgenom
men met daa
arbij, door middel van
Per prog
de beken
nde vragen (wat
(
willen wij
w bereiken, wat
w gaan wij doen en wat mag het exxtra kosten), inzicht
gegeven
n in de gevolg
gen van de afweging in beleidsmatig
b
ële zin.
e en financië

1.2 Sa
amenvattend financieel beelld
Financie
eel totaaloverrzicht
In deze paragraaf
p
tre
eft u een tota
aaloverzicht van het actu
uele financiëlle beeld van gemeente Hoeksche
H
Waard over de jaren 2021-2024. Het overzich
ht is opgebou
uwd uit de vo
olgende onderdelen:
 Structureel begrrotingssaldo na Zomerrap
pportage 202
20
 Nieu
uwe beleidsvvoornemens 2021-2024 (P
Perspectiefn
nota)
 Structureel begrrotingssaldo na verwerkin
ng van de nie
euwe beleidssvoornemenss uit deze
Persspectiefnota
 Verlo
oop algemen
ne reserve
w het structturele begrotingssaldo om te kunnen
n beoordelen
n of het
Bij alle onderdelen presenteren wij
enperspectie
ef structuree
el in evenwich
ht is. Op basiis van de beg
grotingsbrieff bij de begro
oting
meerjare
2020 hee
eft de provin
ncie aangege
even dat de begroting
b
vanaf de jaarscchijf 2022 strructureel sluiitend
dient te zijn.
Actueel m
meerjarenpe
erspectief na verwerking Zomerrappor
Z
rtage 2020
De vastg
gestelde begroting 2020--2023 inclusief de reeds vastgestelde
v
e begrotingsw
wijzigingen in 2020
en de effecten van de Zomerrapp
portage 2020 vormen samen het actu
uele meerjarrenperspectief. Dit
et volgende beeld:
b
geeft he

8
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(bedragen x € 1 miljoen)
Actueel fin
nancieel beeld naa Zomerrapportagge 2020
A
I

Begrotingsssaldo na Zomerraapportage
Waarvan in
ncidentele baten (‐/‐) /lasten (+/+))
Structureell begrotingssaldo
o na Zomerrappo
ortage 2020

2021

2022
2

2023

2024

‐3,3

‐1,0

2,0

2,2

1,0

2,4

0,3

0,3

‐2,2

1,5

2,3

2,5

overzicht blijk
kt dat het me
eerjarenpersspectief na de Zomerrapp
portage vana
af 2022 sluite
end is.
Uit het o
Dit uitga
angspunt vorrmt de basis voor de Persspectiefnota 2021.
Nieuwe b
beleidsvoorn
nemens
In de Perrspectiefnota 2021-2024
4 zijn alle nieu
uwe beleidsw
wensen in be
eeld gebrach
ht, met de
bijkomen
nde kosten. Om
O het totale beeld te kunnen
k
prese
enteren, zijn bij de inventtarisatie van de
nieuwe a
ambities op voorhand
v
ge
een beperkingen opgeleg
gd in de zin van financiële
e of personelle
capaciteit. De keuze voor het nieuwe beleid is voorbehou
uden aan de gemeentera
g
ad. Het totaa
al van de
wensen is als volgt:
beleidsw
(bedragen x € 1 miljoen)

PERSPECTIEEFNOTA 2021‐202
24
B

II

Nieuwe be
eleidsvoornemen
ns
0. Bestuur en ondersteunin
ng
1. Veiligheeid
2. Verkeer,, vervoer en ope nbare ruimte
3. Economiie
4. Onderwijs
ultuur en recreatiie
5. Sport, cu
6. Sociaal Domein
D
7. Volksgezzondheid en miliieu
8. Volkshuisvesting en ruim
mtelijke ordeningg
Algemene dekkingsmiddel en, overhead, Vp
pb en onvoorzien
n
Saldo nieu
uwe beleidswenseen
Waarvan in
ncidentele baten (‐/‐) /lasten (+/++)
Structureell resultaat nieuw
we beleidsvoornem
mens

2021

2022
2

2023

2024

‐0,1

0,0

‐0,1
1

‐0,1

‐0,1

0,0
0

0,0

0,0

‐1,3

‐1,1
1

‐1,8

‐1,9

‐0,3

‐0,3
3

‐0,3

‐0,2

0,0

0,0
0

0,0

0,0

‐0,7

‐0,1
1

‐0,1

‐0,1

‐1,3

‐0,5
5

‐0,4

‐0,4

‐0,2

‐0,0
0

‐0,0

‐0,0

‐0,2

‐0,1
1

‐0,1

0,0

0,1

0,1
1

0,1

0,1

‐3,9

‐2,1

‐2,7

‐2,5

2,3

0,7
7

0,4

0,0

‐1,6

‐1,4
4

‐2,3

‐2,5

Uit bove
enstaande tab
bel blijkt datt de meeste nieuwe
n
beleiidswensen zijjn opgenomen in programma 2
Verkeer,, vervoer en openbare
o
ruimte en prog
gramma 6 So
ociaal Domein. Totaal gaa
at het om circca € 2,5
aan nieuwe structureele beleidswe
ensen.
Structurreel begroting
gssaldo na Pe
erspectiefnota
Wanneer we rekenin
ng houden met de nieuwe
e beleidsvoo
ornemens uitt de Perspecttiefnota, dan
n
de structurele resultaat:
ontstaatt het volgend
(bedragen x € 1 miljoen)
Structureell begrotingssaldo
o na Perspectiefnota
C
III

Saldo begro
oting na Perspecttiefnota
Waarvan in
ncidentele baten (‐/‐)
(
/lasten (+/+)
Structureell begrotingssaldo
o na Perspectiefno
ota (I+II)

2
2021

2022

2023

2024

‐7,2

‐3,1

‐0,7

‐0,4

3,3

3,1

0,7

0,4

‐3,9

0,1

0,0

0,0
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Uit bove
enstaande tab
bellen blijkt dat
d de Persp
pectiefnota een
e fors (nadelig) effect heeft
h
op het
structure
ele begroting
gssaldo. De begroting
b
dient vanaf de
e jaarschijf 20
022 structure
eel sluitend te
t zijn.
Na verwerking van de structurele
e beleidswen
nsen uit deze
e Perspectieffnota, is nog steeds sprakke van
ende begroting vanaf de (kritische) ja
aarschijf 2022.
een structureel sluite
Perspecttiefnota in be
eeld
In de Perrspectiefnota zijn de volg
gende extra beleidsvoorn
nemens in de
e komende ja
aren opgeno
omen.
(bedragen x €1 miljoen)

euwe voorste
ellen uit de Perspectiefno
P
ota zijn onde
er te verdelen
n in program
mma’s. Wanne
eer de
Deze nie
voorstellen worden afgezet
a
tege
en de begroting, ontstaatt het volgend
de beeld:
(bedragen x € 1 miljoen)

Progra mma

0. Bestuur en ondersteunin
ng
1. Veilighe id
2. Verkeer,, vervoer en ope nbare ruimte
3. Economi e
4. Onderwiijs
5. Sport, cu
ultuur en recreatiie
6. Sociaal Domein
D
7. Volksgezzondheid en mili eu
8. Volkshuiisvesting en ruim
mtelijke ordening
g
Algemene dekkingsmiddel en, overhead, vp
pb en onvoorzien
n
Totaal

Ni e uw
bel e i d
b
ja a rs chi jf
2021*
(A)

w
% ni e uw
be l e i d**
B)
(B

0,0
‐0,1
‐1,3
‐0,3
0,0
‐0,7
‐1,3
‐0,2
‐0,2
0,1
‐3,9

0%
%
2%
%
32%
%
8%
%
0%
%
19%
%
34%
%
4%
%
5%
%
‐3%
%
100%
%

% ve rde l i ng
La s te n i n
l a s ten
begroti ng
begroti ng
2020,
ja a rs chi jf 2020, ja a rs chi jf
2021***
2021
( C)
( D)

‐8,8
‐9,1
‐40,8
‐1,9
‐6,1
‐9,1
‐63,1
‐6,3
‐8,5
‐36,5
‐190,2

5%
5%
21%
1%
3%
5%
33%
3%
4%
19%
100%

% ni e uw
bel e i d
ja a rs chi jf
2
2021
tov
tota l e l a s te n
per
prog
gra mma
****
(A / C)

0%
1%
3%
16%
0%
8%
2%
2%
2%
0%
2%

*Nieuwe bele
eidswensen jaarschijff 2021 (zowel inciden
nteel als structureel)
** Nieuwe be
eleidswensen 2021 (incidenteel en structu
ureel) per programma
a als % van totale nie
euwe beleidswensen 2021
***Lasten in begroting
b
2020, jaarsschijf 2021 op basis van
v primitieve begrottingscijfers (excl. nieu
uwe beleidswensen Perspectiefnota
P
2021)
**** % nieuw
we beleidswensen (in
ncidenteel en structurreel) ten opzichte van
n totale lasten per pro
ogramma in primitie
eve begroting 2021
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abel blijkt datt voor de jaarschijf 2021 ongeveer 2%
% aan nieuwe
e beleidswen
nsen wordt
Uit de ta
aangevra
aagd ten opzzichte van de
e totale laste
en uit de begroting 2021..Daarnaast ziijn verreweg de
meeste n
nieuwe beleiidswensen ziijn opgenom
men in de programma’s 2 Verkeer, vervoer en open
nbare
ruimte en
e 6 Sociaal Domein.
D
Schemattisch ziet dit er als volgt uit:
u

1
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Wanneer het percentage nieuwe
e beleidsvoorrnemens worden afgezett tegen de to
otale lasten per
p
mma, dan onttstaat het volgende beeld
d.
program

eserve
Verloop algemene re
Het (neg
gatieve) saldo
o van de beg
groting na verwerking van
n de Perspecctiefnota 202
21-2024 worrdt
gedekt u
uit de algeme
ene reserve. Dit betekent dat er in de
e komende ja
aren in totaal circa € 12 miljoen
m
(zie C in tabel op pag
gina 9) uit de algemene re
eserve wordt onttrokken
n, wanneer géén rekening
g wordt
en met de de
ekkingsmoge
elijkheden die in het voorrgaande hoofdstuk zijn opgenomen.
gehoude
Het verlo
oop van de algemene
a
resserve (vrije deel) na verwerking van de Perspectie
efnota 2021-2
2024 is
als volgtt:
(bedragen x €1.miljoen)
V erl o o p a l g emene ress er v e (v rije d e el )

2020

2021

20
022

2023

2024

Beg ins ta nd

47,0

99,0

94,,5

91,4

90,7

Begrote o nttrekkingen begroting 2020

- 22,0

a
en Eneco
Verkoop aandel

83,0

Sl otrappo
ortage 2019

- 2,9

Voorstel resul
r
taatbestem
mming jaarrekeniing 2019

2,7

Vorming bestemmingsres
b
erve Corona

- 0,8

Investering
gsbijdrage Hock
keycl ub

- 0,3

Verwacht begrotingssal d o 2020 c.f. Zome
errapportage
(incidentee
el resul taat)
Negatieve
e begrotingssal di
d Perspectiefno ta 2021- 2023

- 3,7
-

- 7,2

- 3,1
3

- 0,7

- 0,4

Storting in
n reserve sociaall domein: T huis in
i de Kern +
Mental e weerbaarheid
w

- 1,1

Vrijval res erve openbaar gebied
g
n
Omzetten rentecontracten
d
Eind s ta nd

3,8
- 4,0
99,0

94,5

91,,4

90,7

90,3
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De verko
oop van de aandelen Ene
eco in 2020 heeft een zee
er gunstig effect op de om
mvang van de
d
algemen
ne reserve. Ultimo 2024 bedraagt
b
hett geprognostticeerde sald
do van de algemene reserrve circa
€ 90 miljjoen. Schematisch is het verloop van de algemene reserve alss volgt:

enstaand ove
erzicht blijkt dat
d onze gem
meente beschikt over een
n forse algem
mene reserve
e,
Uit bove
enerzijdss als gevolg van
v een gunsstige startpo
ositie bij de fu
usie van de Hoeksche
H
Wa
aard en ande
erzijds
door de verkoop van
n aandelen En
neco. De mid
ddelen vanuit de algemen
ne reserve be
etreffen incidentele
n we u een vo
oorstel doen
n om deze miiddelen te be
estemmen.
middelen. Bij de begroting zullen

1.3 Risico’s en aandachtsspunten
nota is het va
an belang een aantal risicco’s en aanda
achtspunten te herkenne
en.
Bij deze Perspectiefn
Hieronde
er zijn de bellangrijkste opgenomen (niet limitatie
ef).
(bedragen x €1 miljoen)
Risico's
Effecten coronacrisis
Herverdelin
ng gemeentefond
ds (Algemene uitkering) ‐ voorzich
htige schatting ob
bv
berichtgevi ng Binnenlands Bestuur
B
juni 2020
Taakstellingg Omdenknotitie Jeugdhulp (DG&JJ) ‐ worst case
Effecten ve rvallen solidariteeit Jeugdhulp (Serrviceorganisatie Jeugdhulp/DG&J)
J
)
Harmonisatties
Totaal risico
o's (excl. PM‐postten)

20
021

2022

2023

2024

PM

PM

PM

PM

‐0
0,0

‐2,0

‐4,0

‐4,0

‐ 1,4

‐2,0

‐2,0

‐2,0

‐0
0,4

‐0,7

‐0,9

‐0,9

PM

PM

PM

PM

‐1
1,8

‐4,7

‐6,9

‐6,9

enstaande tab
bel blijkt datt een aantal forse
f
risico’s te onderscheiden is, oplo
opend tot bijjna € 7
Uit bove
miljoen iin de jaarschijf 2024. Dezze risico’s zijn
n nog niet vertaald in het financieel meerjarenper
m
rspectief
zoals hie
erboven is we
eergegeven.
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Corona
De coron
na-uitbraak heeft
h
structu
urele gevolge
en voor de Nederlandse samenleving
s
en economie.
Enerzijdss heeft het im
mpact op de investeringe
en, maar ookk op de produ
uctie, werkge
elegenheid e
en het
sociaal beleid.
b
De verrwachting is dat er meer burgers in de bijstand zu
ullen komen, de armoede
e-en
schulden
nproblematie
ek zal toenem
men, er gevo
olgen zullen zijn
z voor kwe
etsbare groe
epen, de
werkloossheid zal gro
oeien en het aantal faillisssementen za
al toenemen..
Een stevvige econom
mische recessie is inmidde
els niet meer één van de scenario’s,
s
maar
m
een gegeven.
Belangrijjkste variabe
ele is nu de duur van deze
e recessie. Na
aar verwachtting komt in het derde kw
wartaal
2020, na
adat de maattregelen zijn afgeschaald naar een anderhalvemetersamenlevving, de econ
nomie
met hortten en stoten weer op ga
ang. In 2021 zal de econo
omie langzaa
am herstellen
n.
Hierbij m
moet opgem
merkt worden
n dat wannee
er een tweed
de pandemie-golf eind 20
020 en begin
n 2021
oplaait; d
de economie
e in 2021 hoo
ogstwaarschijnlijk zal krim
mpen en lang
gdurige econ
nomische sch
hade
groter za
al zijn. Wij vo
olgen deze on
ntwikkelinge
en nauwlette
end. Voor de gevolgen pe
er programm
ma wordt
verweze
en naar hoofd
dstuk 2 van deze
d
Perspecctiefnota.
Informattiesamenleviing in tijden van
v Corona
Digitalise
ering is in ee
en maatschap
ppij op afstan
nd ontzetten
nd belangrijkk. Digitaliserin
ng is misschien wel
de belan
ngrijkste rede
en dat onze samenleving
s
niet volledig
g tot stilstand komt. We zijn
z massaal
overgesttapt op thuisswerken, vide
eobellen en online beste
ellen. De kraccht van digita
ale connectivviteit en
de digita
ale infrastrucctuur lijkt nu pas echt naa
ar voren te ko
omen en daa
armee ook he
et belang.
Tegelijke
ertijd leidt dit tot risico’s omtrent digitale- en info
ormatieveiligheid.
De rol va
an data is cru
uciaal. We zie
en nu dat de regering en het RIVM op
p basis van acctuele en kloppende
data afw
wegingen maken, maatregelen treffen
n en bijstellin
ngen maken wanneer de cijfers daar
aanleidin
ng toe geven
n. Dat is datagedreven we
erken anno 2020.
2
Wat we
e nu leren va
an de crisis, iss dat de
toegankelijkheid van
n de benodigde data voorr de opgave waar
w
we voo
or staan niet altijd even goed is.
en moeizaam
m proces om de
d juiste datasets bij elka
aar te krijgen
n, waarbij vee
el tijd en insp
panning
Het is ee
verloren gaan. Dat ka
an anders en
n daar ligt oo
ok voor onze gemeente een uitdaging
g hierin verde
ere
stappen te zetten en
n verbetering
gen aan te brrengen.
Herverde
eling gemeen
ntefonds
De herve
erdeling van het gemeen
ntefonds is uiitgesteld tott 2022. Het ministerie
m
hee
eft aangekon
ndigd
dat de effecten hiervvan in de deccembercircullaire 2020 wo
orden gepub
bliceerd. De verwachting
v
is dat de
eling gunstig
g uitpakt voo
or de grotere steden en d
de platteland
dsgemeenten
n nadeel zulle
en
herverde
ondervin
nden. Op dit moment besstaat nog geen duidelijkh
heid over de financiële efffecten. Het risico
voor gem
meenten is maximaal
m
€ 25
5,- per inwon
ner per jaar. V
Voor de Hoe
eksche Waard
d zou dit een
n risico
betekenen van € 2 miljoen.
m
In hett meest (on)g
gunstige sce
enario kan ditt effect in 4 jaar tijd oplopen van
er inwoner in 2022 tot ma
aximaal € 100,- per inwon
ner in 2025.
€ 25,- pe
Op basiss van de publlicatie in Binn
nenlands besstuur van jun
ni 2020 bedra
aagt het risicco voor geme
eenten
tussen de 50.000 en 100.000 inw
woners gemid
ddeld €9 perr inwoner me
et een bandb
breedte van € 10 tot
€ 20 per inwoner . Vo
oorzichtigheidshalve gaan wij vooralssnog uit van een risico van € 25 tot €5
50 per
inwoner. Dit betreft globaal een risico van €2
2 miljoen tot €4 miljoen.
Jeugdhu
ulp
In de beg
groting 2020
0-2023 is een
n taakstelling
g Omdenkno
otitie Jeugdhulp (DG&J) opgenomen
o
v
van
€ 1,4 milljoen in 2021 en € 2,0 milljoen vanaf 2022.
2
Bij de beoordeling
b
v de begro
van
oting 2020 heeft de
provincie
e de taakstellling in jaarscchijf 2020 van € 0,7 miljoe
en 'geschrap
pt'. Het risico is dat de taa
akstelling
bij DG&JJ in de jaren 2021
2
en verd
der niet (volle
edig) wordt gerealiseerd
g
d
ook uit de
, waardoor deze
begrotin
ng 'geschraptt' moet word
den.
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Daarnaast is besloten
n om de solid
dariteit bij DG&J af te bouwen. Op ba
asis van de geactualiseerd
de
ns bij de jaarrrekening van DG&J 2019 kan dit voor de Hoeksche Waard een
n nadeel ople
everen
gegeven
oplopend tot € 0,8 miljoen
m
in 202
23 (na ingroe
ei met de volgende perce
entages in 20
020-2023: 20
0%-50%0%). De activviteiten zijn erop
e
gericht om
o dit risico zo veel mog
gelijk te voorkomen.
80%-100
Harmoniisaties
Nu gemeente Hoekssche Waard inmiddels 1,5
5 jaar bestaat en wij een eerste jaarre
ekening 2019
9 hebben
afgerond
d, is er meer inzicht in de
e besteding van
v de midde
elen. Op basis van dit inzicht stellen wij
w
ramingen bij. Ook in 2020 worden nog diversse harmonisa
aties op verscchillende belleidsterreinen
nnen van invvloed zijn op de financiële
e meerjarenrraming. Op het moment dat
d de
uitgewerkt. Deze kun
gen wij u deze, met de bijjbehorende
voorstellen voor deze harmonisaties zijn uitgewerkt, legg
ng aan u voorr. Genoemde
e keuzes kunnen uiteraarrd leiden tot
kostenplaatjes, ter besluitvormin
erzwaringen die
d nog niet in de begrotting zijn verw
werkt. Enkele
e voorbeelden hiervan zijn
n (niet
lastenve
limitatief) vastgoedb
beleid, sportb
beleid, onderwijshuisvestting, beheerplan begrave
en, gemeentelijk
gsplan, etc. Daarnaast
D
die
ent de kosten
ntoerekening
g naar de taa
akvelden en de
d projecten
n
riolering
(bouwgrrondexploitaties en invessteringen) no
og geharmon
niseerd/geacctualiseerd te
e worden.

1
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2.

Ambities 20
021

Het Hoofdlijnenakko
oord is de bassis voor de plannen in onze begroting
g waarover we
w in deze
jaarstukkken verantwoording afleggen. In het Hoofdlijnenakkoord staa
at een stevige en duidelijke
ambitie van
v de coalittie.
Ook binn
nen de ambttelijke organisatie zetten we de schou
uders eronde
er. Er is hard gewerkt aan
n de
inrichting van de organisatie en het
h op orde brengen
b
van de basis. De focus kan nu
u worden verlegd
van richtten en inrichtten naar verrrichten. Dit in
n de wetenscchap dat niet iedereen hiervoor al volledig op
is toegerrust. We inve
esteren in he
et vergroten van het doe--vermogen van de zelforg
ganiserende
professio
onal en het werken
w
aan partnerschap
p
p in de gemeente, de regio en de amb
btelijke organisatie.
Inhoud g
geven aan de
d thema’s van
v de ambitties kunnen
n we als gem
meente niet alleen
We bund
delen onze krachten en maken
m
gebru
uik van de com
mbinatie van
n de onderne
emerszin en d
de zorg
voor elka
aar die zo kenmerkend iss voor de inw
woners van de
e Hoeksche Waard.
W
We ze
etten onszellf op de
kaart door samenwerking te zoekken op basis van wederke
erigheid en meerwaarde
m
. De inhoud van
v onze
opgaven
n staat centra
aal. De opgavve is leidend bij het aangaan van samenwerking en
e strategisch
he
alliantiess. De kernvra
aag is: ‘wat ku
unnen we vo
oor elkaar betekenen?’.
Gericht investeren om de bewe
eging op gang te brengen en te houden is een samenspel
Een samenspel van verschillende
v
e factoren op
p het gebied van goed wo
onen, leven, werken
w
en re
ecreëren.
Daarom werken we integraal aan
n de kwaliteitt van de sociale en ruimte
elijke omgevving, het land
dschap,
de cultuur, de werkg
gelegenheid, bereikbaarh
heid, de kwaliteit en nabijjheid van noo
odzakelijke
voorzien
ningen op het gebied van
n zorg en wellzijn, winkele
en en onderw
wijs en een pa
assende
woningvvoorraad.
en gangmake
en op de them
ma’s duurzaa
amheid, econ
nomie, cultuur/erfgoed, wonen,
w
inclu
usieve
We wille
samenleving, veilighe
eid en mobiliteit. Deze am
mbitie staat nog steeds overeind.
o
In de
d fase waarr we ons
nu in bevvinden is hett ontzettend belangrijk om met elkaar hard te werken aan de vitaliteit van
n de
Hoeksch
he Waard.
Het is be
elangrijk om te onderkennen dat er een bepaalde
e wederkerigheid is tussen de thema’ss: ze zijn
als raderren in een ma
achine. Voldo
oende werkg
gelegenheid kan nieuwe inwoners aantrekken en dus
leiden to
ot een behoe
efte aan mee
er nieuwbouw
w. Andersom
m kan een aan
ntrekkelijk woonmilieu
w
en de
aanwezig
gheid van ee
en geschikte beroepsbevolking juist een
e reden zijn
n voor bedrijjven om zich hier te
vestigen
n.
Het totale systeem iss daarbij zo sterk
s
als de zw
wakste schakel. Alle rade
eren moeten
n draaien om de
‘machine
e’ gaande te houden.
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2.1

Program
mma 0 Besttuur en On
ndersteun
ning

programma Veiligheid
V
be
ehoren de taakvelden crissisbeheersing en brandw
weer, openba
are orde
Tot het p
(inclusief handhaving
g) en veilighe
eid.

beurt er om ons
o heen?
Wat geb
d-19 pandem
mie heeft een
n groot effecct en raakt oo
ok de uitvoerring van onze
e gemeentellijke
De Covid
dienstve
erlening. Hoe
elang dat duu
urt is moeilijkk te voorspelllen. We zorg
gen dat er binnen de richtlijnen
van het kkabinet uitvo
oering gegevven kan word
den aan een veilig
v
aanbod
d van de gem
meentelijke
producte
en en diensten.
We leven
n in een snel veranderende digitale wereld.
w
Dat heeft gevolge
en voor de dienstverlenin
ng en de
bedrijfsvvoering. Stee
eds meer pro
oducten en diensten word
den digitaal aangeboden
n.
Ook de ccommunicatiie met inwon
ners en bedriijven is mede
e door digitalisering aan verandering
v
onderhe
evig. Wij richtten onze focu
us meer op sociale
s
media
a, informatie
ebeveiliging en
e datagericht
werken. De complexiteit van de resterende
r
d
dienstverleni
ng neemt toe (bijvoorbeeld meer foccus op
vaststelling van de id
dentiteit , document- en identiteitsfra
i
aude).
en onze dien
nstverlening en onze orga
anisatie mee
er plaats- en tijdonafhank
t
kelijk. Dit draagt bij
We make
aan mind
der reisbewe
egingen en meer
m
gebruik
ksgemak.
Wij gaan
n verder met de voorbere
eidingen voor de nieuwe omgevingsw
wet, zodat on
nze gemeenttelijke
dienstve
erlening daarrop is aangep
past.
Wat wille
en we bereikken?
Taakveld
d 0.1 Bestuurr
Tot dit ta
aakveld beho
oort de facilitering van he
et college, de raad, bestu
uurlijke same
enwerking, de
d
rekenkam
mer en de acccountantsco
ontrole.
Bijstellin
ngen/wijzigiingen bestaa
and beleid
ng gebiedsprogramma
Uitvoerin
De uitvo
oering van he
et gebiedspro
ogramma (sa
amen met PZ
ZH) loopt in 2021
2
door. Om
O deze uitvo
oering te
facilitere
en is in de voorgaande 2 jaren
j
door de gemeente als door de provincie
p
pro
ocesgeld besschikbaar
gesteld. Ook voor 20
021 is dit gew
wenst.
Taakveld
d 0.2 Burgerzzaken
Tot dit ta
aakveld beho
oren het versstrekken van
n (reis)docum
menten, verkiiezingen en burgerzaken
b
in het
algemee
en.
d 0.3 Beheer overige geb
bouwen en gronden
Taakveld
Geen bijzzonderheden
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Wat gaan we er voorr doen?
d 0.1 Bestuurr
Taakveld
Nr.

Doelsttelling

1

A
Activiteit

Uiitvoering gebiiedsprogramm
ma

Jaar

Nader te bepalen
b

2021

Taakveld
d 0.3 Beheer overige geb
bouwen en gronden
Nr.

Doelsttelling

A
Activiteit

Jaar

1

He
et Oude Raadhuis in Oud-Beijerland
to
oekomstgerich
ht verbouwen en daarmee
be
estaand erfgo
oed in stand ho
ouden, met
trouwfunctie en
n bibliotheekffunctie en
aarmee toegankelijk voor ie
edereen.
da

Uitvoering
g geven aan de
e verbouwing van het Oude
Raadhuis waarvoor
w
uit een
e eerdere aa
anbesteding iss
gebleken dat
d er niet voldoende midde
elen beschikbaar
waren. Een
n nieuw budge
et is opgesteld
d op basis van de
eerdere inschrijvingen en
e verwachtte subsidie.

2021

2

He
et realiseren van
v een aanbo
ouw aan het
Oude Raadhuis om de bibliottheekfunctie
en goede plek
k te kunnen ge
even in het
ee
Oude Raadhuis.

Na bezwarren van bewon
ners is het oorrspronkelijke
ontwerp in
ngetrokken en
n ligt er een nieuw ontwerp waar
de monum
mentencommisssie zich positief over heeftt
uitgesprokken.

2021

3

Va
astgoed op orde

Opstellen integraal acco
ommodatiepla
an

2021

4

Re
enovatie Swae
ensvoet

Renovatie

2021

6

Ve
erduurzamen maatschappelijk vastgoed

Opstellen MJOP’s met verduurzaming
v
gsopgave

2021

Wat mag
g het kosten
el zijn de exttra kosten van de nieuwe
e beleidswensen en bijste
ellingen van bestaand
b
In onderrstaande tabe
beleid op
pgenomen.
Exploitatie:
(bedragen x €1.000)
M ut at ie M ut at ie M u t att ie M ut at ie

V oor st e l

T aakv e l d

T oe l ic ht i ng

2021

2022

2023

2024

et met € 0,9 mln te
en
V erhoging inv esteringskredie

Proj01

0.3 Behe
eer ov erige gebouw
w en

behoev e v an v erbouw ing en aanbouw Oude

en grond
den

O
Beijerland
Raadhuis Oud-

Eind to ta a l

0

0

- 66

- 66

- 66

- 66
6

- 66

- 66

Investeringen:
el zijn de nieuwe investeringen opgenomen in he
et jaar waarin
n de investeriing
In onderrstaande tabe
wordt uiitgevoerd. De afschrijving
gslasten van deze investe
ering(en) zijn
n reeds verwe
erkt in boven
nstaande
tabel (exxploitatie).
(bedragen x €1.000)
M ut at ie M ut at ie M ut att ie M u t at ie
V oor st e l

Proj01

Eind to ta a l

T aakv e l d

T oe l ic ht ing
i
et met € 0,9 mln te
en
V erhoging inv esteringskredie

0.3 Behe
eer ov erige gebouw
w en

behoev e v an v erbouw ing en aanbouw Oude

en grond
den

Raadhuis OudO
Beijerland

2021

849

849

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0
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2.2

Program
mma 1 Veiligheid

programma Veiligheid
V
be
ehoren de taakvelden crissisbeheersing en brandw
weer, openba
are orde
Tot het p
(inclusief handhaving
g) en veilighe
eid.

beurt er om ons
o heen?
Wat geb
De Coronacrisis en de bestrijding
g daarvan heb
bben het geb
bruik van dig
gitale systemen een enorme
boost ge
egeven. Daarrnaast was all enige tijd ee
en ontwikkeling gaande dat de belan
ngrijkste systemen
meer en meer digitaal werden vo
orm gegeven
n.
ndacht voor digitale
d
veilig
gheid en cybe
ercrime nog meer op de voorgrond iss
Dit maakkt dat de aan
gekomen. Cybercrim
me is slecht zichtbaar en tastbaar, maa
ar kan - gelett op onze afh
hankelijkheid van de
systemen - meer en meer
m
ontwrichtend zijn. Het
H vormt ee
en serieus rissico voor bed
drijven, inwoners en
instelling
gen. Het versspreiden van
n fake news en
e het gevoe
el zich grenze
eloos te kunn
nen uiten op social
media m
maken dat er sprake is van
n een parallelle maatscha
appij, waarin strafbaar ge
estelde gedra
agingen
niet of nauwelijks wo
orden aangepakt. Dit voe
edt ook het wantrouwen
w
in een digita
ale samenlevving.
Hoewel de aantallen van de meer traditionele
e vormen van criminaliteit nog steedss relatief laag zijn,
vragen zzij blijvende aandacht.
a
He
et zichtbaar maken
m
van onzichtbare
o
en
e ondermijn
nende criminaliteit
heeft do
oor landelijke
e investeringsgelden verh
hoogde urge
entie gekrege
en. Hierin wo
orden door het
h beter
benutten van inform
matiebronnen
n en het uitw
wisselen van gegevens
g
tusssen verschilllende partije
en
grotere stappen
s
gezet.

Wat wille
en we bereikken?
d 1.1 Crisisbe
eheersing en brandweer
Taakveld
Tot dit ta
aakveld beho
oren brandw
weerzorg, pre
eventieve ma
aatregelen vo
oor de fysiekke veiligheid en
rampenb
bestrijding.
Geen bijzzonderheden
Taakveld
d 1.2 Openba
are orde en vveiligheid
Tot dit ta
aakveld beho
oren alle gem
meentelijke taken
t
op hett gebied van de openbare
e orde en veiligheid.
Nieuw b
beleid
Veiligheiid, leefbaarh
heid, gezondh
heid garande
eren tijdens evenemente
e
en in de open
nbare ruimte
e
Beleid scchrijven, visie
e uitwerken, procesbegeleiding, deskkundigheid op het gebied
d van geluid,
vormgevving beleid en locatieprofielen, duurzzaamheid.

Wat gaan we er voorr doen?
Taakveld
d 1.2 Openb
bare orde en veiligheid
Nr.
1

Doelste
elling
Eve
enementenbe
eleid

Activiteit
Opstellen van beleid
d waarbij de visie en
gspunten van de gemeente
e Hoeksche
uitgang
Waard uitgewerkt worden.
w
Inzichttelijk maken
l
gesch
hikt zijn voor evenementen.
welke locaties

Jaar
2021

2
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Wat mag
g het kosten??
el zijn de exttra kosten van de nieuwe
e beleidswensen en bijste
ellingen van bestaand
b
In onderrstaande tabe
beleid op
pgenomen.
Exploitatie:
(bedragen
n x €1.000)
V oor ste l

T aakv e l d

T oe l ic ht ing

M utat ie M ut atie M ut atie M ut
u at ie
22022
2023
2021
2024

1.1 Crisisbeheerssing en
IV03
Eindtotaal

brandweer

Evvenementenbel eid

-75

0

0

0

- 75

0

0

0

Investering
gen:

In deze Perspectiefn
P
ota worden op dit progra
amma geen extra investe
eringen aang
gevraagd.

2
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2.3

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

programma Verkeer,
V
Verrvoer en Ope
enbare Ruimtten behoren de taakvelden verkeer en
e
Tot het p
vervoer, parkeren, re
ecreatieve ha
avens, econo
omische have
ens en waterw
wegen, open
nbaar vervoe
er,
o
gro
oen, riolering
g, afval, begrraafplaatsen en crematoria.
wegen, openbaar

beurt er om ons
o heen?
Wat geb
Door de coronacrisis zien we dat de potentiele investeringsbudgetten
n voor mobiliteitsvraagsttukken
bij de ho
ogere overhe
eden onder druk
d
komen te staan. Voor de Hoeksche Waard met
m een steviige
bereikba
aarheidsopga
ave is dat een
n potentieel risico. Des te
e belangrijke
er om de aanwezige ambitieuze
mobiliteitsagenda en
n bijbehorende investerin
ngsbudgette
en veilig te sttellen en om te zetten in concrete
realisatie
eprojecten.

Wat wille
en we bereikken?
d 2.1 Verkeerr en vervoer
Taakveld
Tot dit ta
aakveld beho
oren de take
en op het geb
bied van verkkeer te land (inclusief
(
voe
etgangers) en
bijbehorrende droge infrastructuu
ur.
ngen/wijzigin
ngen bestaan
nd beleid
Bijstellin
enovatie Heiinenoordtunnel in 2023 en
e 2024 miniimaliseren.
Overlastt tijdens de re
Samen m
met RWS, PZH
H en WSHD e
een maatreg
gelenpakker realiseren.
r
Beheren
n van de diverse onderdelen van wate
er gerelateerrde objecten op kwaliteittsniveau B in de
periode 2021 tot en met 2024.
Wegen
De kwaliiteit van de wegen
w
zijn in beeld gebra
acht in 2019. Het algemene kwaliteitssbeeld voldo
oet op dit
momentt niet. Om minimaal op he
et gewenste
e kwaliteitsniveau B te ko
omen, zijn exttra investerin
ngen
nodig. Het bestuur kan een keuze
e maken om dit versneld uit voeren of
o dit over ee
en langere te
ermijn te
n.
spreiden
In de perriode 2021 – 2025 worde
en aan diversse wegen bin
nnen de gemeente -en die
e in eigendom zijn
van de gemeente- integraal onde
erhoud en re
econstructiess uitgevoerd om weer op kwaliteitsnivveau B
te komen. Ook wordt met het ve
ervangen van
n het riool op
pgetrokken, om
o gelijktijdiig met het ve
ervangen
van het rriool de kwalliteit van de wegen
w
op te
e waarderen.
Openbarre Verlichting
g
Het weg
gwerken van vervangingsachterstanden in de openbare verlich
hting. Daarna
aast zetten we
w in op
energiezzuinige LED- verlichting. In de periode
e 2021-2023 vervangen we
w 1535 stukks oude mastten en
5224 stu
uks armature
en.
Verkeerssvoorzieningeen en straatm
meubilair
Het alge
emene kwalitteitsbeeld vo
oldoet op dit moment nie
et. Om minim
maal op het gewenste
g
kwaliteittsniveau B te
e komen zijn extra investe
eringen nodiig. Het onderrhoud van he
et domein wo
ordt op
orde geb
bracht volgens het kwaliteitsniveau B.
B
Duurzaam
m veilig
Wegen die
d in aanmerking komen
n voor groot onderhoud gelijk
g
integra
aal inrichten in het kader van
Duurzaam Veilig zodat duurzaam
m veilige inricchting een exxtra boost krijgt.

2
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Nieuw beleid
en van het programma Mobiliteit
M
Realisere
De posittieve samenw
werking met provincie Zu
uid-Holland, waterschap
w
Hollandse
H
De
elta en
Rijkswatterstaat leidtt de komende
e jaren tot de
e uitvoering van een groo
ot aantal pro
ojecten en
activiteitten. Dit is goed voor de bereikbaarhe
b
eid van de Ho
oeksche Waard, maar gee
eft ook de
werkgele
egenheid in deze coronaperiode een impuls. Voor de onderstteuning van de
d projecten
n en
activiteitten wordt ee
en extra form
matieplaats binnen
b
het te
eam Verkeer gevraagd.
Taakveld
d 2.2 Parkere
en
Tot dit ta
aakveld beho
oren ontwikkkeling en beh
heer van (afzzonderlijke) parkeervoorz
p
zieningen.
Bijstellin
ngen/wijzigin
ngen bestaan
nd beleid
Realisere
en van extra parkeergele
egenheid, in met
m name ou
ude wijken
In het ve
erleden is me
et andere (lag
gere) parkee
ercijfers gerekend en het autobezit pe
er gezin is
toegeno
omen. De exttra financiële
e ruimte kan gebruikt worden om sam
men met bew
woners, in het kader
van burg
gerparticipattie, te bepale
en waar extra
a parkeergele
egenheid kan worden ge
erealiseerd
d 2.3 Recreattieve havens
Taakveld
Tot dit ta
aakveld beho
oren havens voor de recrreatieve sche
eepvaart.
ngen/wijzigin
ngen bestaan
nd beleid
Bijstellin
Veilige e
en functionelle havens
Wij willen in 2021 en
n volgende jaren het onde
erhoud van de
d door de gemeente beheerde have
ens op
erhoudstoesttand van
veilig en functioneel niveau brengen. Wij baseren ons op de geïnspecteerde onde
wanden langss onze haven
ns.
kademurren en damw
d 2.4 Water
Taakveld
Tot dit ta
aakveld beho
oren civiele kkunstwerken
n (bruggen, steigers, etc.)), waterbehe
eer
(baggerw
werkzaamhe
eden, etc.) en
n beschoeiing
gen (oeverbe
escherming)..
Bijstellin
ngen/wijzigin
ngen bestaan
nd beleid
Beheren
n van de diverse onderdelen van wate
er gerelateerrde objecten op onderhoudsniveau B in de
periode 2021 tot en met 2024
Tevens vvoldoen aan het gestelde
e in de Keur en
e Legger van het watersschap Hollandse Delta in de
periode 2021 tot en met 2024.
eren bruggen
n, steigers, vlonders, bescchoeiingen en
e andere civviele kunstwe
erken op
Wij behe
onderho
oudsniveau B (basis).
Voor de bruggen, ste
eigers en and
dere civiele objecten
o
zorg
gen wij dat ze veilig en scchoon zijn en
n geen
hinder ve
eroorzaken voor
v
de gebrruikers.
Voor besschoeiingen zorgen wij dat ze in een dusdanige
d
sttaat van onderhoud zijn dat
d er geen
gevaarlijke situaties (verzakkinge
(
en, bezwijken
n constructie
es) en/of scha
ade aan eigendommen va
an
ontstaan.
derden o
Voor de gemeentelijke watergan
ngen zorgen wij dat ze aa
an het gestelde eisen van de Keur en Legger
w
Hollandse
H
De
elta voldoen, door het uitvoeren van planmatige
van het waterschap
baggerw
werkzaamhed
den.
d 2.5 Openba
aar vervoer
Taakveld
Tot dit ta
aakveld beho
oren taken op
o het gebied
d van openba
aar vervoer en
e bijbehoren
nde (omvang
grijke)
infrastru
ucturele voorrzieningen.
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Bijstellin
ngen/wijzigin
ngen bestaan
nd beleid
us Hoeksche Waard
W
Nachtbu
In 2020 vvoerden wij een
e proef uitt met uitbreiiding van de Nachtbus Ho
oeksche Waa
ard met een extra lijn
voor de oostelijke
o
ke
ernen en het doortrekken
n van de westelijke lijn. We
W blijven de beide nachttbussen
aanbiede
en. In 2024 kijken
k
we of de
d nachtbus structureel kan
k worden opgenomen
o
binnen de nieuwe
concessie HWGO.
Taakveld
d 5.7 Openba
aar Groen en
n (openlucht)) recreatie
Tot dit ta
aakveld beho
oren taken op
o het gebied
d van openba
aar groen en bijbehorend
de (omvangrijke)
infrastru
ucturele voorrzieningen.
Bijstellin
ngen/wijzigin
ngen bestaan
nd beleid
E
bescchermen
Groen: Ecologie
Er is een sterke bestu
uurlijke wenss om ecologiie te bescherrmen in reno
ovatie- en beh
heerprocesse
en
openbarre ruimte.
atieve verbin
ndingen overr water
Optimaliseren recrea
Het doell is het verde
er versterken
n en professio
onaliseren va
an de watervverbinding ro
ondom de Ho
oeksche
Waard. H
Het is belang
grijk om een professional
p
iseringsslag te maken alss het gaat om
m de verbindingen
over hett water (delta
apontjes, exp
peditie Harin
ngvliet). Allerreerst met he
et oog op he
et groot onde
erhoud
aan de H
Heinenoordtu
unnel. Denk hierbij aan o.a. eventueel uitbreiden van routes en
e dienstrege
elingen.
Daarnaast staan de verdienmode
v
ellen van de veerverbindi
v
and met de
ngen onder druk in verba
ekt de provincie zich terug
g als financie
er van verbinding over he
et water zoalls
coronacrrisis. Ook tre
Expeditie Haringvliett. Daarnaast is er de ambitie van NLDelta om de verbinding
v
ovver het water te
bied en is er met name aa
andacht voor de stad – platteland verrbinding. Om
m deze
versterken in het geb
d op dit mo
oment besch
hikbaar is. Zo
o kan het nettwerk van
ambitiess te realiseren is meer budget nodig dan
waterverbindingen behouden
b
en
n geoptimalisseerd worden voor geme
eente Hoekssche Waard.
d 7.2 Riolerin
ng
Taakveld
Tot dit ta
aakveld beho
oren maatregelen met be
etrekking tot de riolering
g.
Geen bijzzonderheden
d 7.3 Afval
Taakveld
Tot dit ta
aakveld beho
oren maatregelen met be
etrekking tot de afvalinza
ameling.
Geen bijzzonderheden
d 7.5 Begraaffplaatsen en crematoria
Taakveld
Tot dit ta
aakveld beho
oren taken op
o het gebied
d van begraafplaatsen.
Nieuwe ontwikkeling
gen/beleid
Onderzo
oeken historische waarde
e graven en monumenten
m
n
In 2021 o
onderzoeken
n we welke graven
g
en mo
onumenten op
o de gemee
entelijke begraafplaatsen
n
historiscch van waarde kunnen zijn
n. Hiermee krijgen
k
we inzzicht in het aantal en de kosten
k
voor behoud.
De finan
nciële gevolgen komen in beeld bij de perspectiefnota 2022.
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Werken aan een geharmoniseerd
d begraafplaatsenbeleid
Deze doelstelling komt voort uit uw wens ditt inzichtelijk te
t krijgen bij de richtingg
gevende uitsp
praken
graafbeleid.
voor hett nieuwe beg
Op dit m
moment zijn nog
n niet alle financiële ge
evolgen van de huidige situatie in verrhouding tott de
nieuwe b
beleidslijn in beeld. Er is naar
n
schattin
ng een toena
ame van de structurele lasten van ca
€ 185.00
00 te voorzien voor de ma
aatregelen die
d voortvloe
eien uit het geharmonisee
erde beleid.

Wat gaan we er voorr doen?
d 2.1 Verkeerr en vervoer
Taakveld
Doelstellling

Activiteit

Jaar

1

Overrlast minimalisseren renovattie
Hein
nenoordtunnel

Maatreg
gelenpakket realiseren
r

2021/2022

2

Uitvoeren onderhoud
dsmaatregelen
n en vervange
en civiele
kunstwe
erken.

2021-2024

Uitvoeren onderhoud
dsmaatregelen
n en vervange
en openbare
verlichtting.

2021/2022/2023

Uitvoeren onderhoud
dsmaatregelen
n en vervange
en objecten
pak.
via een dorps en wijkssgewijze aanp

2021/2022/2023

5

Behe
eer civiele kun
nstwerken
(brug
ggen, steigerss, e.d.) op orde
e
2021
1-2024
Weg
gwerken van
vervangingsachterstanden in he
et
mein Openbare
e verlichting.
dom
Het op orde breng
gen van
h domein
achtterstanden in het
Verkkeersvoorzieniingen en
straa
atmeubilair.
Realliseren programmamobiliteit

Extra uiitvoeringscapa
aciteit binnen team verkeerr

2021 ev

6

Duurzaam Veilig

Wegen die in aanmerrking komen voor
v
groot ond
derhoud
dig inrichten conform
c
het concept Duurzzaam Veilig
gelijktijd
om zo werk
w
met werkk te maken.

2021 ev.

3
4

Taakveld
d 2.3 Recreattieve havens
Doelstellling

Activiteit

Jaar

1

Realliseren beheerr havens op orrde

Uitvoeren van onderh
houdsmaatreg
gelen

2021 e.v.

2

Realliseren beheerr havens op orrde

Realiserren van vervan
ngingen

2021 e.v.

Taakveld
d 2.4 Water
Doelstellling

Activiteit

Jaar

1

Gem
meentelijke watergangen
voldoen aan de ge
estelde eisen van
v
w
Ho
ollandse Delta
a
het waterschap
(Legger en Keur)

Uitvoeren onderhoud
dsmaatregelen
n schouwjaren
n 2021 tot en
24
met 202

2021-2024

2

Behe
eer gemeente
elijke
bescchoeiingen
(oevverbeschermin
ng) op orde

Vervang
gen gemeente
elijke beschoe
eiingen

2021-2024

Taakveld
d 2.5 Openba
aar vervoer
Doelstellling
1

Aanb
bieden nachtb
bus Hoeksche
Waard (oostelijke én westelijke
nen)
kern

Activiteit
Financië
ële bijdrage aa
an vervoerderr Connexxion

Jaar
2021-2023
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d 5.7 Openba
aar Groen en
n (openlucht)) recreatie
Taakveld
Doelstelling
1

Het vverder versterrken en
profe
essionaliseren
n van de
wate
erverbinding rondom de
Hoekksche Waard.

Activiteit
A

Jaar

In overleg
g met de explo
oitanten en met de regiogemeenten
verdere in
nvulling geven
n aan verbindingen over water.

2021 e.v.

Taakveld
d 7.5 Begraaffplaatsen en crematoria
Doelstellling
1

Inziccht in de historrisch
waarrdevolle grave
en en
mon
numenten inclusief kosten
voorr behoud

Activiteit

Jaarr

Onderzoek naar histo
orisch waardevvolle graven en
e
monum
menten op de gemeentelijke
g
e begraafplaattsen

2021

Wat mag
g het kosten??
In onderrstaande tabe
el zijn de exttra kosten van de nieuwe
e beleidswensen en bijste
ellingen van bestaand
b
beleid op
pgenomen.
Exploitatie:
(bedragen
n x €1.000)
V oor st e l

T aakv e l d

Inhaal sl ag openbare
ruimte*

T oe l ic ht ing

M ut at ie M ut at ie M ut at ie
e M ut at ie
20 23
3
20 21
2022
2024

V
Verval
l en van de mutaties
m
reserves v anwege het vrijvall l en
2.1 Verkeer en vervoer
v

v de reserve ope
van
enbaar gebied

-40

160

160

160

3.800

0

0

0

-3.800

0

0

0

D kosten voor de inhaal sl ag openbaaar ruimte naar nive
De
eau B

0

- 111

-299

- 468

D kosten voor de inhaal sl ag openbaaar ruimte naar nive
De
eau B

0

- 51

-102

- 102

D kosten voor de inhaal sl ag openbaaar ruimte naar nive
De
eau B

0

- 10

-33

- 33

- 40

- 11

4
- 274

- 443

-100

- 100

-100

0

- 100

- 100

0
- 100

0

-25

0

0

0

- 25

0

0

0

V
Vrijval
reserve ope
enbaar gebied ten gunste
g
van expl oittatie
S
Storting
van vrijgevval l en reserve ten gunste van Al gem
mene
r
reserve

2.3 Recreatieve
e havens
5.7 Openbaar groen
g
en
(openl ucht) reccreatie
T o ta a l Inh a a l s l a g
o p enb a re ruimte*
BBOR07

2.5 Openbaar vervoer
v

N
Nachtbus
Hoeksche
e Waard

7.5 Begraafpl aaatsen en

O
Onderzoek
naar hisstorisch waardevoll l e graven en

crematoria

m
monumenten
op de
e gemeentel ijke be
egraafpl aatsen

T o ta a l BBO
OR07
BBOR08
T o ta a l BBO
OR08
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(bedragen
n x €1.000)
BBOR05

2.1 Verkeer en vervoer
v

M
Maatregel
en verke
eersveil igheid Duurrzaam Veil ig

T o ta a l BB OR05

-50

-50

0

0

- 50

- 50

0

0

0

-29

59
-5

-59

0

- 29

- 59

- 59

-75

-75

-7
75

-50

- 75

- 75

- 75

- 50

- 185

- 185

- 18
85

- 185

- 185

- 185

- 18 5

- 185

500

482

-11

-45

- 148

- 148

48
- 14

- 148

-47

-47

-4
47

-47

146

146

14
46

146

-50

-50

-5
50

-50

- 245

- 112

- 112

- 112

- 391

- 391

- 39
91

- 391

229

229

22
29

229

- 825

- 825

- 82
25

- 825

-50

-50

-5
50

-50

104

104

10
04

104

B
Bijdrage
gemeente
e aan maatregel enp
pakket renovatie
Str02

2.1 Verkeer en vervoer
v

H
Heinenoordtunnel

T o ta a l S trr02
W
Waterverbindingen
n: In de vaart houden van een tweeta l
p
pontjes
(heicondiass en Liquenda II) en
n professional isere
en van
Ond01

2.5 Openbaar vervoer
v

d vaarverbindinge
de
en

T o ta a l On d 01
7.5 Begraafpl a atsen en
BBOR10

crematoria

H
Harmonisatie
begrraafpl aatsen: aanvu
ul l ende maatregell en

T o ta a l BB OR10
Onderhoud openbare
ruimte op
p niveau B

O
Onderhoud
openba
are ruimte op nivea
au B: Wegen
2.1 Verkeer en vervoer
v

(
(onderhoud)
O
Onderhoud
openba
are ruimte op nivea
au B:
V
Verkeersvoorzienin
ngen en straatmeubil air (onderhoud)
O
Onderhoud
openba
are ruimte op nivea
au B: Openbare
v ichting (onderh
verl
houd)
O
Onderhoud
openba
are ruimte op nivea
au B: Verval l en budget
c
civiel
e kunstwerken (bruggen, steigerrs, ed) (onderhoud)
O
Onderhoud
openba
are ruimte op nivea
au B: Parkeren

2.2 Parkeren

(
(onderhoud)

2.3 Recreatieve
e havens

O
Onderhoud
openba
are ruimte op nivea
au B: Havens al gem
meen

2.4 Economisch
he havens en

O
Onderhoud
openba
are ruimte op nivea
au B: Openbaar wa
ater,

waterwegen

d
duurzame
goedere
en en diensten (bag
ggeren)
O
Onderhoud
openba
are ruimte op nivea
au B: Verval l en
b
budgetten
beschoe
eiingen

5.7 Openbaar groen
g
en
(openl ucht) reccreatie

O
Onderhoud
openba
are ruimte op nivea
au B: Openbaar gro
oen
O
Onderhoud
openba
are ruimte op nivea
au B:
H
Hondenspeel
pl aatts (onderhoud)
O
Onderhoud
openba
are ruimte op nivea
au B: Verval l en budget
o
onderhoud
speel v oorzieningen

T o ta a l On d erho ud
o p enb a re ruimte o p
Eind to ta a l

- 777

- 662

- 1.15 5

- 1.189

- 1.252

- 1.113

- 1.84 8

- 1.926

* In totaliteit wordt
w
voor de inhaallslag openb are ruim
mte € 18,4 mln geinv
vesteerd over jaarsch
hijven 2021 tm 2024
4
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Investeringen:
el zijn de nieuwe investeringen opgenomen in he
et jaar waarin
n de investeriing
In onderrstaande tabe
wordt uiitgevoerd. De afschrijving
gslasten van deze investe
ering(en) zijn
n reeds verwe
erkt in boven
nstaande
tabel (exxploitatie).
n x €1.000)
(bedragen
M ut
u at ie M ut at ie M ut at ie M ut a t ie
V oor st e l

T aakv e l d

T oe l icc ht ing

20 2 1

2022

2 0 23

2024

2.939

5.119

4.779

1.0
000

2.040

2.040

0

0

Inhaal sl ag
De kos ten voor de inhaa
al sl ag openbaar ruimte

openbare
ruimte*

2.1 Verkeer en vervoer

naar niveau B
De kos ten voor de inhaa
al sl ag openbaar ruimte

2.3 Reccreatieve havens

naar niveau B

5.7 Op
penbaar groen en
n

De kos ten voor de inhaa
al sl ag openbaar ruimte

(openll ucht) recreatie

naar niveau B

T o ta a l In haa l s l a g o p en b a re ruimte*

150

350

0

0

5
5.128

7.509

4.779

1.0 00

Bijdrag
ge gemeente aan maatregel enpakkket
1.175

1.175

0

0

T o ta a l Sttr02

1
1.175

1.175

0

0

Eind to ta a l

6
6.303

8.684

4.779

1.0 00

Str02

2.1 Verkeer en vervoer

renova
atie Heinenoordtu
unnel

* In totaliteitt wordt voor de inhaalslag openb are
e ruimte € 18,4 mln
n geinvesteerd ove
er jaarschijven 202
21 tm 2024
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2.4

Program
mma 3 Econ
nomie

programma Economie
E
ho
oren de taakvvelden econo
omische ontw
wikkelingen,, fysieke
Tot het p
bedrijfsinfrastructuu
ur, bedrijvenloket en bedrijfsregelinge
en en economische prom
motie.

beurt er om ons
o heen?
Wat geb
Algemee
en
Coronacrrisis
De ingrijpende maatregelen die d
door de overrheid zijn gen
nomen tegen
n de verdere
e verspreiding
g van het
en veel onderrnemers en verenigingen
v
n direct of ind
direct in hun
n
coronaviirus zijn nodig, maar rake
bedrijfsvvoering. Een recessie is onvermijdelijk
k ondanks allle Europese, landelijke en
n lokale rege
elingen.
De lengtte en diepte van de recesssie zijn nog lastig
l
voorsp
pelbaar. Het is
i belangrijk om de bedrijjvigheid,
de maatschappelijke structuren en
e de werkge
elegenheid binnen
b
de Ho
oeksche Waa
ard zo veel m
mogelijk in
h
waar nodig het be
eleid aan te passen.
p
stand te houden en hierop
d-Hollandse Delta
D
(gemee
ente Hoeksche Waard, Go
oeree-Overflakkee
Het samenwerkingsvverband Zuid
emeenten Brrielle, Hellevo
oetsluis, Nisssewaard en Westvoorne
W
(
(Voorne
Puttten)) en het Rijk
en de ge
sluiten e
een regiodeal. Met deze deal
d
investee
ert het Rijk € 7,5 miljoen in het verste
erken en verb
beteren
waliteit van leven, werke
van de kw
en en wonen in de regio. In de Zuid-Hollandse Dellta werken de
e
gemeenten op de eillanden Goere
ee-Overflakk
kee, Hoeksch
he Waard en Voorne-Puttten samen aa
an een
n.
aantal grrote opgaven
Regionalle samenwerkking
De Zuid--Hollandse Delta is een niieuw en inno
ovatief samenwerkingsve
erband dat be
estaat uit 3
eilanden
n, 6 gemeentten. Het is strrategisch gelegen tussen
n de Rotterda
amse havenss in het noord
den en
Antwerp
pen in het zuiden. De aangevraagde regiodeal is door
d
het rijk gehonoreerd
g
d met een
rijksbijdrrage van voorlopig 7,5 miljoen. Langss de lijnen van
n agrifood, toerisme en recreatie,
r
duurzaam
mheid en de arbeidsmarkkt wordt de samenwerkin
s
ng met betro
okken partije
en verder uitgewerkt.
De regio
onale samenw
werking geefft richting en
n vraagt focu
us op de inzet en investerringen voor de
d
komende periode. Ee
en sterke reg
gio biedt kan
nsen voor lokkale groei.
Foodlab
In samen
nwerking me
et (agrarisch) ondernemers, scholen, maatschappe
m
elijke partners en andere
e
overheden is gemeente Hoeksch
he Waard ond
der de projecctnaam Road
dmap to Food
dlab een inte
eractief
g
om de
e ambities en
n de doelstellingen van het
h Foodlab Hoeksche
H
Wa
aard te formuleren.
proces gestart
De same
enwerking is geborgd in e
een klankborrdgroep. De afgelopen
a
maanden
m
zijn langs 3
program
mmalijnen we
erksessies georganiseerd waarin met bijdrage van
n partijen van
n binnen en buiten
b
de
Hoeksch
he Waard hett Foodlab als programma
a is uitgewerkkt. Dit heeft geresulteerd
d in een eersste
uitwerking van wat het
h Foodlab kan
k zijn en wat
w er nodig en
e mogelijk is om het Foo
odlab verderr te
n.
brengen
ginfase heeft de gemeen
nte een regissserende rol om de samenwerking tusssen de
In de beg
partijen//organisatiess die direct of indirect betrokken zijn bij Roadmap
p to Foodlab vast te houd
den en
verder uit te bouwen
n tot een sam
menwerkingssplatform. Ook worden na
n afronding van de eerstte fase
van de p
procesaanpak
k gezamenlijkk de eerste activiteiten
a
uitgevoerd om
m het Foodla
ab handen en
n voeten
te geven
n.
en die hier me
ee gemoeid zijn wordt bu
udget aange
evraagd. Geziien de statuss van de
Voor de inspanninge
uitwerking op mome
ent van schrijjven is het no
og niet moge
elijk om de benodigde miiddelen te
concretisseren.

2
29/58

en we bereikken?
Wat wille
ngen/wijzigin
ngen bestaan
nd beleid
Bijstellin
Taakveld
d 3.1 Econom
mische ontwikkelingen
Tot dit ta
aakveld beho
oort algemee
en beleid om
m de econom
mische bedrijvvigheid te versterken.
Foodlab
De same
enwerking tu
ussen (agrarissch) onderne
emers, schole
en, maatscha
appelijke parrtners en and
dere
overheden die met de
d Roadmap to Foodlab rondom
r
de th
hema’s agri en
e food tot stand
s
is geko
omen
en verder uittbreiden doo
or gezamenlijjk projecten//initiatieven voor
v
het Foo
odlab Hoekscche
borgen e
Waard in
n uitvoering te
t brengen.
Gastheerschap
Behoude
en en verbetteren van gasstheerschap als een belan
ngrijk anker voor
v
een blo
oeiende
vrijetijdsseconomie en
n gebiedsma
arketing Hoeksche Waard
d. De bezoekkers doen hie
er inspiratie op
o over
wat er te
e doen en te beleven valtt in de Hoekssche Waard. Het gastheerschap neem
mt een actievve rol in
in het on
nderdeel recreatieve en ttoeristische gebiedsprom
g
motie. Door de
d vestiging van
v het
gastheerrschap in 202
20/2021 in het oude raad
dhuis, samen
n met de bibliotheek, onttstaat hier ee
en
inspiratie
epunt. Het oude
o
raadhuis ademt historie en trektt als een mag
gneet bezoek
kers aan.
Nieuwsg
gierige gasten worden krijgen een gasstvriendelijk ontvangst op
o eigentijdse
e wijze.
Professio
onaliseren bijdragen ond
dernemersne
etwerken
Vanuit te
eam Ondernemen is er de behoefte om
o bijdragen
n vanuit de gemeente aan de
onderne
emersverenig
gingen, -netw
werken of an
ndere zakelijkke samenwerrkingsverban
nden, te
professio
onaliseren. Dit
D betekent het opzetten van een on
ndernemersffonds voor ee
en bijdrage aan
a
bijvoorbeeld netwerkactiviteiten
n, evenementten of andere zaken.
Nieuw beleid
Vitale regionale arbe
eidsmarkt
Bij banen
ngroei, in lijn
n met het verrwachte land
delijke gemid
ddelde, zijn er
e in 2030 in de
d Hoeksche
e Waard
4.500 mo
oeilijk vervullbare vacaturres.. Dit zijn met
m name ba
anen in de zo
org, techniekk en ICT op Mbo-3
M
en
Mbo-4 niveau. Gevolg van het nie
et vervullen van
v deze vaccatures is een
n grote druk op voorzieniingen en
een bedreiging van de
he en
d leefbaarheid en het ecconomisch en sociaal klim
maat. Grote technologisc
t
n zoals de en
nergietransitie, circulaire economie en
n digitaliserin
ng
maatschappelijke ontwikkelingen
a
t en stellen andere
a
eisen aan professionals op alle
e
veranderen de structtuur van de arbeidsmarkt
en andere manier van lerren en opleid
den noodzakelijk. De arbe
eidsmarktage
enda
niveaus. Dit maakt ee
oncrete acties die de gem
meente samen met haar p
partners gaatt oppakken.
bevat co
u de corona
acrisis komen
n
Economisch sterker uit
Het is be
elangrijk om de bedrijvigh
heid, de maa
atschappelijke structuren en de werkg
gelegenheid binnen
de Hoekksche Waard zo veel mogelijk in stand
d te houden. De ondernem
mers en vere
enigingen he
ebben
atuurlijk een eigen veranttwoordelijkh
heid. De impa
act van deze crisis is echter groot en de
d
hierin na
onderne
emers en vere
enigingen ku
unnen het nie
et alleen. Daarom is het belangrijk
b
samen de scho
ouders
eronder te zetten en
n te kijken wa
aar we elkaarr kunnen steunen om uiteindelijk sterrker uit deze
e crisis te
komen. H
Het voorstel is om een no
ood/innovatiiefonds op te
e zetten voor onderneme
ers en verenigingen.
Het uitgangspunt is om
o dit fondss in te zetten
n voor gezam
menlijke initiatieven die de
e lokale econ
nomie en
de non-p
profit sector ondersteune
en.
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Regiodeal
De Zuid--Hollandse Delta is een niieuw en inno
ovatief samenwerkingsve
erband dat be
estaat uit 3
eilanden
n, 6 gemeentten. Het is strrategisch gelegen tussen
n de Rotterda
amse havenss in het noord
den en
Antwerp
pen in het zuiden. De gem
meenten Brie
elle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetslluis,
Hoeksch
he Waard, Nisssewaard en Westvoorne
e tellen gezamenlijk rond
d de 300.000 inwoners en
n
hebben een werkzam
me beroepsb
bevolking van
n circa 150.00
00 mensen. De
D Delta hee
eft een gezam
menlijk
n de regionale economie blinkt voorall uit op het
BRP van ongeveer € 6 miljard en
v agrifood,, duurzame in
ndustrie, log
gistiek, hande
el, toerisme en
e recreatie. Het gebied
gebied van
wordt ge
ekenmerkt door
d
een land
dschappelijk karakter vlakkbij de stede
elijke omgeving. De
Natura2000-gebiede
en Voordelta en Haringvliiet bieden ee
en unieke ge
etijdennatuurr met een rijkke
uurzaam en innovatief te groeien wil Zuid-Holland
dse Delta de economisch
he
biodiversiteit. Om du
structuu
ur versterken en het woon- en leefklim
maat verbete
eren.
Dooronttwikkelen van
n het agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waa
ard
Het Corp
poratief Colle
ectief Hoekssche Waard (C
CCHW) is internationaal koploper
k
op het gebied van
v
agrarisch
h natuurbehe
eer en de ontwikkeling van een regio
onaal netwerk van bloemrijke akkerranden.
Het CCH
HW is vooruitstrevend in hoe
h zij door cofinancierin
c
ng (publiek en privaat gelld) de initiatieven
financierrt.
Agrarisch natuurbeheer en de on
ntwikkeling van
v een regio
onaal netwerrk van bloem
mrijke akkerra
anden
bij aan onze beleidsdoels
b
tellingen voo
or het Foodla
ab Hoeksche
e Waard, biod
diversiteit, de
dragen b
ontwikke
eling van reccreatieve verbindingen in
n de gemeente en gebied
dsmarketing.
Taakveld
d 3.2 Fysieke bedrijfsinfra
astuctuur
Tot dit ta
aakveld beho
oren activiteiten gericht op het schep
ppen van fysiieke conditie
es voor alle vormen
van bedrrijvigheid.
Geen bijzzonderheden
d 3.3 Bedrijve
enloket en bedrijfsregelingen
Taakveld
Tot dit ta
aakveld beho
oort de onde
ersteuning die gericht is o
op bedrijven en ondernemers (inclusiief
bedrijven en onderne
emers in land
d- en tuinbou
uw en veetee
elt).
Geen bijzzonderheden
Taakveld
d 3.4 Econom
mische promo
otie
Tot dit ta
aakveld beho
oren activiteiten gericht op het op de
e kaart zetten van de gem
meente.
Geen bijzzonderheden
Wat gaan we er voorr doen?
d 3.1 Econom
mische ontwikkelingen
Taakveld
Nr.
1

Doelste
elling
He
et behouden van
v het gasthe
eerschap
(mogelijk VVV) en
e het opzette
en van een
n Oud-Beijerland is een stap
p
insspiratiepunt in
om
m de regio op de
d kaart te zetten en te
bo
ouwen aan een
n sterke Hoekssche Waard
pro
ofilering op he
et gebied van recreatie en
toe
erisme.

Het verrgroten van he
et toeristischrecreattieve en aanbo
od in het
centrum
m van Oud-Be
eijerland.

A
Activiteit
De gemeente ziet het alls taak om lokale samenwerrking
op het toe
eristische vlak aan te jagen en
e waar mogelijk
te faciliterren door extra te investeren
n en te bouwen
aan een be
etere toeristische en recreatieve bekendh
heid
van Oud-B
Beijerland en de
d Hoeksche Waard.
W
Gastheerscchap nieuwe vorm:
v

le
evert een actie
eve bijdrage aan de toekom
mstige
p
plannen
van de
e gebiedsmark
keting van de
gemeente Hoe
eksche Waard;

vervult de rol van
v gastheer voor
v
toeristen en

Jaar
2021
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Verbetert de zichtba
aarheid van
het gasstheerschap.
Het verrgroten van de
e toeristische
aantrekkkingskracht van
v het
centrum
m door het toevoegen van
cultuurr.
Het aan
njagen van reccreatief
winkele
en.




2

Bo
orgen en verde
er uitbreiden van
v de
sam
menwerking Foodlab
F
Hoekssche Waard



3

He
et versterken en
e investeren in de
sam
menwerking en
e verbinding tussen lokale
ondernemers in de gemeente
e Hoeksche.



4

Be
ehouden en aa
antrekken jong
geren

5

Be
eperken uitgaa
ande pendel

6

Ve
eerkrachtige lo
okale arbeidsm
markt

7

Be
etere aansluitin
ng onderwijs en
e
bedrijfsleven
Be
eperken uitgaa
ande pendel

8
9

Actieplan econo
omische gevolg
gen
coronacrisis mett als doel: Sterrker uit de
d Hoeksche Waard:
W
crissis komen in de

Steun te
t bieden aan lokale
bedrijvigheid

Werkge
elegenheid zo
oveel mogelijk
te beho
ouden

Het ma
aatschappelijk//
verenig
gingsleven in stand
s
te
houden
n

10

Regiodeal is een
n krachtig
menwerkingsvverband in de Zuidsam
Ho
ollandse Delta. Door onze in
nnovatieve
parels te bundellen is het doell als regio
oventrendmatiig te groeien in agrifood,
bo
toe
erisme en recrreatie, duurzaamheid en
inn
novatie. En zo samen de eco
onomische
strructuur versterken en woon
n- en
lee
efklimaat verb
beteren voor 300.000
3

bezoekers;
b
o
ondersteunt
in de uitvoering
g van
gebiedspromotie zoals deeln
name aan beurzen,
o
opzetten
van brochures,
b
beh
heren website
heeft een verbindende rol richting de
o
ondernemers
om
o samenwerrkingen aan te
ja
agen op het re
ecreatieve en toeristisch
t
gebied.
Ontwikkelen va
O
an een (digitaa
al) platform
w
waarop
de programmagedacchte van het
Foodlab tot uitting komt

2021 e.v.

Het mede aanja
H
agen van
netwerkbijeenkomsten die de
d samenwerkking
ussen lokale ondernemers
o
in de gehele
tu
gemeente verssterkt;

H versterken
Het
n van de verbanden en relaties
tu
ussen de profiitsector, non-p
profit en not-fforp
profit
sectoren
n

H versterken
Het
n van het economische
vestigingsklima
aat van gemeente Hoeksch
he
W
Waard
waarbij kenniscirculattie tussen middenen klein bedrijff en kennisinsttellingen een
uitgangspunt iss.
Innovatie-a
award, filmpje
es over beroep
pen in de
Hoeksche Waard voor jo
ongeren
Onderzoekk mogelijkhed
den deelvervoe
er

2021

Inspiratiesessies over levven lang leren
n en ontwikkellen
voor bedrijjven
2 smarthubs

2022 en
2023
2021 - 2023

Onderzoekk samenstellin
ng uitgaande pendel
p

2021

Een stevige aanpak op te zetten, in na
auwe
oeksche Waard
d
samenwerrking met ondernemend Ho
(Triple Hellix), om op de korte en midd
dellange termijn
de econom
mische gevolge
en van het corronavirus zo goed
mogelijk aan te pakken.

liquiditeitsoverrbrugging,

im
mpuls lokale marketing
m
(koo
op lokaal en ko
orte
keten),

N
Nood/innovatie
e fonds opzetten voor
gezamenlijke in
nitiatieven die
e de lokale
economie en de non-profit sector
o
ondersteunen

Economische agenda,
a
opzetten in
amenwerking Triple Helix, gericht
g
op
sa
m
middellange
en
n langere term
mijn, om de
economische krimp
k
te bestriijden en de
olgen van de economische
e
c
crisis
negatieve gevo
te
e verminderen
n
De eilande
en Goeree Ove
erflakkee, Voo
orne-Putten en
n
Hoeksche Waard willen opgaven geza
amenlijk
n. We willen slimmer samenwerken: meerr
aanpakken
massa, me
eer verbinding, meer innovatie

D
Duurzaamheid
gio (diverse
: Waterstofreg
to
oepassingen) Zuid-Hollandsse Delta circula
air
(g
gesloten grondstofketens)

R
Recreatie
en To
oerisme: Verb
binden recreatie en
to
oerisme rondo
om Haringvliet en Natuur en
n

2021 e.v.

2021 - 2023
2023

2021 e.v.
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inw
woners en € 6 miljard BRP

11

Do
oorontwikkelin
ng van het agrrarisch
natuurbeheer in
n de Hoeksche Waard

beleving Noord
b
dzeekustzone
A
Agrifood:
Bode
emkwaliteit, ca
apillaire werkiing,
afvang CO2, ve
erdienmodelle
en, Korte ketens en
N
Netwerk
foodla
abs

A
Arbeidsmarkt:
Netwerk campussen
(a
aansluiting O&
&A) Naar een mobiliteitscen
m
trum
(n
netwerk bedrijjven
Ondersteu
uning van het CCHW


2021 e.v.

g het kosten??
Wat mag
In onderrstaande tabe
el zijn de exttra kosten van de nieuwe
e beleidswensen en bijste
ellingen van bestaand
b
beleid op
pgenomen.
Exploitatie:
(bedragen
n x €1.000)
M ut at ie M ut at ie M ut at ie
e M ut at ie
V oor st e l

T aakv e l d

T oe l ic ht ing

2021

2022

2023
3

2024

-100

-100

-100
0

- 100

-50

-50

-50
0

- 50

- 25

H behouden van het
Het
h gastheerschap (mogel ijk VVV) en het
o
opzetten
van een in
nspiratiepunt in Oud
d-Beijerl and: Betre
eft
b
bedrijfsvoering
van
n de VVV (incl usief huur, personeel , e.d.) en
Ond02

3.1 Economische ontwikkel ing

h vormgeven van
het
n eigentijds gasthee
erschap.
B
Borgen
en verder uitbreiden van de saamenwerking Food
dl ab

Ond03

3.1 Economische ontwikkel ing

H
Hoeksche
Waard
O
Ondernemersfonds
s: bijdrage vanuit d e gemeente aan
o
ondernemersactivit
teiten (bijv. de OHW
W bijeenkomsten waar
w
v
voormal
ige gemeenten bijdragen aan
n l everden, innovattion

Ond05

3.1 Economische ontwikkel ing

a
award
zhz, kennisbiijeenkomsten, etc)

Ond06

3.1 Economische
e ontwikkel ing

vital e arbeidsmarkt
U
Uitvoeringsagenda

Eind to ta al

-25

-25

-25
5

-135

-125

-155
5

0

- 310

- 300

- 330
0

- 175

Investeringen:
P
ota worden op dit progra
amma geen extra investe
eringen aang
gevraagd.
In deze Perspectiefn
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2.5

Program
mma 4 Ond
derwijs

programma Onderwijs
O
be
ehoren de ta
aakvelden op
penbaar basissonderwijs, onderwijshui
o
svesting
Tot het p
en onderwijsbeleid en
e leerlingzakken.

beurt er om ons
o heen?
Wat geb
en
Algemee
euwe ontwikkkelingen die relevant zijn
n voor deze Perspectiefn
P
ota.
Geen nie

en we bereikken?
Wat wille
d 4.1 Openba
aar basisonderwijs
Taakveld
Onder dit taakveld va
allen de besttuurskosten voor gemeenten die zelff het bestuurr zijn, exclusief
g basisonderrwijs (openba
aar en bijzonder).
onderwijjshuisvesting
Geen bijzzonderheden
Taakveld
d 4.2 Onderw
wijshuisvestin
ng
Onder dit taakveld va
allen nieuwb
bouw, aanpasssing en uitb
breiding van het
h basisond
derwijs (open
nbaar en
er), voortgeze
et onderwijs (openbaar en
e bijzonder)) en speciaal (voortgezet)) onderwijs
bijzonde
(openbaar).
Geen bijzzonderheden
d 4.3 Onderw
wijsbeleid en leerlingzake
en
Taakveld
Tot dit ta
aakveld beho
oren het loka
aal onderwijssbeleid en de
e leerlingenvvoorzieningen.
Geen bijzzonderheden

Wat gaan we er voorr doen?
Geen nieeuwe activiteiiten
Wat mag
g het kosten??
In onderrstaande tabe
el zijn de exttra kosten van de nieuwe
e beleidswensen en bijste
ellingen van bestaand
b
beleid op
pgenomen.
Exploitatie:
P
ota worden op dit progra
amma geen extra budgetten aangevraagd.
In deze Perspectiefn
Investeringen:
P
amma geen extra investe
eringen aang
gevraagd.
ota worden op dit progra
In deze Perspectiefn
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2.6

Program
mma 5 Sporrt, Cultuur en Recre
eatie

gramma Sporrt, cultuur en
n recreatie be
ehoren de ta
aakvelden sportbeleid en
n activering,
Tot prog
sportacccommodatiess, cultuurpre
esentatie, culltuurproducttie en cultuurparticipatie, musea, culttureel
erfgoed en media, su
ubsidiebeleid
d en welzijnswerk.

Wat geb
beurt er om ons
o heen?
Sportakkkoord
Eind 2019 is het Sportakkoord Ho
oeksche Waa
ard gesloten met Welzijn Hoeksche Waard,
W
de Spo
ortraad
he Waard en Hoeksche Waard
W
Actief. Gezamenlijkk coördineren
n we de uitvo
oering van 10
0
Hoeksch
maatreg
gelen, die er op
o gericht zijjn om een po
ositieve sporrtcultuur te creëren,
c
jeugd vaardig in
bewegin
ng te brengen, vitale sporrtaanbiederss te hebben, een duurzam
me sportinfra
astructuur te
e
ontwikke
elen en sport en bewege
en voor iederreen bereikbaar te maken
n. In 2020 en
n 2021 worde
en de
maatreg
gelen uitgevo
oerd. Deze on
ntwikkeling sluit
s
naadloo
os aan bij de ambitie om te
t komen tott een
inclusievve samenleving.

Wat wille
en we bereikken?
d 5.1 Sportbe
eleid en activvering
Taakveld
Tot dit ta
aakveld beho
oren de niet--fysieke maatregelen om de professio
onele- en am
mateursport te
t
stimuleren.
Geen bijzzonderheden
Taakveld
d 5.2 Sportacccommodatie
es
Tot dit ta
aakveld beho
oren alle accommodatiess voor sportb
beoefening.
Bijstellin
ngen/wijzigin
ngen bestaan
nd beleid
gen voor een
n adequaat niveau
n
van sp
portaccommo
odaties.
Zorgdrag
Vervangiing kunstgrassvelden
De geme
eente heeft op
o dit mome
ent 5 kunstgrrasvelden liggen waarvan
n de leeftijd 10 jaar is. He
et gaat
hierbij om de volgende velden:
niging NSVV
- Voetbalvere
V
V, veld 2, Wilh
helminastraa
at 1 in Numan
nsdorp (opniieuw keuren voor
maart 2021);
niging Strijen
- Voetbalvere
V
n, veld 4, Spo
ortlaan 10 in Strijen (opnieuw keuren
n voor maart 2021);
- Voetbalvere
V
niging SHO, veld 2, Langeweg 18 in Oud-Beijerlan
O
nd (opnieuw keuren voorr maart
2021);
- Voetbalvere
V
v
1, Jaap Kosterstraat
K
1a in Klaasw
waal (opnieuw
w keuren voo
or maart
niging SSS, veld
2021);
- Voetbalvere
V
niging SHO, veld 1, Langeweg 18 in Oud-Beijerlan
O
nd (opnieuw keuren voorr maart
2021).
ben vanuit de
e gemeente deze velden in het voorja
aar van 2019
9 laten keuren en deze zijn toen
Wij hebb
voor 2 ja
aar goedgeke
eurd. We con
nstateren ech
hter dat ze door intensief gebruik richting einde
levensdu
uur gaan (een
n gemiddeld
de technische
e levensduurr van een kun
nstgrasveld iss ca. 10 jaar,
uiteraard
d afhankelijkk van de besp
pelingsintenssiteit en het uitgevoerde
u
cyclisch ond
derhoud). Ditt

3
35/58

betekent dat we mogelijk volgen
nd jaar – afha
ankelijk van nieuwe
n
inspe
ectieresultate
en - moeten gaan
starten m
met de verva
anging van de
eze 5 velden
n, om te kunn
nen garanderren dat er in seizoen 2021-2022
op de ve
elden kan wo
orden gespee
eld.
Harmoniisatie buitenssportaccommodaties
Wij trekkken het beleiid ten aanzie
en van de buiitensportaccommodatie gelijk. Dit project is gesta
art in
2020 en loopt door in 2021. Dit betreft
b
harmonisatie van eigendom, tarieven
t
en beheerafspra
b
aken.
n en beheerafspraken kun
nnen mogelijjk budgetneutraal worde
en geharmon
niseerd,
Tarieven
eigendommen waarsschijnlijk niett.
Investeriingen buitenssportaccommodaties
Daarnaast willen we dat ook tot de
d tijd dat err nieuw beleiid is, de kwalliteit en kwan
ntiteit van he
et
efte. Verschillende veren
nigingen hebben een
aanbod vvan de sporttaccommodaties aansluit op de behoe
investeriingsbehoefte
e, waar nog afspraken
a
va
an de voorma
alige gemeen
nte over zijn gemaakt. Om
m deze
te realise
eren is een in
nvestering no
odig.
d 5.3 Cultuurrpresentatie, cultuurprod
ductie en cultuurparticipa
atie
Taakveld
Tot dit ta
aakveld beho
oren activiteiten om beeldende kunst, literatuur, muziek, dans en toneel te
t
bevorderen.
Bijstellin
ngen/wijzigin
ngen bestaan
nd beleid
Beleidsu
uitgangspuntten realiseren aan de han
nd van de uitvvoeringsagenda van de Cultuurnota
C
(
(taakveld
5.3+5.4)
Cultuur iis een van de
e speerpunte
en van geme
eente Hoekscche Waard. Met
M de cultuu
urnota en de
e
uitvoerin
ngsagenda hebben we de
e richting en de uitvoerin
ng voor de cu
ultuurplanpe
eriode 2021-2
2024
vastgele
egd. Deze nota geeft een analyse van de ontwikke
elingen in het culturele ve
eld en bevat een
inventarisatie van de
e huidige stan
nd van zaken
n in de Hoekssche Waard. Daarnaast ge
eeft deze no
ota een
b
s weer, die nodig zijn om in te spelen op de geana
alyseerde ontwikkelingen
n en de
visie en beleidsacties
harmonisatie van beleidskeuzes.

Wat gaan we er voorr doen?
d 5.2 Sportacccommodatie
es
Taakveld
Doelsstelling

Activiteit

J
Jaar

1

Z
Zorgdragen vo
oor een adequ
uaat niveau van
ssportaccommo
odaties

5 kunstgrasvelden voe
etbal vervange
en
Investeriingen in buitensportaccomm
modaties:
Verzoek investeringsb
bijdrage Hocke
ey Club HW
eitstekort Zinkkwegse Boys
Capacite
Verzoek gewijzigde vo
oorwaarden vo
oor de aanleg van
as bij Korbatjo
kunstgra

2021

2

H
Harmonisatie beleid
b
b
buitensportacccommodaties:

Harmoniisatie van afsp
praken m.b.t. eigendom,
e
tarieven
en behee
er.

2021
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Taakveld
d 5.3 Cultuurrpresentatie, cultuurprod
ductie en cultuurparticipa
atie
Nr.
1

Doelsstelling

Activiteit

V
Versterken van
n de samenwe
erking in het
cculturele veld

J
Jaar

Aanvulle
ende rol Dok-C
C

2021-2024

2

Inzet cultuurcoach

2021-2024

3

Versterkken van de ketens

2021-2024

Verhoge
en matchingbijjdrage CmK

2021-2024

5

Urenuitb
breiding coörd
dinatie CmK

2021-2024

6

Inzet mu
useumbus

2021-2024

7

Meer mu
uziek in de klass verbinden aa
an CmK

2021-2024

4

K
Kinderen laten
n profiteren va
an goed
ccultuuronderw
wijs

8

S
Subsidies voorr Kunst en Culttuur op een
u
uniforme wijze
e toekennen en
e verstrekken
n

Harmoniisatie uitvoerin
ngsregels kunst en cultuur
Projectsu
ubsidies schon
ne kunsten

2021-2024

9

LLeesvaardighe
eid in basisond
derwijs
sstimuleren

Pilot leessconsulenten

2021-2023

10

B
Basis dienstverlening bibliottheekwerk
g
garanderen

Financierring basisdienstverlening biibliotheekwerk op
orde bre
engen

2021-2024

g het kosten??
Wat mag
In onderrstaande tabe
el zijn de exttra kosten van de nieuwe
e beleidswensen en bijste
ellingen van bestaand
b
beleid op
pgenomen.
Exploitatie:
(bedragen
n x €1.000)
M ut at ie M ut at ie M ut at ie M ut at ie
V oor st e l

T aakv e l d

T oe l ic ht ing

2021

20 2 2

2 0 23

2024

0

-33

-33
3

-33

0

-15

-15
5

-15

0

19

19
9

19

-74

-6

-6
6

-6

-69

-7

-7
7

-7

-40

-10

-10
0

-10

-56

-9

-9
9

-9

M
Maatregel
en ivm caapaciteitstekort Zin
nkwegse Boys,
Sportvel den
d

5.2 Sportaccom
mmodaties

k
kunstgras
V
Verzoek
gewijzigde
e voorwaarden voo
or de aanl eg van
k
kunstgras
bij Korbatjo in Oud Beijerl an
nd.
In
nzetten bestaande investeringskredie
et voormal ige gemeente
O Bijerl and voor de aanl eg van een
Oud
n kunstgrasvel d voor
K
Korbatjo
en maatre
egel en ivm capacite
eitstekort Zinkwegsse
B
Boys,
kunstgras
V
Vervanging
kunstgrrasvel den: T opl aag
g kunstgrasvel d SS
SS
s portcompl ex Kl aa swaal (na afboekin
ng boekwaarde
b
bestaande
vel d in 2020)
2
V
Vervanging
kunstgrrasvel den: T opl aag
g kunstgrasvel d NS
SVV
v d 2 sportcompl ex
vel
e Numansdorp vervangen (na afboeking
b
boekwaarde
oude vel
v d)
V
Vervanging
kunstgrrasvel den: T opl aag
g kunstgrasvel d VV
V
S
Strijen
vervangen (n
na afboeking boekw
waarde bestaande vel d)
V
Vervanging
kunstgrrasvel den: T opl aag
g kunstgrasvel d SH
HO
v d 1 sportcompl ex
vel
e Oud- Beijerl and vervangen (na
a
afboeking
boekwaaarde bestaande vell d)
V
Vervanging
kunstgrrasvel den: T opl aag
g kunstgrasvel d SH
HO
v d 2 sportcompl ex
vel
e Oud- Beijerl and vervangen (na
a
afboeking
boekwaaarde bestaande vell d)

T o ta al Spo
o rtv el d en*

-62

-8

-8
8

-8

- 301

- 70

- 70
0

- 70

3
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(bedragen
n x €1.000)
P&L13

5.2 Sportaccommodaties

H
Harmonisatie
buiten
nsport, kosten impll ementatie

T ota al P&LL 13*

-50

-50

-50

0

- 50

- 50

- 50

0

5.3 Cul tuurpres entatie,
cul tuurproductie en
P&L01

cul tuurparticipaatie

B
Bestemmingsreserv
ve Uitvoeringsagen
nda cul tuur

T ota al P&LL 01*

0

0

0

0

0

0

O
Onderhoud
openbare ruimte op niveau B: Buitensport

Onderhou
ud openbare
ruimte op
p niveau B

-370
- 370

5.2 Sportaccom
mmodaties

(o
onderhoud)

T ota al On d erhoud op enbaa re ruimte o p nivv eau B*
Eindto taa l

-20

-20

-20

- 20

- 20

- 20

- 20

- 20

- 741

- 140

- 140

- 90

* Betreft het deel
d
dat betrekking he
eeft op programma 5. Ov erig deel v an hett v oorstel is opgenom
men onder programmaa 2 V erkeer, v erv oer en
e openbare ruimte

Investeringen:
el zijn de nieuwe investeringen opgenomen in he
et jaar waarin
n de investeriing
In onderrstaande tabe
wordt uiitgevoerd. De afschrijving
gslasten van deze investe
ering(en) zijn
n reeds verwe
erkt in boven
nstaande
tabel (exxploitatie).
(bedragen
n x €1.000)
V oor st e l

T aakv e l d

T oe l i c h t i ng

M u t at ie M u t at ie
e M ut at ie M utt at i e
2022
2024
2021
2023

Maatrregel en ivm capa
aciteitstekort Zink
kwegse
Sportve
el den

5.2 Sp ortaccommodatties

Boys, kunstgras

500

0

0

0

220

0

0

0

- 280

0

0

0

275

0

0

0

275

0

0

0

275

0

0

0

275

0

0

0

oorwaarden voor de aanl eg
Verzo ek gewijzigde vo
unstgras bij Korb atjo in Oud Beijerl and.
van ku
Inzette
en bestaande inv
vesteringskrediett
voorm
mal ige gemeente
e Oud Bijerl and v oor de
aanl eg
g van een kunstg
grasvel d voor Ko
orbatjo en
maatrregel en ivm capa
aciteitstekort Zink
kwegse
Boys, kunstgras
vel den: T opl aag
g
Verva nging kunstgrasv
grasvel d SSS spo
ortcompl ex Kl aa swaal (na
kunstg
afboe
eking boekwaard e bestaande vel d in 2020)
Verva nging kunstgrasv
vel den: T opl aag
g
grasvel d NSVV vel
v d 2 sportcomp
pl ex
kunstg
Numa nsdorp vervange
en (na afboeking
waarde oude vel d)
boekw
Verva nging kunstgrasv
vel den: T opl aag
g
grasvel d VV Strijjen vervangen (na afboeking
kunstg
boekw
waarde bestaand
de vel d)
Verva nging kunstgrasv
vel den: T opl aag
g
grasvel d SHO ve
el d 1 sportcompl ex Oudkunstg
Beijerl and vervangen (na
( afboeking bo
oekwaarde
ande vel d)
bestaa
Verva nging kunstgrasv
vel den: T opl aag
g
grasvel d SHO ve
el d 2 sportcompl ex Oudkunstg
Beijerl and vervangen (na
( afboeking bo
oekwaarde
ande vel d)
bestaa
Eind to ta a l

275

0

0

0

1.815

0

0

0
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2.7

Program
mma 6 Sociiaal Domein

programma Sociaal
S
dome
ein behoren de taakvelde
en samenkracht en inwon
nersparticipa
atie,
Tot het p
wijkteam
ms, inkomenssregelingen, begeleide participatie, arbeidsparticipatie, maatw
werkvoorzien
ningen
(Wmo), m
maatwerkdie
enstverlening
g 18+, maatw
werkdienstve
erlening 18-, geëscaleerd
de zorg 18+ en
e
geëscale
eerde zorg 18
8-.

beurt er om ons
o heen?
Wat geb
Coronaccrisis
De huidige samenlevving is compllex. Het groo
otste deel van
n de inwoners redt het ofwel
o
zelfstan
ndig,
ofwel met hulp van hun
h sociale netwerk.
n
And
deren zijn nie
et goed in sta
aat om voor zichzelf
z
te zo
orgen en
hebben meer hulp no
odig. Inwone
ers die niet goed voor zicchzelf kunnen
n zorgen, hebben vaak met
m
ere) dienstverleners vanuit verschillen
nde organisaties te maken. Deze dien
nstverleners werken
w
(meerde
vanuit hu
un eigen org
ganisatie. De werkwijzen en systemen
n van deze orrganisaties en profession
nals zijn
(veelal) n
niet op elkaa
ar afgestemd
d. De inwoners en professsionals ervaren dit als belemmerend en ook
extra belastend juist in een situattie waarin ze
e al kwetsbaa
ar zijn. Boven
ndien leiden deze inefficiënties
e hogere zo
orgkosten. Dit
D was al de situatie
s
voorr de coronacrrisis uitbrak, de crisis
tot kwaliteitsverlies en
e noodzaak om
o tot verbetteringen te komen
k
sterk vergroot.
heeft de
De coron
nacrisis dwingt onze samenleving tott een langdurrige pauze en
n maakt ongekende ingre
epen en
veranderingen noodzakelijk. Het is onvermijd
delijk dat er vveel menselijk leed is en maatschappe
m
elijke
schade o
ontstaat. Als gemeente worden
w
wij diirect met de effecten van
n de crisis geconfronteerrd. Het
aantal kw
wetsbare inw
woners dat ziich niet zond
der hulp van de
d overheid kan redden, neemt
onvermijjdelijk toe. Verder
V
vallen sommige on
ntwikkelingen hierdoor (a
al dan niet tijjdelijk) stil. O
Op
andere tterreinen zien we (tekene
en van) versn
nelling. Zo zie
en we bijvoorbeeld dat binnen
b
zorg en
e
onderwijjs grote stap
ppen worden
n gezet om he
et menselijk contact slim
m te combineren met nieu
uwe, vaak
digitale ttechnologiscche mogelijkheden. Daarnaast zien we tal van and
dere (lokale) initiatieven bij
b
onderne
emers, maatsschappelijk m
middenveld, kerken
k
en inw
woners ontsttaan. Dit zijn positieve
ontwikke
elingen in de
eze toch bijzo
ondere en moeilijke perio
ode. Hoewel de uiteindellijke impact van
v de
crisis pass later in de tijd
t duidelijk((er)zal worde
en, staat nu al
a vast dat on
nze werkelijkkheid definitiief is
veranderd. Dit werktt door in onze vervolgkeu
uzes.
d
mee’
Manifestt ‘Iedereen doet
Met de invoering van
n het VN-Verrdrag Handicap moeten ook
o gemeentten uitvoerin
ng geven aan
n dit
verdrag.
ontwikkelden 25 koplope
ergemeenten, samen me
et ervaringsdeskundigen, een manifesst waarin
In 2018 o
zij aanga
aven wat zij binnen
b
het VNG-project Ie
edereen doe
et mee! wilde
en bereiken. Inmiddels zijjn steeds
meer gemeenten me
et hun ervaringsdeskundigen aan de slag
s
met hett VN-Verdrag
g.
e Waard wil een
e inclusieve gemeente zijn, voor me
ensen met en zonder han
ndicap,
Gemeente Hoeksche
ng of kwetsb
baarheid. De gemeente heeft zich in het
h eerste kw
wartaal van 2020
2
dan ookk met
beperkin
succes aangemeld vo
oor deelname aan het ma
anifest ‘Iederreen doet mee’. In de loo
op van 2020 wordt
w
overgegaan tot daad
dwerkelijke ondertekenin
o
ng. Met de on
ndertekening
g van het ma
anifest, waarrbij het
program
mmaplan ‘Incllusieve Same
enleving’ het fundament vormt, geven wij aan datt we ons gezamenlijk,
gemeente en adviesrraad/inwone
ers en partne
ers, hard wille
en maken voor een inclussieve samenlleving.
Nieuwe Wet
W inburge
ering
Het inbu
urgeringsstellsel in Nederland gaat de komende jaren drastisch
h op de schop. Nieuwkom
mers
moeten sneller aan het
h werk kun
nnen gaan en
n ondertussen de taal kun
nnen leren. Ook
O wordt he
et
leenstelssel afgeschaft waarmee nieuwkomer
n
rs nu nog hun
n inburgering
gscursus inko
open en gaatt de
regie op inburgering naar gemee
enten. De beoogde ingan
ngsdatum van
n het nieuwe
e inburgering
gsstelsel
is niet 1 jjanuari 2021, maar 1 juli 2021. Vanaf die datum iss de gemeente verantwo
oordelijk voorr de
inburgerring van nieu
uwkomers. De kaders van
n de nieuwe wet
w zijn nog onduidelijk.

3
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Toename gebruik Jeugdhulp
10 jongeren in Nederland
d ontvingen in 2019 jeug
gdzorg. Dit is een lichte sttijging ten op
pzichte
1 op de 1
van 2018
8. Ook in de Hoeksche Waard
W
is een toename
t
te zien,
z
sterker dan in de resst van ZHZ. De
D
stijging vvan het aanta
al beschikkin
ngen op bege
eleiding vindt met name plaats vanuit het jeugdte
eam. Ook
is er een toegenome
en inzet van VG
V (verstandelijk gehandicapten) producten en ve
ervoerskoste
en.
In het tw
weede kwarta
aal van 2020
0 wordt onde
er regie van de
d gemeente
e een dossierranalyse uitgevoerd
op casusssen AWBZ om
o te kijken of
o de beschik
kking wel afg
gegeven had moeten worden, in welkke vorm,
wat het jjeugdteam zelf
z had kunn
nen doen, of de aanbiede
er wel de doe
elen behaald en of hier
voldoend
de op gemon
nitord wordtt door het jeu
ugdteam. Da
aarbij wordt ook gekeken
n naar de top
p5
aanbiede
ers waarnaarr het meeste
e wordt doorverwezen. Dit
D met als do
oel te kijken waar
w
deze stijging
vandaan komt en we
elke stappen er gezet mo
oeten worden
n om deze sttijging af te remmen,
r
maa
ar ook of
udgetbewusste afwegingen worden gemaakt.
g
Op basis van de
e analyse worrdt in samenspraak
er wel bu
met Stichting Jeugdtteam een verbeterplan opgesteld
o
en uitgevoerd.
en we bereikken?
Wat wille
Kwaliteittsimpuls Socciaal Domein
Wat we willen
w
bereikken, is dat inw
woners die hulp
h
nodig he
ebben deze snel
s
krijgen. Dichtbij en ook
o
passend. Vanuit een gezamenlijk uitgangspun
nt, namelijk d
de cliënt en zijn
z omgeving, kijken we met een
plossingen en kansen: 10
00% dienstve
erlenend, inte
egraal en dicchtbij de
brede bllik naar de prroblemen, op
inwoner. Als gemeen
nte gaan we terug naar onze
o
bedoelin
ng. We werken niet ‘met’’ of ‘voor’ de
samenleving, maar ‘a
als’ samenlevving. Het den
nken in ‘wij’ en
e ‘zij’ laten we
w los: we moeten en willen het
met elka
aar doen. De ‘winst’ van de
d crisis tot dusver
d
is dat we gezien he
ebben dat we
w onder grotte druk
veel voor elkaar hebben
samen m
met onze partners en de samenleving
s
n gekregen. We
W concentreren ons
op dat wat
w er op dat moment nodig is voor wie
w en zetten daar bij de systemen
s
(wa
aaronder con
ntracten,
procedures, sturing en
e beleid) die
e daarin bele
emmerend ziijn opzij. We willen deze eerste
e
maal benutte
en en zetten daarom in op
o het vastho
ouden en verrstevigen van
n dit
leerervaringen maxim
samensp
pel tussen be
eleid en uitvo
oering. Hier liggen in het sociaal domein nog grotte kansen.
Het realiiseren van bo
ovengenoem
mde ambitie – het met elkkaar werken als samenlevving - vergt een
e
lenige bu
ureaucratie, die variatie in beleid oma
armt, minderr denkt in ho
okjes of problemen en nie
et vlucht
in excuusgedrag. Het is van belan
ng om hier op verschillen
nde niveaus aan
a te werken. Vanuit de opgave,
gelijkertijd oo
ok beginnend bij de basiss. Wanneer w
we beginnen bij de klant, is de (verderre)
maar teg
professio
onalisering van
v onze uitvvoering en da
aarmee de kw
waliteit van onze
o
dienstvverlening bep
palend
voor hett realiseren van
v onze opgaven. Hierbijj geldt dat maatwerk,
m
100% dienstverlenend en dichtbij
d
randvoorwaarden zijn.
In veel opzichten kun
nnen we de huidige
h
coronacrisis zien als een gedw
wongen verandering: hett
overkom
mt ons en de praktische im
mpact, ernst en omvang overvalt
o
de meesten
m
van ons! De crisis laat
tegelijke
ertijd zien dat de gemeen
nte samen met maatschappelijke parttners in staatt is om onder grote
druk sne
el en inventie
ef zaken voorr de inwonerrs te regelen.. Met de crisiis wordt ook duidelijk wa
aar we
echt beh
hoefte aan he
ebben en wa
aar de maatschappelijk to
oegevoegde waarde zit. De
D vraag is of
o en hoe
we de ee
erder genoem
mde opbrengst ook na de crisis kunnen vasthouden. Het is van belang om
m
hieroverr het gesprekk aan te gaan
n met de parttners. Waar het
h in de kern om gaat is dat wordt
nagedaccht over de vraag hoe we als gemeentte vertaling geven
g
aan de
e vraag van onze
o
bewone
ers en
partnerss. Die principes vormen een leidraad bij
b de besluittvorming op individueel niveau.
n
Het zijn
natuurlijk geen regells, maar bij het leveren va
an maatwerkk geven ze wel
w richting en
n er ontstaatt een
gemeenschappelijke
e taal. Dezelfd
de principes,, dezelfde de
efinities en dezelfde uitgangspunten brengen
uitvoerd
ders dichter bij
b elkaar.
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p de subsidies Sociaal Dom
mein
Financiële sturing op
beoogde maa
atschappelijkke effecten te
t kunnen be
ereiken is hett van belang dat de geme
eente
Om de b
stuurt op
p doelmatigh
heid en doeltreffendheid
d van subsidies. Dit vraagt om een ste
evig
opdrachtgeverschap
p. En het ontw
wikkelen van
n een visie op
p het accounthouderscha
ap bij de grottere
subsidiess. Deze visie kan bijdrage
e om grip te krijgen
k
op de
e hoogte van
n de subsidiebedragen.
Onderde
eel van dit prroces vormt een
e opleiding voor de acccounthoude
er en gesprekkken met parrtners,
met als u
uitgangspunt de kaders van
v de oorspronkelijk beg
grote budgetten. Door de coronacrisis loopt
dit proce
es vertraging
g op waardoo
or eventuele
e resultaten pas
p in de volg
gende perspectiefnota kunnen
worden meegenome
en.
d 6.1 Samenk
kracht en inw
wonerparticip
patie
Taakveld
Tot dit ta
aakveld beho
oren algemene voorzieniingen (waarvvoor geen ind
dividuele besschikking van
n de
gemeente nodig is), gericht op participatie.
Bijstellin
ngen/wijzigin
ngen bestaan
nd beleid
Thuis in de kern
In Q4 20
019 is het pro
ogrammaplan
n Inclusieve Samenleving
S
g vastgesteld
d. Thuis in de kern vormt één van
de 5 programmathem
ma’s, met alss doel dat inw
woners, onaffhankelijk van woonplek, langer in hun eigen
ng kunnen blijven. Dit doe
el is als volgtt geoperation
naliseerd:
omgevin
Het aanttal levensloopbestendige
e woningen stijgt
s
met 3%
% ten opzichtte van 2015.
Het aanttal mantelzorgers dat zich zwaar overrbelast voeltt daalt met 3% ten opzich
hte van 2016
6.
In de Hoeksche Waarrd worden va
anaf 2020 ge
een nieuwbouwwoningen
n meer gebo
ouwd zonderr
k
voor de komende
e jaren vullen
n wij de reserrve sociaal do
omein
Woonkeur basispakkket. Voor de kosten
aan met €1 miljoen.
Borgen en
e versterken dienstverle
ening Stichting Welzijn Hoeksche
H
Waard op het gebied van he
et brede
welzijnsw
werk aan inw
woners
Met als d
doel een sterrke sociale (b
basis)structuur die bijdraa
agt aan preventie, vroegssignalering en
e het zo
zelfstand
dig mogelijk participeren
n van de inwo
oners in de sa
amenleving.
Nieuw beleid
Sterke so
ociale (basis))structuur
Er is een sterke socia
ale (basis)stru
uctuur is, die
e bijdraagt aa
an preventie,, vroegsignallering en hett zo
dig mogelijk participeren
n van de inwo
oners in de sa
amenleving.
zelfstand
Taakveld
d 6.2 Wijkteams
Tot dit ta
aakveld beho
oren alle loke
etvoorzieningen gericht op het identtificeren en versterken
v
va
an eigen
kracht en
n het begele
eiden (zowel of- als afscha
aling) naar de juiste vorm
m van individu
uele onderstteuning
(maatwe
erkvoorzienin
ngen en -dien
nstverlening).
Geen bijzzonderheden
Taakveld
d 6.3 Inkomensregelingen
n
Tot dit ta
aakveld beho
oren alle inko
omens- en biijstandsvoorzzieningen.
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ngen/wijzigin
ngen bestaan
nd beleid
Bijstellin
z
Inwoners financieel zelfredzaam
In Q4 20
019 is het pro
ogrammaplan
n Inclusieve Samenleving
S
g vastgesteld
d. Samen tegen armoede vormt 1
van de 5 programma
athema’s, me
et als doel da
at alle inwone
ers, eventueel met ondersteuning fin
nancieel
zelfredza
aam zijn. Daa
arbij willen we
w voorkome
en dat mense
en in een fina
ancieel afhan
nkelijke situa
atie
komen. D
Dit doel is alss volgt geoperationalisee
erd:
Het percentage mensen dat een beroep moet doen op
o het schuld
ddienstverleningstraject saneren
m 5% geda
aald
van sschulden is met
Het percentage mensen mett een hulpvra
aag over omg
gaan met hun budget of beheersbaarrheid van
schu
ulden is met 10%
1
toegeno
omen
De a
aanvraagproccedure (voorr de inkomen
nsregelingen) is laagdrem
mpelig, eenvo
oudig en het
perccentage mensen dat een tegemoetko
oming krijgt om
o te participeren in de samenleving
s
g is met
5% g
gestegen.
Taakveld
d 6.4 Begeleiide participatie
Tot dit ta
aakveld beho
oren voorzieningen om maatschappe
m
elijke particip
patie die niett gericht zijn op
doorstro
omen naar arrbeid te bevo
orderen.
ngen/wijzigin
ngen bestaan
nd beleid
Bijstellin
enteren van het
h nieuwe Social
S
Return
n On Investm
ment-beleid (S
SROI-beleid), versterken van de
Impleme
uitvoerin
ng (waaronder implemen
ntatie registrratiesysteem WIZZR) en stroomlijnen
s
van het SRO
OI-proces.
In 2019 iis besloten to
ot inzet van een
e Aanjager SROI in 202
20. Doel is de
e implementtatie van het nieuwe
SROI-belleid, versterk
ken van de uitvoering (wa
aaronder imp
plementatie registratiesyysteem WIZZ
ZR) en
het stroo
omlijnen van
n het SROI-prroces. Na een
n jaar is een evaluatie
e
nod
dig om te be
eslissen hoe de
d
uitvoerin
ng van SROI binnen
b
de ge
emeente verrder vorm krijjgt. Per 1 ma
aart 2020 is de
d aanjager gestart.
g
Door een
n combinatie
e van vertrag
ging en opsta
artproblemen bij de regio
onale invoeriing van WIZZ
ZR en
door de vertraging die
d in veel pro
ocessen optrreedt door de coronacrisis is een jaar nu te kort om
m te
zorgen vvoor een solid
de start die toekomstbes
t
stendig in de
e organisatie geborgd is. Door de periode met
een half jaar te verlengen kunnen
n de benodigde stappen
n wel gezet worden
w
en ka
an een onderrbouwd
besluit w
worden geno
omen over de
e toekomst van
v SROI binn
nen de geme
eentelijke org
ganisatie.
d 6.5 Arbeidssparticipatie
Taakveld
Tot dit ta
aakveld beho
oren alle op arbeid
a
gerich
hte participatie- en re-inttegratievoorzzieningen.
ngen/wijzigin
ngen bestaan
nd beleid
Bijstellin
Zoveel mogelijk
m
inwo
oners doen naar
n
vermoge
en mee op de arbeidsmarkt.
In 2019 iis de opgave Inclusieve Sa
amenleving vastgesteld.
v
Onderdeel van
v deze opg
gave maakt de
d
deelopgave ‘Werk vo
oor Iedereen’ uit.
egische doellstelling voorr de deelopg
gave is:
De strate
Zoveel mogelijk
m
inwo
oners doen naar
n
vermoge
en mee op de arbeidsmarkt. We richtten ons daarb
bij zowel
op het verkleinen van de afstand tot de arbeiidsmarkt als op het verkle
einen van de
e afstand van
n de
arbeidsm
markt tot kwe
etsbare inwo
oners.
r
zijn de volgende
v
ope
erationele do
oelen afgesp
proken:
Met de raad
IIn 2022 zijn voor
v
zowel (o
oud) voortijd
dig schoolverrlaters van 18
8-27 jaar als schoolverlate
s
ers van
h
het Pro/Vso gezamenlijkk met partners interventies geprogram
mmeerd voo
or een sluiten
nde
d
doorstroom naar (vervolg
g)onderwijs, werk of dag
gbesteding.
D
De gemeente realiseert als
a werkgeve
er minimaal haar
h
vanuit het Rijk opgelegde targett voor de
W
Wet Banenaffspraak.
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-

E
Een verdubb
beling van het aantal Hoe
eksche Waard
dse werkgevers dat same
enwerkt met HW
W
Werkt! in de ontwikkeling
g van kandidaten en het bieden van werkplekken
w
ers met
voor inwone
e
een beperkin
ng.

Taakveld
d 6.6 Maatwe
erkvoorzienin
ngen (Wmo)
Tot dit ta
aakveld beho
oren materië
ële voorzieningen om zelfstandig te kunnen
k
functtioneren (Wm
mo) voor
mensen met fysieke beperkingen
n die op basiss van een beschikking wo
orden verstre
ekt.
Geen bijzzonderheden
Taakveld
d 6.71 Maatw
werkdienstve
erlening 18+
Tot dit ta
aakveld beho
oort dienstve
erlening aan individuele cliënten
c
mett een beperking
(fysiek/p
psychisch), die zelfstandig
g wonen en die
d ondersteuning nodig hebben in de vorm van
beschikb
bare uren op basis van ee
en toekenningsbeschikkin
ng.
Geen bijzzonderheden
Taakveld
d 6.72 Maatw
werkdienstve
erlening 18Tot dit ta
aakveld beho
oort alle zorg
g die onder de
d Jeugdwett valt; ook we
el de jeugdhu
ulp genoemd
d.
Bijstellin
ngen/wijzigin
ngen bestaan
nd beleid
Uitrollen
n Plan menta
ale weerbaarheid
In 2021 iis het plan mentale
m
weerrbaarheid gereed en kan het uitgerold
d worden. To
ot nu toe werd het
groepsaa
anbod bekosstigd uit incid
dentele midd
delen. Voor de
d kosten voor de komen
nde jaren vullen wij
de reservve sociaal do
omein aan.
Taakveld
d 6.81 Geësca
aleerde zorg
g 18+
Tot dit ta
aakveld beho
oren alle opvvang- en bescchermd-won
nen voorzieniingen met in
nbegrip van
eventuele maatwerkkdienstverlen
ning en maattwerkvoorzie
eningen voorr personen die in deze
opvangvvoorzieningen verblijven.
Bijstellin
ngen/wijzigin
ngen bestaan
nd beleid
Flexwon
nen
Flexwon
nen is begin 2020
2
gestart met het plaatsen van me
ensen die aangemeld wo
orden vanuit
verschillende (zorg). Het aantal beschikbare
b
flexwoningen
f
n is nog maar beperkt en
n er is op dit moment
m
d uitbreiding
g van het aan
ntal flexwoningen wordt gewerkt. Niet alle aanmelders
een wachtlijst. Aan de
c
is datt zij binnen m
maximaal
zijn gescchikt om geplaatst te worrden binnen Flexwonen. Een van de criteria
2 jaar kunnen doorsttromen naar een regulierre woning, niet alle aanmelders zijn zo
over. Op dit moment
werken w
we samen met diverse pa
artijen aan woonvormen
w
waar kwetsb
bare mensen
n, met begele
eiding
weer toe
e kunnen gro
oeien naar de
e reguliere woningmarkt
w
. Uit deze samenwerking
g en bij de
aanmeld
dingen voor Flexwonen
F
komt naar vorren dat het aanbod
a
in de Hoeksche Waard
W
mogelijk op dit
momentt nog niet dekkend is. Nie
et iedereen kan
k of wil een
n plekje vinden binnen he
et huidige aa
anbod, of
is niet op
p zijn/haar pllek binnen he
et huidige aa
anbod. Binne
enkort starte
en we een on
nderzoek naa
ar de
omvang en situatie van
v deze groe
ep, dit kan mogelijk
m
leide
en tot een wo
oonvorm die
e op dit mom
ment nog
wezig is in de
e Hoeksche Waard.
W
niet aanw
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d 6.82 Geësca
aleerde zorg
g 18Taakveld
Tot dit ta
aakveld beho
oort de ‘dwang en drang’ van de jeug
gdhulp, de kin
nderbescherrmingsmaatrregelen,
de aanpa
ak van kindermishandelin
ng, jeugdrecllassering en opvang van jeugdigen
j
on
nder de 18 ja
aar.
Geen bijzzonderheden

Wat gaan we er voorr doen?
Nr.
1

Doelsttelling

Activiteit

He
et vergroten van
v de kwalite
eit van onze
dienstverlening
g en de kosten
n op termijn ee
erst
e beheersen en daarna zelfss te reduceren.
te

etten in op hett vasthouden en
e verstevigen
n van het
We ze
samen
nspel tussen beleid
b
en uitvo
oering. Al werkkende
weg pakken
p
we con
ncrete en op de uitvoering
gerela
ateerde thema
a’ op, waarond
der klantgericht
werke
en, doorontwikkkeling telefonie,
manag
gementinform
matie, handhavving & toezich
ht,
inclusiieve communiicatie, proceso
optimalisatie en
e
verste
erking uitvoere
ende teams.

Jaar
2021

d 6.1 Samenk
kracht en inw
wonerparticip
patie
Taakveld
Nr.

Doelsstelling

Activiteit

Jaar

1

O
Onafhankelijk van woonplekk kunnen
in
nwoners
la
anger in hun eigen
e
omgevin
ng blijven.

Onderssteuning mantelzorgers, e-h
health,
bewustwordingscam
mpagnes, ontm
moetingsplekkken,
wegwijjs

021
20

2

W
We versterken
n het netwerk
(voorveld) en de
d opvoeders
rrondom het kind en het kind
d zelf.

Structu
urele uitbreiding Jongerenw
werk via het brrede
jeugd- en jongerenw
werkmodel, zijn
nde ‘Jan Schellekens’
methode

20
021

3

E
Er is een sterke
e sociale (basis)structuur, diie
b
bijdraagt aan preventie,
p
vroe
egsignalering en
h
het zo zelfstan
ndig mogelijk participeren
p
v
van
d
de inwoners in
n de samenleving.

bsidie voor Socciaal Makelaarrs worden al en
nkele
De sub
jaren vanuit een incid
dentele subsid
die bekostigd.. Voor
denteel budge
et gevonden. Voor
2020 iss hiervoor incid
2021 en
e verder wille
en we hiervoorr structureel budget
b
beschikkbaar hebben.
Zij zettten in op preve
entie van zware problematiek bij
kwetsb
bare inwoners binnen de Ho
oeksche Waard
d om
zwaard
dere zorg of ondersteuning te voorkomen
n of uit
te stelllen. Zij signale
eren de vraag en
e organiseren
simpele
e en laagdrem
mpelige (collecctieve) vormen
n van
onderssteuning. Ook helpen ze inw
woners bij het
opbouw
wen en onderrhouden van sociale netwerrken en
zijn verrantwoordelijk
k voor de bege
eleiding en uittvoering
van signalerend huissbezoek 75+ (in de voormaliige
ente Korendijk
k).
gemee

20
021

E
Er is een sterke
e sociale (basis)structuur is, die
b
bijdraagt aan preventie,
p
vroe
egsignalering en
h
het zo zelfstan
ndig mogelijk participeren
p
v
van
d
de inwoners in
n de samenleving.

an Buurthuis Me
M Mekaer do
oor
Het ondersteunen va
middell van een gemeentelijke (subsidie)bijdrage.

20
021

4

d 6.3 Inkomensregelingen
n
Taakveld
Nr.
1

Doelsttelling
Allle inwoners zijn, eventueel met
on
ndersteuning, financieel zellfredzaam.
Da
aarbij willen we
w voorkomen
n dat mensen in
i

Activiteit
Gevraagd
d aanvullend budget
b
wordt ingezet voor onder
meer invvoering van ma
aatregelen wa
aarmee we me
ensen
met een minimumbud
dget (meer) ku
unnen deelnem
men

J
Jaar
2021
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ee
en financieel afhankelijke
a
situatie komen..

aan de sa
amenleving. Gedacht
G
wordtt aan onder meer
invoering
g van de Rotte
erdampas, imp
plementatie van de
voorzieningenwijzer, invoering Dalu
uren OVment Connexxxion en verdere doorontwikkeling
abonnem
van prevventieve en vro
oegsignalering
gsactiviteiten,, in
verbindin
ng met al lope
ende ontwikke
elingen. Dit jaa
ar
wordt be
ekeken of en op
o welke wijze
e deze maatre
egelen
uitvoerbaar zijn.

d 6.4 Begeleiide participatie
Taakveld
Nr.

1

Doelsttelling
Zo
oveel mogelijkk inwoners doen naar
ve
ermogen mee op de arbeidssmarkt. We
ricchten ons daarbij zowel op het verkleinen
n
va
an de afstand tot de arbeidssmarkt als op
he
et verkleinen van
v de afstand
d van de
arrbeidsmarkt to
ot kwetsbare inwoners.
i

Activiteit
Aanjagerr SROI verleng
gen.

J
Jaar
2021

d 6.5 Arbeidssparticipatie
Taakveld
Nr.
1

Doelsttelling
Zo
oveel mogelijkk inwoners doen naar
ve
ermogen mee op de arbeidssmarkt.

Activiteit
Gevraagd
d aanvullend budget
b
wordt ingezet op 1.
Impleme
entatie Dooron
ntwikkeling HWwerkt!, 2.
Ontwikkeling en imple
ementatie Werkleerlijnen en
n
enten met werkgevers (zie ook
o
Jobcarving-arrangeme
arbeidsm
marktagenda) en 3. Inhuur themaregisseu
ur in
2021 en de eerst helftt 2021

J
Jaar
2021 en
2022

d 6.72 Maatw
werkdienstve
erlening 18Taakveld
Nr.

Doelsttelling

1

Biijdragen aan een
e goede en gezonde
g
startt
vo
oor kinderen in
n kwetsbare situaties.

2

Viitale dorpen en
e een actieve samenleving
en
n preventie, ge
ericht op het welzijn
w
van
inwoners en het verlagen van
n de zorgkoste
en

Activiteit
Bieden vvan Voorzorg: intensieve begeleiding aan (risico)
gezinnen
n die extra ond
dersteuning kunnen gebruiken.
wde Invulling geven
g
aan me
entale weerbaa
arheid
Vernieuw
als onderdeel van het programmath
hema Opvoeden en
opgroeie
en doen we sa
amen

J
Jaar
2021 en
verd
der
2021 en
der
verd

d 6.81 Geësca
aleerde zorg
g 18+
Taakveld
Nr.

1

Doelstelling
B
Bevorderen en
n versterken van eigen krach
ht
e
en zelfredzaam
mheid van inw
woners door
ttijdelijke ondersteuning; zo licht als kan en
n
zzo zwaar als no
odig.

Activiteit
Realise
eren van een flexwoonvorm
f
m

Jaar
20
021
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g het kosten??
Wat mag
In onderrstaande tabe
el zijn de exttra kosten van de nieuwe
e beleidswensen en bijste
ellingen van bestaand
b
beleid op
pgenomen.
Exploitatie:
(bedragen
n x €1.000)
M ut at ie M ut at ie M ut at ie M ut at ie
V oor st e l

WERK01

T aakv e l d

6.4 Begel eide p articipatie

2021

2022

2023

2024

- 35

0

0

0

K
Kwal
iteitsimpul s so
ociaal domein

- 155

0

0

0

V
Voortzetting
jongerenwerk

- 131

- 131

- 131

- 131

T oe l ic ht ing

In
ncl usie: kwartiermaaker SROI

6.1 Samenkrach
ht en
P&L09

burgerparticipaatie
6.1 Samenkrach
ht en

P&L02

burgerparticipaatie
6.1 Samenkrach
ht en

P&L03

burgerparticipaatie

K
Kwetsbare
inwonerrs

- 82

- 82

- 82
2

- 82

P&L05

6.3 Inkomensreg
gel ingen

S
Samen
tegen armoe
ede

- 500

- 150

- 150
0

- 150

P&L06

6.5 Arbeidsparticipatie

W
Werk
voor Iedereen
n

- 335

- 93

0

0

G&I02

6.81 Geëscal eerrde zorg 18+

F exwonen
Fl

- 75

0

0

0

6.1 Samenkrach
ht en

B
Buurthuis
Me Mekae
er. De extra middell en van €19.000 wo
orden

burgerparticipaatie

g
gedekt
uit al gemen
ne subsidies en bijd ragen.

P&L04
Eindto ta a l

0

0

0

0

- 1.313

- 456

- 363

- 363

Voor een
n tweetal voorstellen wo
ordt vanuit de
e algemene reserve
r
een storting
s
gedaan in de resserve
sociaal domein
d
ter de
ekking van de volgende voorstellen
v
(budgetten):
n x €1.000)
(bedragen
V oor st e l

T aakv e l d

T oe l ic ht ing

M ut at ie M ut at i e M ut at ie M u t at ie
2 021
2 02 2
20 23
20 24

6.1 Samenkracht en
S&R01

burgerparticipa tie

T huis in de kern

- 979

0

0

0

6.1 Samenkracht en
G&I01
Eind to ta a l

burgerparticipa tie

M
Mental
e weerbaarheid

- 140

0

0

0

- 1.119

0

0

0

Investeringen:
dit programm
ma worden geen nieuwe investeringe
en aangevraa
agd in deze Perspectiefno
P
ota.
Binnen d

4
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2.8

Program
mma 7 Volk
ksgezondh
heid en Milieu

programma Volksgezond
V
dheid en Milieu behoren de
d taakvelde
en volksgezondheid en
Tot het p
milieube
eheer (inclusiief duurzame
e energie).

beurt er om ons
o heen?
Wat geb
De urgen
ntie om aan de slag te ga
aan met klimaatmaatrege
elen wordt stteeds groterr. Of het nu gaan
g
om
de impacct van de corronacrisis me
et als positievve verwonde
ering de schittterende blauwe luchten
n, de
steeds vaker terugke
erende droog
gte in Nederland, de versschrikkelijke bosbranden in Australië of de
dagelijksse records die behaald worden bij de opwekking van
v duurzam
me energie. De
D effecten van
v de
klimaatvveranderinge
en komen ste
eeds dichterb
bij en het dra
aagvlak onde
er bevolking om iets te ga
aan doen
neemt elk jaar toe.

Wat wille
en we bereikken?
d 7.1 Volksge
ezondheid
Taakveld
Tot dit ta
aakveld beho
oren maatregelen ter bescherming en bevorderin
ng van de gezondheid van
inwoners, met name specifieke groepen
g
en het
h vroegtijdiig opsporen van ziekten. Evenals het
et analyseren
n en monitorren van de ge
ezondheidssituatie van de
d
optreden bij crises, rampen en he
ng.
bevolkin
Geen bijzzonderheden
Taakveld
d 7.4 Milieubeheer / Duurrzaamheid
Tot dit ta
aakveld beho
oren taken te
er bescherming van het milieu
m
waaro
onder de besccherming en
n de
sanering
g van de kwaliteit van de bodem en de
e atmosfeer,, de beheersing van geluidhinder, de
bescherm
ming tegen straling
s
en de
ergelijke, de verplaatsing
g van milieuh
hinderlijke be
edrijven,
ongediertebestrijdin
ng en Regionale Uitvoerin
ngdiensten (R
RUD).
Bijstellin
ngen/wijzigin
ngen bestaan
nd beleid
Realisere
en doelstellin
ngen programma Duurza
aamheid op het
h gebied van een energ
gieneutrale
Hoeksch
he Waard
Stimulerren van bedriijven om ene
ergie te besp
paren op hun bedrijfsvoerring door mid
ddel van advvisering
door de Omgevingsd
dienst Zuid-H
Holland Zuid (OZHZ). Gem
meente Hoekksche Waard heeft ambities op
het gebied van duurzzaamheid. Ee
en energiene
eutrale Hoekksche Waard in 2040 is err daar 1 van. Om
O dit
eren is energ
giebesparing erg belangrrijk. De duurzzaamste enerrgie is nu een
nmaal de ene
ergie die
te realise
niet gebruikt wordt. Deze energiebesparing wordt
w
deels gerealiseerd
d bij huishoud
dens o.a. doo
or de
n het Regionale Energielo
oket. Een gro
oot deel van deze energiebesparing moet
m
echter bij de
inzet van
bedrijven worden ge
erealiseerd. Omdat
O
energ
gierelevante bedrijven al moeten rapp
porteren aan
n de
e de OZHZ regelmatig bij
b de bedrijven langs gaa
at, is het logissch dat
OZHZ ovver hun energieverbruik en
de OZHZ
Z een rol speelt in het stim
muleren van energiebesp
paring op de bedrijfsvoerring. Hoe dit precies
gaat geb
beuren, hoevveel hiermee gerealiseerd
d kan worden
n en tegen welke
w
kosten moet verder worden
bekeken
n in het progrramma Duurrzaamheid. Vooralsnog
V
w
wordt er uitge
egaan van de
e raming van de
OZHZ va
an € 139.000,- voor 2021.. Hiermee wo
orden in een periode van 4 jaar alle re
elevante bed
drijven
(582 bed
drijven) gead
dviseerd overr energiebesparende maa
atregelen. In
n de begrotin
ng zal, na gessprekken
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met de O
OZHZ en de afspraken
a
in het program
mma duurzaa
amheid, een definitief
d
bedrag worden
n
opgenom
men voor de extra taken van de OZHZ
Z voor energ
giebesparing bij bedrijven
n.
Realisere
en doelstellin
ngen programma duurza
aamheid op het
h gebied va
an energiene
eutrale Hoekksche
Waard, kklimaatadapttatieve Hoekksche Waard, circulaire Ho
oeksche Waa
ard en een biiodiverse Hoeksche
Waard.
De ambttelijke organisatie op orde stellen voo
or de opgave
e op het gebiied van duurzaamheid.
Gemeente Hoeksche
e Waard heefft ambities op het gebied
d van duurzaamheid en daar hoort ee
en
e expertise bij. Deels kunnen zaken opgevangen
n worden
passende ambtelijke organisatie met kennis en
elijke inhuur van externe expertise. Het
H ontwikkelen en vasthouden van kennis binnen
n de
met tijde
gemeentelijke organ
nisatie is echtter belangrijkk. Dit vraagt net als bij de
e transitie zelf een stapsg
gewijze
p het gebied van biodiverrsiteit vanaf 2021 extra formatie
f
nod
dig is. De
aanpak. Wij verwachten dat er op
et programm
ma duurzaamh
heid en de uitwerkingen hiervan op de
d
verdere onderbouwing vanuit he
ema’s volgt bij
b de behand
deling van de
e begroting 2021-2024.
verschillende deelthe
Nieuw beleid
O
enst Zuid-Ho
olland Zuid (O
OZHZ)
Aanpak vvan ondermijjning door Omgevingsdie
Ondermijnende crim
minaliteit is ee
en belangrijk
k thema binnen het openbaar bestuur en verheven tot
u. Steeds vakker worden bedrijfsactivit
b
teiten en
speerpunt op zowel landelijk als lokaal niveau
emingen gebruikt als dekmantel voor het witwasssen van geld en als facilite
eit voor de
onderne
productiie, opslag of distributie van illegale go
oederen. Sig
gnalen van on
ndermijnende criminalite
eit komen
steeds vaker voor in de horeca, detailhandel
d
en
e bij garage
ebedrijven. Als
A toezichtho
ouder bezoe
ekt OZHZ
dit soortt bedrijven da
agelijks, waa
arbij indicatie
es van mogellijk ondermijn
nende crimin
naliteit gesignaleerd
kunnen w
worden. De aanpak
a
van ondermijning
o
g is een nieuw
we, extra taa
ak bovenop het
h reguliere
e
takenpakket van OZH
HZ. Gezien de trend en positie van on
ndermijnende criminaliteit voorziet OZHZ
O
een
e vraag om in
nzet op het thema
t
onderrmijning.
blijvende
Na invoe
ering omgeviingswet uitvo
oering geven
n aan Wet bo
odembescherming (bode
emsaneringsttaken)
Met de invoering van
n de Omgevingswet zal het
h bevoegd gezag voor bodemsaner
b
ingstaken
p
worden overgedragen naar de gemeentten (NB: gem
meente Dordrecht is
grotendeels van de provincie
g). De Omgevvingsdienst voert
v
al jaren
n de bodemta
aken in het kader
k
van de Wet
nu al bevvoegd gezag
bodemb
bescherming (Wbb) uit vo
oor de provin
ncie Zuid-Holland en Dord
drecht en zall deze voor d
de
gemeenten gaan uitvvoeren vanaf 2021. Om deze
d
nieuwe gemeentelijjke taak op het
h huidige
ngsniveau te kunnen uitvvoeren voor de
d gemeente
en heeft de Omgevingsd
O
uitvoerin
ienst in de kadernota
2021 voo
or deze werk
kzaamheden een bedrag begroot. Na
aar verwachting zal het Rijk (een gede
eelte
van) dit b
bedrag finan
ncieren via he
et Gemeente
efonds. In de circulaires van
v 2020 zal duidelijk
d
moe
eten
worden of deze midd
delen voldoe
ende zijn om deze wettellijke taken uit te voeren. Bij onvoldoe
ende
aarborgd wo
orden, hetgee
en negatieve
e
middelen kan het benodigde uitvvoeringsniveau niet gewa
effecten
n kan hebben
n op de gezondheid en milieu.
m
Wat gaan we er voorr doen?
d 7.4 Milieubeheer / Duurrzaamheid
Taakveld
Nr.
1

Doelste
elling

2

Realiseren energ
giebesparing bij
b bedrijven
eutrale
alss bijdrage aan een energiene
Ho
oeksche Waard
d
Aanpak ondermijning

3

Uittvoering Wet bodembesche
b
erming

A
Activiteit

Jaar

Advisering
g door de Omg
gevingsdienst Zuid-Holland Zuid
aan 582 be
edrijven in de Hoeksche Waard

2021 ev

Signaleren
n ondermijning
g en samen we
erken met
gemeente en handhavende instantiess om ondermijjning
aan te pakkken.
Uitvoeren taken Wet bo
odem bescherm
ming

2021 ev.

2021e
ev.

4
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(bodemsan
neringstaken) die in verband met de
inwerkingttreding van de
e Omgevingsw
wet worden
overgedragen van de prrovincie naar de
d gemeente.

Wat mag
g het kosten??
Exploitatie:
el zijn de exttra kosten van de nieuwe
e beleidswensen en bijste
ellingen van bestaand
b
In onderrstaande tabe
beleid op
pgenomen.
(bedragen
n x €1.000)
M utatie M utatie M ut at ie M utatie
V oor ste l

T aakv el d

T oe l ic ht ing

2021

2022

2023

2024

-139

0

0

0

R iseren energieebesparing bij bedrrijven al s bijdrage aan
Real
a
ST RAT 066

7.4 Mil ieubeheeer

e energieneutrall e Hoeksche Waardd
een
O
Ondermijning
opneemen in het jaarproogramma

Omg01
Eindtotaal

7.4 Mil ieubeheeer

O
Omgevingsdienst
Z
ZHZ

-13

-13

-13

-13

- 152

- 13

- 13

- 13

Investeringen:
Binnen d
dit programm
ma worden geen nieuwe investeringe
en aangevraa
agd in deze Perspectiefno
P
ota.

4
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2.9

Program
mma 8 Volk
kshuisvestting en Ru
uimtelijke Ordening
g

programma Volkshuisves
V
sting en ruim
mtelijke orden
ning behoren
n de taakveld
den ruimtelijke
Tot het p
ordening
g, grondexplloitatie (ande
ers dan bedriijventerreine
en), wonen en bouwen.

Wat geb
beurt er om ons
o heen?
Coronaviirus
Het coro
onavirus zal de
d komende jjaren gevolg
gen hebben vvoor het werrkveld Volksh
huisvesting en
e
Ruimtelijjke ordening
g. Voor anderre programm
ma’s is soms m
makkelijker te
t bedenken wat die gevo
olgen
zijn en w
welke nieuwe
e gemeentelijjke activiteitten daar bij passen.
p
Echte
er, op dit moment ligt de bouw
niet stil en
e draait de woningmarkkt nog door. Het is bekend dat de wee
erslag van ee
en economische crisis
op de wo
oningmarkt vertraagd
v
op
ptreedt. Hoew
wel het zeke
er is dat de niieuwe econo
omische werkkelijkheid
consequenties heeftt voor de Volkshuisvesting en de Ruim
mtelijke Orde
ening kunnen
n we in deze
we (beleids)acctiviteiten formuleren.
perspecttiefnota nog geen nieuw
ngswet
Omgevin
De inwerkingtreding
g van de Omg
gevingswet iss uitgesteld. Minister Van
n Veldhoven van het Ministerie
eu & Wonen liet dit op 1 april
a
2020 via
a een brief aan de Tweed
de Kamer we
eten. De
van Milie
omgevin
ngswet zou op
o 1 januari 2021
2
in werking treden. Oorzaken
O
van
n het uitstel zijn enerzijdss de
stevige implementattieopgave vo
oor deze wet en anderzijd
ds de impact van het coro
onavirus. Ook op het
v ICT moett nog de nodige stappen worden geze
et om het dig
gitale loket op
o orde te krrijgen. De
gebied van
minister benadrukte dat het gaatt om uitstel en
e niet om afstel. Zij bera
aadt zich met de bestuurrlijke
euwe invoeringsdatum. De
D wijziging van de datum
m van inwerkkingtreding leidt
l
niet
partnerss over een nie
tot nieuw
we beleidsacctiviteiten.
e implementatie de van de
d Omgeving
gswet voor te
e bereiden. Het
H
Het uitsttel geeft onss meer tijd de
opleiding
gsprogramm
ma van onze medewerker
m
rs kan via webinars doorg
gang vinden. Ook de
voorbere
eidingen voo
or de op te sttarten pilots (Omgevingssplan Klaaswa
aal en Progra
amma Buiten
ngebied)
kunnen o
ook op afstand vooralsno
og doorgang
g hebben. De
e bijeenkomst met onze adviescommi
a
issies om
te komen tot een Ad
dviesstelsel Omgevingskw
O
waliteit is in de
d tijd opgesschoven. Hett uitstel zorgt niet
activiteiten, maar maakt wel dat er ee
en aantal van
n 2020 naar 2021
2
doorschuiven.
voor nieuwe beleidsa

en we bereikken?
Wat wille
d 8.1 Ruimtelijke ordening
Taakveld
Tot dit ta
aakveld beho
oren taken op
o grond van de Wet ruim
mtelijke ordening zoals he
et vaststellen
n van
structuu
urplannen en -visies, beste
emmingsplannen en het faciliterend grondbeleid
d (passief
eleid). In dit taakveld
t
is oo
ok de Omgevvingswet opg
genomen.
grondbe
Geen bijzzonderheden
Taakveld
d 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven
nterreinen)
Tot dit ta
aakveld beho
oren activiteiten op het gebied
g
van gemeentelijke
e bouwgrond
dexploitatie zoals
grondverwerving, bo
ouw- en woonrijp maken en de verkoo
op van bouw
wrijpe gronde
en.

5
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Geen bijzzonderheden
Taakveld
d 8.3 Wonen en bouwen
Tot dit ta
aakveld beho
oren gebiedssontwikkeling, woningvo
oorraad en hu
uisvestingsvo
oorziening zo
oals
omgevin
ngsvergunnin
ngen, bouwtoezicht en sttedelijke vernieuwing.
Bijstellin
ngen/wijzigin
ngen bestaan
nd beleid
Ontwikkkelingen gebiiedsvisies
Op basiss van de gebiedsvisies voo
or de Noordrrand, Hoekscche Waard West/Spuimon
W
nding en
Zuidersttrand aan de zuidrand beo
ogen wij met alle betrokken partijen te investeren in de kwaliiteit van
de leefomgeving van
n de noordrand, het ontw
wikkelen en versterken
v
va
an de econom
mie, natuur e
en
recreatie
e in de Hoekssche Waard west
w
en de re
ecreatieve, toeristische
t
e economiscche ontwikke
en
eling van
de zuidra
and van de Hoeksche
H
Wa
aard.
Instroom
m inwoners naar
n
HW faciliteren
Onderde
eel van het programma
p
w
wonen
is het opstellen va
an een comm
municatiestrategie met ee
en
uitvoerin
ngsagenda. Doel
D
is dat iedereen in de
e Hoeksche Waard
W
weet wat
w wij voor beleid in rela
atie tot
woningb
bouw en won
nen voeren. Ook
O beogen we een gerichte instroom te faciliterren van menssen van
buiten de Hoeksche Waard zodatt de demografische balan
ns gezond bllijft.
Kwalitatieve woningbouw
Voor 202
20 staat een realisatie van een hoofdvoorziening van 50 flexw
woningen in de
d planning. In 2021
willen we dit concept door ontwiikkelen.
Wat gaan we er voorr doen?
d 8.3 Wonen en bouwen
Taakveld
Nr.

Doelsstelling

Activiteit

Jaar

1

O
Op basis van de gebiedsvisie
es voor de
N
Noordrand, Ho
oeksche Waard
d
W
West/Spuimon
nding en Zuide
erstrand aan de
d
zzuidrand beogen wij met alle betrokken
p
partijen te inve
esteren in de kwaliteit
k
van
d
de leefomgeving van de noo
ordrand, het
o
ontwikkelen en versterken van
v de
e
economie, nattuur en recreatie in de
H
Hoeksche Waa
ard west en de
e recreatieve,
ttoeristische en
n economische
e ontwikkeling
g
vvan de zuidran
nd van de Hoeksche Waard.

en
Op basis van de in 2020 vast te stelle
agenda’s invessteren wij mett betrokken
gebiedsa
partijen in de kwaliteit van de leefom
mgeving
oordrand, in projecten
p
gericcht op het
van de no
ontwikke
elen en versterken van de ecconomie,
natuur en
n recreatie in de
d Hoeksche Waard
W
west en de
d recreatieve
e, toeristische en
economissche ontwikke
eling van de zu
uidrand van
de Hoekssche Waard.

2021 e.v.

2

Instroom inwo
oners naar HW
W faciliteren

Opstellen
n communicattiestrategie vo
oor het
programma wonen.. Uit die strategie
e vloeien
communicatie activiteiiten voort

2021

3

K
Kwalitatieve woningbouw
w

Doorontw
wikkeling/reallisatie van flexxwonen

2021

5
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g het kosten??
Wat mag
In onderrstaande tabe
el zijn de exttra kosten van de nieuwe
e beleidswensen en bijste
ellingen van bestaand
b
beleid op
pgenomen.
Exploitatie:
(bedragen
n x €1.000)
M ut at ie M ut at ie M ut at ie
e M ut at ie
V oor st e l

T aakv e l d

T oe l ic ht ing

2021

2022

2023
3

2024

- 50

-50

- 50

0

- 60

-30

0

0

G
Gebiedsvisie:
Werkkbudget voor het uitvoeren van
o
onderzoeken,
organiseren bijeenkomssten met initiatiefnemers
ST RAT 07
7

8.3 Wonen en bouwen
b

e betrokken partijen, opstarten proje
en
ecten en communiccatie
Instroom inwoners naar HW facil itere
en: Uitvoering

Str04

8.3 Wonen en bouwen
b

c
communicatiestrate
egie
K
Kwal
itatieve wonin
ngbouw: Doorontw
wikkel ing fl exwonen

Str05
Eind to ta a l

8.3 Wonen en bouwen
b

- 90

0

0

0

- 200

- 80

0
- 50

0

Investeringen:
Binnen d
dit programm
ma worden geen nieuwe investeringe
en aangevraa
agd in deze Perspectiefno
P
ota.
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2.10

Algemen
ne dekking
gsmiddele
en en overrhead

Taakveld
d 0.4 Overhead
Tot dit ta
aakveld beho
oren bedrijfssvoeringszaken (Commun
nicatie, ICT, Documentair
D
re
Informattievoorzienin
ng, Facilitair, Privacy en In
nformatieveiligheid, HRM
M). Meer info
ormatie op
detailnivveau is opgen
nomen in de paragraaf be
edrijfsvoerin
ng.
ngen
Bijstellin
De datag
gedreven ove
erheid
Goed ge
ebruik van dig
gitale inform
matie is een harde voorwa
aarde voor de
e gemeente om publieke
e waarde
en realiseren naar de toekomst
te kunne
d 0.4 Overhead
Taakveld
Doelsstelling
Nr.
1

D
Datagedreven werken (BIG DATA)
D

A
Activiteit

Ja
aar

Deze ontw
wikkeling heeft als doel om informatie
i
we
elke nu
beschikbaa
ar is zodanig te
t ontsluiten en
e te presente
eren
dat op bassis van de gege
evens de bedrrijfsvoering en
n
dienstverle
ening gestuurrd kan worden
n. Een pilot is
opgestart om ervaring op
o te doen. Da
aarna is echterr
el geld nodig om
o dit blijvend
d te verankere
en.
structuree

2021 ev

Wat mag
g het kosten??
el zijn de exttra kosten van de nieuwe
e beleidswensen en bijste
ellingen van bestaand
b
In onderrstaande tabe
beleid op
pgenomen.
Exploitatie:
(bedragen
n x €1.000)
V oor st e l

T aakv e l d

T oe
o l ic ht ing

M ut at ie M ut
u at ie M ut at ie M ut at ie
2021
2022
2023
2024

ICT 02

0.4 Overhead

Daatagedreven werke
en / Innovatie

-100

-150

0

Str01

0.4 Overhead

Prrocesondersteuning
g uitvoering Gebied
dsprogramma

-100

0

0

0
0

BBOR06

0.4 Overhead

Prrogramma mobil ite
eit (verkeersmedew
werker)

-77

-77

-77

-77

Str03

0.4 Overhead

Ad
dviseur biodiversite
eit / ecol oog

-97

-97

-97

-97

500

400

300

300

126

76

126

126

De
e BNG biedt de mog
gel ijkheid om bestaaande gel dl eningen te
he
erfinancieren (afl ossen van bestaande gel dl eningen is
ovverigens niet mogel ijk). Dit betekent dat de hoge
rentepercentages van de bestaande gel dl eningen eenmal ig
orden afgekocht vo
oor gl obaal € 4 ml n (contante waarde
e
wo
vaan de toekomstige rentebetal
r
ingen) en
n de toekomstige
rente wordt omgezet naar de l age actu
uel e marktrente (ca..
0,5
5% voor 25/30 jaar). Door de inzet van
n incidentel e midde
el en
kan een voordeel ontstaan de structure
el e rentel asten.
Daaarnaast geeft dit ons
o l anger zekerheiid op het l agere
Omzetting l eningen
Eindtotaal

0.5 T reasury

rentepercentage.

Investeringen:
Binnen d
dit programm
ma worden geen nieuwe investeringe
en aangevraa
agd in deze Perspectiefno
P
ota.
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3.

Uitgan
ngspunten en grond
dslagen
n

el zijn de (fin
nanciële) grondslagen en uitgangspun
nten opgeno
omen die we in de
In onderrstaande tabe
Program
mmabegroting 2021 toepassen.
Grondslag
gen en uitgangspunten 202
21
Onderwe
erp
Algemeen
n

Loonstijging

Prijsstijgin
ng

Meerjarenperspectief
Onvoorziene uitgaven
Omslagre
ente
Renteperrcentage nieuw
we geldlening
gen
Rentetoe
erekening
Rentebijsschrijving op re
eserves en
voorzieningen
Berekenin
ng externe ure
en
Tarieven OZB en RZB

Tarieven overige belasttingen

Have
en- en kadegellden

Hond
denbelasting

Lijkbezorgingsrech
hten

Markktgelden

Omg
gevingsvergun
nningen

Overrige legestarie
even

Rioolheffing

Toeristenbelasting
g

Afvalstoffenheffin
ng
Privaatrecchtelijke opbrrengsten/
Huuropbrrengsten

Uitgan
ngspunt
Een Programmabeg
groting die voldoet aan de eisen
e
van de BBV
B
en
2
die structureel sluittend is vanaf 2022.
groting die voldoet aan onzze eigen beleid
dslijnen
Een Programmabeg
esteld in de Nota reserves en
e voorziening
gen en Nota w
waardering en
vastge
afschrrijving vaste acctiva.
Prijsin
ndex CPB, uit meicirculaire
m
2020
2
Gemeentefonds:
Overh
heidsconsump
ptie, beloning werknemers:
w
3,1 %
De cao voor gemee
enten loopt tot 1 januari 202
21. Er is nog geen
e nieuwe cao na 1-1-2021.
duidelijkheid over een
ammabegrotin
ng worden de effecten van de
Bij opstellen Progra
e meegenome
en en indien bekend de nieu
uwe cao.
septembercirculaire
Prijsin
ndex CPB, uit meicirculaire
m
2020
2
Gemeentefonds:
Prijs bruto
b
binnenla
ands product: 1,8 %
Bij opstellen Progra
ammabegrotin
ng worden de effecten van de
e meegenome
en.
septembercirculaire
In 202
21 worden de lonen (zie “loo
onstijging”) en
n prijzen (zie “prijsstijging”
ten op
pzichte van 20
020 geïndexee
erd.
Vanaff 2022 worden
n de lonen en prijzen consta
ant gehouden((geen index).
Deze is gebaseerd op
o € 1 per inw
woner en is afg
gerond op € 90
0.000
Volge
ens Omslagren
nteberekening
g BBV, deze wordt bij het op
pstellen van
de Pro
ogrammabegrroting bereken
nd

Kortlopende
K
ge
eldleningen: -/- 0,4%

Langlopende geldleningen:
g
0,41% (voor 25 jaar vast)
De ren
nte wordt via de renteomslag doorbelastt aan de betreffende
taakve
elden
Vindt niet plaats (m
met uitzondering van voorzie
eningen gewa
aardeerd op
contante waarde)
De uittgangspunten voor het bere
ekenen van de
e uurtarieven zijn
z de
gemid
ddelde loonso
om per team gedeeld door het
h aantal productieve uren
n
met daarop
d
een opslag van de ovverhead.
Het ta
arief voor 2021 passen we aan,
a
aan de ontwikkeling van
n de waarden
van he
et onroerend goed van het voorgaande ja
aar.
Daarn
na passen we het
h tarief aan, op basis van de
d prijsstijging
g netto
materriële consump
ptie.
Aanpa
assen aan de p
prijsstijging brruto binnenlan
nds product vo
oor zover de
grens van wettelijke
e voorschrifte
en (maximumttarief of meer dan 100%
et structureel wordt oversch
hreden.
kostendekkend) nie

Aanpa
assen aan de p
prijsstijging brruto binnenlan
nds product, te
enzij er
speciffieke (meerjarige) afspraken
n zijn gemaaktt
(bijvoo
orbeeld bij huurovereenkom
msten)
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Subsidiess
(tot subsidie uitvoering
gsregels
geharmoniseerd zijn)

Aantal inw
woners

Aantal wo
oningen

Aantal hu
uishoudens

Aantal inw
woners onderr 18 jaar

Aantal inw
woners boven
n de 65 jaar

Aantal hu
uishoudens me
et een laag
inkomen
Aantal bijjstandsgerechtigden

Aantal lee
erlingen VO
Aantal be
edrijfsgebouw
wen

Sttructurele subssidies
Aa
anpassen aan de prijsstijging bruto binne
enlands producct
Regionale subsidies:

Conform m
maatwerk afsp
praken
(Budget-/E
Exploitatie) su
ubsidies:

Aanpassen
n aan de prijsstijging bruto binnenlands
b
p
product
Waarderin
ngssubsidies:

Tijdvak loo
opt van 2018-2
2021;geen ind
dexering
In
ncidentele subssidies

(Project-/IIncidentele) su
ubsidies:
Geen inflatiecorrectie (vvaste bedragen)
1 janu
uari 2020: 87.3
394 (GBA)
De stijjging van het aantal inwone
ers wordt bere
ekend door ee
en factor van
2,1 inw
woners te han
nteren per exttra woning. Dit resulteert in de volgende
inwon
ners aantallen:
1 janu
uari 2021: 88.2
202
1 janu
uari 2022: 89.2
288
1 janu
uari 2023: 90.2
262
1 janu
uari 2024: 91.3
317
1 janu
uari 2020: 37.8
820 (BAG)
De stijjging van het aantal woning
gen is gebasee
erd op de aanttallen uit het
Wonin
ngbouwprogramma
Dit resulteert in hett volgende aantal woningen
n:
uari 2021: 38.2
205 (WBP: +38
85)
1 janu
1 janu
uari 2022: 38.7
722 (WBP: +517)
1 janu
uari 2023: 39.186 (WBP: +46
64)
1 janu
uari 2024: 39.6
689 (WBP: +50
03)
1 janu
uari 2021: 37.4
473
1 janu
uari 2022: 37.9
935
1 janu
uari 2023: 38.3
349
1 janu
uari 2024: 38.7
797
1 janu
uari 2021: 17.118
1 janu
uari 2022: 17.3
329
1 janu
uari 2023: 17.5
518
1 janu
uari 2024: 17.7
722
1 janu
uari 2021: 19.7
788
1 janu
uari 2022: 20.0
032
1 janu
uari 2023: 20.2
251
1 janu
uari 2024: 20.4
487
1 janu
uari 2021: 9.15
58
1 janu
uari 2022: 9.27
71
1 janu
uari 2023: 9.37
72
1 janu
uari 2024: 9.48
81
1 janu
uari 2021: 865
5
1 janu
uari 2022: 839
9
1 janu
uari 2023: 839
9
1 janu
uari 2024: 839
9
Per ok
ktober 2020 e.v.
e jaren: 3.29
97
1 janu
uari 2021: 9.80
06
1 janu
uari 2022: 9.92
27
1 janu
uari 2023: 10.0
035
1 janu
uari 2024: 10.152
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