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Voorrwoord
age, beleid en
e financieel,, van gemeen
nte Hoeksche Waard. Ee
en
Voor u ligt de eerste slotrapporta
1 maanden hard werken
n voor de eerste keer een
n meer onde
erbouwd bee
eld ligt
momentt waarop na 10
van de w
wekelijkheid waarmee
w
we
e wat verder in de toekom
mst kunnen kijken.
k
Bijzon
nder omdat in
n deze
rapporta
age? ook de fase
f
van sam
menvoeging valt
v waarin, naast
n
de gebrruikelijke we
erkzaamhede
en van
een gem
meente, ook heel
h
veel aan
ndacht is besteed aan hett “worden va
an een nieuw
we organisatie”.
Daarmee
e zijn we nog
g niet mee klaar en gaan we
w de komende tijd abso
oluut door.
Eerder iss wel eens ge
ezegd dat de
e meeste bab
by’s na 9 maa
anden nog niiet kunnen lo
open. Des te meer
opmerke
elijk is het om
m op grond van
v zowel de beleids- en financiële
f
resultaten te kunnen
k
zeggen dat
de “babyy” gemeente Hoeksche Waard
W
na 9 maanden
m
wel kan lopen. Wellicht
W
nog niet zo goed
d als een
volwasse
ene, maar da
at is een groe
eiproces en daar
d
zitten we
w middenin.
apportage
Beleidsra
In grote lijnen is te ziien dat de vo
oorgenomen activiteiten voor bijna drriekwart op planning
p
ligg
gen en/of
d zijn. Bijna een
e kwart van de activiteiten zijn gesttart maar sta
aan onder druk. Van 1% sstaat vast
afgerond
dat we d
deze door gaan schuiven in de plannin
ng. De details zijn te lezen in de bijgevvoegde
beleidsra
apportage per programm
ma. Ook zien we uit de maandelijkse metingen
m
dat de dienstve
erlening
over hett algemeen van een zeer respectabel niveau is. Ee
en resultaat wat
w er mag zijn in deze biijzondere
periode van fusering
g. Natuurlijk is er in en na deze fase no
og veel te do
oen. Maar het bewijst wel dat
deze org
ganisatie tot veel in staatt is en dat gepaste trots op
o zijn plaatss is.
Financiële rapportag
ge
erwachten re
esultaat aan het einde va
an het jaar is gecalculeerd
d op € 0,5 miljoen. Het te
e
Het te ve
verwachten begrotin
ngssaldo na de
d Zomerrap
pportage 201
19 gaf nog ee
en tekort van
n € 2,9 miljoe
en aan,
en als gevolg
g van nieuw beleid.
b
De slo
otrapportage
e komt uit op
p een saldo van
v € 3,3
waarvan € 2,3 miljoe
positief. Alleen kijkend naar de positieve resultate
en die in 2019 zijn gemelld, is dat bijna € 5
miljoen p
miljoen. Dit ligt in lijn
n met voorga
aande jaren van
v de 5 gem
meenten sam
men. Wij stelle
en voor om,
opend op het definitieve resultaat van 2019, onge
eveer € 2,7 miljoen
m
door te schuiven naar
vooruitlo
2020 zod
dat we de uittvoering van de program
mma’s kunnen
n voortzetten
n. In de slotrapportage zijn een
paar gro
otere bedragen positief en
e negatief te
e vinden. De meest opvallende is het overschot op
program
mma ‘0’. Deze
e is voor het grootste
g
dee
el, € 3,2 miljo
oen, te verkla
aren door de
e extra bijdragen
vanuit he
et Rijk via de
e mei- en de septemberci
s
rculaire.
Aandach
htspunten
Ondankss het feit datt er over het algemeen ee
en beeld is waar
w
we trotss en blij mee zijn, blijven er
e wel
degelijk aandachtspu
unten die volgen uit deze
e rapportage
e.
én op één rellatie gelegd met
m de finan
nciële rapporrtage en de activiteiten
a
die op
1. Er is geen éé
o
oranje
en roo
od staan in de
d beleidsrap
pportage . De
e financiële rapportage
r
in
nclusief de
beheeractiviteiten, is bre
eder dan de beleidsrappo
b
ortage. De be
eleidsrapporrtage is voora
al gericht
o het realiseren van hett voorgenom
op
men beleid.
2. Een deel van
n de uitvoerin
ng van de acttiviteiten 2019 is gerealisseerd door in
nzet van extrra
c
capaciteit
(in
nhuur).
3. Activiteiten
A
d vanuit 20
die
019 overgaan
n naar 2020 komen
k
bovenop de in de
e begroting 2020
2
o
opgenomen
activiteiten en veroorzaken een “boe
eggolf” effecct. Hierdoor ontstaat er nog
n meer
d
druk
op de planning
p
2020 en wellichtt overdruk. E
Een goede affweging van wat
w we wel doen
d
en
w niet is esssentieel.
wat
4. In de financië
ële rapportage zien we dat
d er een substantieel de
eel van de in 2019 geplan
nde
investeringe
en overgaan naar
n
2020. Ook
O dit zet drruk op de besschikbare capaciteit versus de
w
werkvoorraa
ad. Ook hier geldt
g
dat een
n goede afweging van wa
at we wel do
oen en wat niet,
nodig is.
5

5. Er zijn kleine
ere projecten
n vanuit 2018
8 naar 2019 doorgeschov
d
ven en weer verder
v
d
doorgeschov
ven naar 202
20. De vraag is of we deze
e projecten nog
n daadwerrkelijk uit gaa
an
v
voeren.
6. Het nu gepro
ognosticeerd
de resultaat is niet het eindresultaat. Met name externe
e
invloeden,
bijvoorbeeld
d ontwikkelin
ngen bij gemeenschappelijke regeling
gen, kunnen dit resultaatt nog fors
beïnvloeden.
W stellen vo
oor om via de slotrapporrtage alvast een
e aanzienliijk bedrag do
oor te schuiven naar
7. Wij
2020. Dit gaa
at ten laste van
v het te ve
erwachten resultaat zoalss genoemd. Feitelijk
F
neem
mt de
g
gemeente
daarmee een voorschot op een resulta
aat dat er forrmeel nog niiet is. Hierdoor
f
omga
aan met de nog
n niet afge
eronde projecten.
kunnen we flexibel
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1.

Inleid
ding

an of de bela
angrijkste doelstellingen uit de programmabegroting op
In de slotrapportage geven wij aa
d
van de slotrapportag
s
ge is rapportteren over de
e belangrijkste beleids- en
schema liggen. Het doel
dien nodig vrragen wij de raad om hervverdeling van
financiëlle afwijkingen in de programma’s. Ind
budgetten tussen de
e programma
a’s of het mu
uteren op resserves.
In paragraaf 1.1 en 1.2 vindt u ee
en op hoofdliijnen een alg
gemene bescchrijving van de voortgang van de
uitvoerin
ng van de pro
ogrammabeg
groting en ee
en samenvatttend financieel overzicht.

1.1 Algemeen
W
De verrschillende te
eams
Voor u ligt de eerste Slotrapportage 2019 van gemeente Hoeksche Waard.
n samenwerk
king met de financiële
f
advviseurs en op
pgaveregisse
eurs inzicht in
n de voortgang over
geven in
de doelsstellingen uitt de actuele begroting.
b
In de belleidsrapporta
age is per programma en
n per taakveld een veranttwoording opgenomen over
o
de
uit te voeren activite
eiten. Deze acctiviteiten zijjn afkomstig uit de Progrrammabegro
oting 2019 en
n de
merrapportag
ge 2019.
Perspecttiefnota/Zom
Over de voortgang van
v de activitteiten wordt gerapportee
erd door mid
ddel van een indicator en indien
ordt een toe
elichting gege
even. Deze in
ndicator is (n
nog) geen ob
bjectief meettbare norm.
nodig wo

Gereed of uitvoering
u
loo
opt conform
m planning en
n gestelde ka
aders
Uitvoering staat
s
onder druk,
d
kans op
p afwijkingen
n. Extra bewa
aking van de
e kaders en planning
Uitvoering wijkt
w
in nega
atieve zin af van
v de planning en geste
elde kaders. Maatregelen
M
zijn vereist
a
o
opgenomen.
Daarvan zijn er 132 indicatoren op grroen, 40 op oranje
o
en
In totaal zijn er 176 activiteiten
3 indicattoren op rood gezet.

2
2%

23%

Groen
Oranje
75%
%

Rood

7

er programm
ma
Totaal acctiviteiten pe

Het afge
elopen jaar sttond vooral iin het teken van het opsttarten van de
e nieuwe org
ganisatie en de
d basis
op orde krijgen. Deso
ondanks loo
opt 75% van de
d activiteite
en, die moete
en bijdragen
n aan het realiseren
n, conform planning.
p
van de doelstellingen
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1.2 Sa
amenvatte
end financieel beeld
er treft u een
n totaaloverzzicht van hett actuele fina
anciële beeld
d van de nieu
uwe gemeente
Hieronde
Hoeksch
he Waard in 2019.
2
(bedragen x €1.000)

Ontwikke
eling saldo
A Sald
di primitieve beegroting HW 201
19‐2022
1e Begrotingswijzig
B
ging 2019
2e begrotingswijzig
b
ging verordenin
ng OZB en RZB 2019
2
I Sald
do begroting 20
019 na begroting
gsraad
B
C
II
D
III

Effeecten zomerrapportage
Nie uwe beleidsvoo
ornemens Persp
pectiefnota
Sald
do begroting 20
019 na zomerrap
pportage en Perrspectiefnota
Effeecten slotrapportage
Sald
do begroting 20
019 na slotrappo
ortage

2019
40
‐5
519
‐1.7
726

‐2.2
205
1.5
575
‐2.2
260

‐2.8
890
3.3
339

4
449

Beginsalldo 2019
Op 19 fe
ebruari 2019 heeft de gemeenteraad de Begrotin
ng 2019 inclu
usief de eerstte en de tweede
begrotin
ngswijziging 2019 vastgesteld. Het ge
eprognostice
eerde saldo voor
v
2019 be
edroeg € 2,2 miljoen
negatieff onder meerr als gevolg van
v de verlag
ging van de o
ozb- tarieven. Aan het eind van het jaa
ar
zuiveren
n wij via een onttrekking
o
a de Algem
aan
mene reserve
e het negatie
eve saldo van
n € 2,2 miljoe
en weer
aan.
Ontwikkkelingen saldo 2019
Het geprrognosticeerrde saldo 201
19 is in de Zo
omerrapporttage 2019 ve
erhoogd met € 1,6 miljoen en in
de Slotra
apportage 20
019 met € 3,3 miljoen, to
otaal € 4,9 miljoen positie
ef. Daarnaastt zijn in de
Perspecttiefnota 2019 nieuwe beleidswensen
n toegevoegd
d van totaal € 2,3 miljoen
n (negatief).
Prognosse eindsaldo 2019
De primiitieve Begrotting 2019 slo
oot met een positief saldo van € 40.00
00,-. Het gep
prognosticee
erde
resultaatt 2019, na ve
erlaging van de
d belastingtarieven, de verwerking van
v de nieuw
we beleidswe
ensen en
actualisa
atie van de budgetten in de tussentijd
dse rapporta
ages bedraag
gt nu € 0,5 miljoen positie
ef.
Het resu
ultaat in de ja
aarrekening kan
k nog afwiijken van de prognose
Gezien d
de fase waarin de nieuwe
e organisatie zich bevindtt is het niet ondenkbaar
o
d het werke
dat
elijke
resultaatt in de jaarre
ekening 2019
9 afwijkt van de prognose
e in deze Slottrapportage 2019. De bu
udgetten
in deze sslotrapportag
ge zijn bijgessteld naar he
et actuele inzzicht. Naarma
ate de tijd vo
ordert, krijge
en wij
meer inzzicht. In de Ja
aarrekening 2019 verantw
woorden wij uiteindelijk het eindresu
ultaat van de
werkelijkke baten en lasten.
l
In de paragraaf ‘R
Risico’s en aan
ndachtspuntten’ zijn onde
erwerpen
opgenom
men die van invloed kunn
nen zijn op dit eindresulta
aat.
Doorschuiven budge
etten van 201
19 naar 2020
0
otrapportage
e 2019 is geïïnventariseerrd welke werrkzaamheden
n doorlopen in 2020. Om
m in
Bij de Slo
januari 2
2020 direct verder te kunnen gaan me
et deze werkkzaamheden stellen wij voor om de
bijbehorrende budgetten van tota
aal € 2,7 miljoen alvast do
oor te schuivven naar 2020 (en daarmee niet
te wachtten tot de be
estemming van
v het jaarre
esultaat in de
e raad van juli 2020). Dit is
i circa 1,5 % van het
begrotin
ngstotaal (zie
e paragraaf 3.14).
3

9

Mutatie Algemene re
eserve
egrotingsraad
d in februari 2019 verwachtten wij ee
en onttrekkin
ng aan de Alg
gemene rese
erve in
Bij de be
2019 van
n € 2,2 miljoe
en om het ne
egatieve beg
grotingssaldo
o van -/- € 2,2
2 miljoen te dekken.
d
Deze
e
onttrekkking aan de Algemene
A
resserve kan in 2019 achterw
wege blijven
n, omdat het verwachte resultaat
is bijgestteld naar € 0,5 miljoen po
ositief. Als we dit saldo bij de bestemming van het
jaarrekeningresultaa
at 2019 toevo
oegen aan de
e Algemene reserve is he
et effect op de
d Algemene
e reserve
in 2019 € 2,7 miljoen
n positief. He
et doorschuivven van de bu
udgetten naar 2020 leidtt tot een neg
gatief
effect in 2020 van € 2,7 miljoen op
o de Algemene reserve. Per saldo is het effect va
an het doorsschuiven
budgetten op
p de Algemen
ne reserve in
n 2019 en 2020 nihil.
van de b
Doorschuiven investeringskredie
eten van 2019 naar 2020
In bijlage
e 2 treft u ee
en overzicht van
v de investeringskredie
eten 2019. Dit
D overzicht bestaat uit de
d
investeriingskrediete
en uit de Begroting 2019 en uit de doorgeschoven
n restantkred
dieten uit de
e
jaarrekening 2018 va
an de voorma
alige gemeen
nten en gem
meenschappe
elijke regeling
gen. Aangezien de
investeriingen niet (volledig) zijn gerealiseerd
g
in 2019 stelllen wij voor om ook de in
nvesteringskkredieten
direct do
oor te schuivven naar 2020
0, zodat ook deze per 1 ja
anuari 2020 beschikbaar zijn.

10
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2
2.

Beleidsrapp
portage

Per programma leggen wij veranttwoording af ove
P
er het beleid en de planning waar dit afwijkt van de
e doelstellingen e
en uitgangspunte
en uit de actuele
p
programmabegro
oting.
O
Over
de voortgan
ng van de activite
eiten rapporteren
n wij door middel van een indicato
or en indien nodiig geven wij een ttoelichting.
Gereed of uitvoering loo
opt conform plan
nning en gestelde
e kaders
Uitvoeriing staat onder druk,
d
kans op afw
wijkingen. Extra be
ewaking van de kaders
k
en plannin
ng
Uitvoeriing wijkt in negattieve zin af van de planning en gestelde kaders. Maatregelen zijn vereist

2
2.1

Nr.

Progra
amma 0 Bestu
uur en Onderstteuning

Taakveld 0.1 Bestuur
T
Doelstelling
g

0.1.1
1

Activiteit / maatregel

Bro
on

Jaar

Realisatie raa
adsthema’s

Programm
matische uitwerkin
ng

PN//

Vanaf

Program
mmaplannen conform planning geree
ed. Voor

hoofdlijnenakkkoord

raadsthem
ma’s

Zom
merrap

2019

program
mma Duurzaamheid
d is een aangepaste
e planning

201
19
0.1.2
2

Voortgang
g en toelichting

afgespro
oken.

Stimuleren ovverheids-en

Opbouw en ondersteuning

PN//

Vanaf

Er zijn ve
erkenningen gedaa
an (intern en extern); training

burgerparticipatie

dorpsgerricht werken

Zom
merrap

2019

Waarderend Vernieuwen gevolgd;
g
bij alle tea
ams wordt langs

201
19

ositioneren in de orrganisatie; Team
gegaan om het DGW te po
is, vanwege ziekte, niet op volle sterkte.

0.1.3
3

Stimuleren ovverheids-en
burgerparticipatie

Onderste
euning initiatieven

PN//

Vanaf

Er is geccommuniceerd naar de inwoners overr initiatieven; een

Zom
merrap

2019

aantal in
nitiatieven worden procesmatig onde
ersteund;

201
19

Leidraad
d binnenkomen inittiatieven is opgeste
eld; met diverse
dorpsrad
den/-verenigingen//buurt bestuurt wo
ordt contact
onderho
ouden. Dorpswetho
ouders worden ond
dersteund bij
gesprekkken/spreekuren in de dorpen. Team Strategie
S
is,

12

vanwege
e ziekte, niet op vo
olle sterkte.
0.1.4
4

Deelname aan De Hoeksche Wa
aardse

Onderste
euning

Uitdaging

PN//

Vanaf

Zom
merrap

2019

Hoeksch
he Waardse Uitdaging is operationeell

201
19
0.1.5
5

We kennen onze omgeving en weten
w

Positione
ering door het aang
gaan van

PN//

Vanaf

Vanaf be
egin 2019 is de ken
nnismaking en verkkenning binnen

mgeving kunnen bieden.
wat we de om

nieuwe co
ontacten, strategissche

Zom
merrap

2019

de regio
o/provincie uitgevo
oerd. Op basis van deze
d
verkenning

allianties en deelname aan nieuwe
n

201
19

geven w
wij de positionering verder vorm. Voorbeeld o.a. is de

samenwe
erkingsverbanden

samenw
werking rondom de Regiodeal met de Zuid-Hollandse
Delta en
n de door de Hoekssche Waard georga
aniseerde
bestuurlijke conferentie Zu
uidelijk Zuid-Hollan
nd.

0.1.6
6

Versterken va
an de economische
e

Realisatie
e van het gezamenlijke

PN//

Vanaf

vitaliteit

gebiedsp
programma met de provincie

Zom
merrap

2019

Te verwachte
en kosten in het kad
der

Actualisatie begroting

Uitvoering loopt tot en me
et 2022.

201
19
0.1.7
7

van herindelin
ngsbijdrage inzichttelijk
0.1.8
8

0.1.9
9

0.1.1
10

1 helftt

Bij de Zo
omerrapportage 20
019 is de projectbe
egroting

Zom
merrap

2019

geactualiseerd. Hierin zijn de herindelingsbijdragen en de te

2019

Visie dorpsge
ericht werken (DGW
W)

Medio 20
019 volgt voorstel tot
t

201
19
PN//

uitgewerkt

uitwerkin
ng

Zom
merrap

Visie op strategische positionerring

Plan met vertaling naar doe
elstellingen

201
19
PN//

uitgewerkt

e

PN//

verwach
hten kosten in het kader
k
van de herindeling verwerkt.
17 sept jjl. is er een raadsbijjeenkomst over de
e visie op DGW
geweestt. In het najaar 2019 stellen wij een ka
ader DGW op
voor bessluitvorming in colllege en raad.
2019

Zie 0.1.5
5

Zom
merrap

Subsidiebeleiid in relatie tot

Voorstel belasting maatschappelijk

201
19
PN//

2019

Met de ssamenvoeging van de gemeenten is er
e een

maatschappe
elijk vastgoed

vastgoed

Zom
merrap

2020

omvangrijke en diverse vasstgoedportefeuille
e ontstaan.

geharmoniseerd

Nieuwe subsidieverordening

201
19

odig te komen tot e
een efficiënte beze
etting van het
Het is no
vastgoed. Onderzoek zal worden
w
gedaan naa
ar de
bezettin
ngsgraad, mede in combinatie
c
met he
et nog te
harmoniseren tarievenbele
eid.
Wij kieze
en voor een gefase
eerde aanpak. Het tarievenbeleid
wordt ontwikkeld nadat de
e Algemene Subsid
dieverordening
er zijn vastgesteld.
en het subsidiebeleidskade

13

0.1.1
11

0.1.1
12

0.1.1
13

0.1.1
14

Kader nota va
astgoed voorbereid
d

Doelstellinge
en duurzaamheid

Afsprakenkader ten behoevve van visie

PN//

2019,

uitvoeringsagenda

Zom
merrap

2020

Programm
matische aanpak

201
19
PN//

2019

uitgewerkt

Zom
merrap

Strategische keuze beheer open
nbare

201
19
PN//

Implemen
ntatie vanaf 2020

ruimte beschikbaar

Zom
merrap

Communicatiiebudget raad

Communicatie over

201
19
PN//

raadsverg
gaderingen en activviteiten

Zom
merrap

0.1.1
16

Uitzending be
eeldvormende

Beeldvormende bijeenkomssten op

PN//

vergadering

locatie

Zom
merrap

Beeldvormende bijeenkomssten op

201
19
PN//

locatie

Zom
merrap

Vergaderkostten raad (op locatie
e)

Zie 0.1.1
1

2019

2019

De comm
municatie rondom de raadsvergaderiingen en
activiteiten is vastgelegd in
n het communicatieplan en is een
doorgaa
and proces.

201
19
0.1.1
15

Uitvoering verloopt volgen
ns planning

2019

De discu
ussie hierover loopt nog binnen de grriffie en de raad.
Definitie
eve invulling in de loop
l
van 2020.

2019

De discu
ussie hierover loopt nog binnen de grriffie en de raad.
Definitie
eve invulling in de loop
l
van 2020.

201
19
0.1.1
17

75 bevrijding

Voorbere
eiding en uitvoering
g

PN//

programm
ma

Zom
merrap

2020

201
19
0.1.1
18

Externe (jurid
dische) advisering

Inwinnen van extern advies

PN//

2019

Blijvende activiteit.

Zom
merrap
0.1.1
19

Vitale dorpen
n en een actieve



samenleving



Onde
erzoeken hoe we krachten en
beho
oeften in de kernen
n centraal
kunnen stellen en hieraan
vorm
mgeven

201
19
Beg
groting

Zie 0.1.2
2 en 0.1.3

201
19

Bestu
uurders faciliteren zodat
z
zij
flexib
bel en afhankelijk va
an situatie
en context wisselende rollen
r

14

kunne
en vervullen
0.1.2
20

0.1.2
21

Versterken va
an de (economische)

met de provincie het
Samen m

groting
Beg

vitaliteit van de
d Hoeksche Waarrd

gezamenlijke gebiedsprogra
amma

201
19

We kennen onze omgeving en weten
w

n
uitvoeren
 Strategische positionerring van de
Hoekksche Waard in de omgeving
o

Beg
groting

wat de Hoekssche Waard de
omgeving te bieden heeft (exte
erne
focus)



Zie 0.1.6
6

Zie 0.1.5
5

201
19

De be
elangen van de Hoe
eksche
Waard
d onder de aandaccht brengen
in besstuurlijke netwerke
en zoals
provin
ncie Zuid-Holland,
Metro
opoolregio Rotterd
dam Den
Haag,, Zuid-Holland Zuid
d en ZuidHollan
ndse Delta

0.1.2
22

Bekendheid geven
g
aan de Hoek
ksche

Opstarten van gebiedsmarkketing

Waard

Nr.

Taakveld 0.2 Burg
T
gerzaken
Doelstelling

0.2.1
1

Nr.

Besluitvorming december 2019

201
19

Activiteit / maatregel

Bro
on

Jaar

Dienstverlening: dichtbij en

Implemen
nteren en door onttwikkelen

PN//

Vanaf

m
ondersteu
und
persoonlijk, maximaal

van de dienstverlening volgens het

Zom
merrap

2019

door digitale kanalen

ncept
nieuwe dienstverleningscon

201
19

Taakveld 0.3 Beheer overige gebo
T
ouwen en gronde
en
Doelstelling
Activiteit / maatregel

0.3.1
1

Beg
groting

Bro
on

Jaar

Voortgang
g en toelichting
Uitvoerring verloopt volgens planning en gesstelde kaders.

Voortgang
g en toelichting

Onderzoek na
aar beheersvorm

Onderzoe
ek doen naar een toekomstige
t

PN//

Vanaf

Voordat we een onderzoe
ek starten naar de mogelijke

gemeentelijke
e vastgoed

beheersvvorm voor het gemeentelijk/

Zom
merrap

2019

elijk eerst beleid op
p vastgoed te
beheerssvorm is het wense

maatscha
appelijk vastgoed. In
I het

201
19

ontwikkkelen.

onderzoe
ek ligt de eerste foccus van

Dit op zzijn minst in afstem
mming/ overéénstemming met het

overdrach
ht van beheer en exploitatie
e

gemeen
ntelijk beleid op vo
oorzieningen en het dorpsgericht

15

0.3.2
2

naar uitvo
oeringsorganisatie BRES BV,

werken. In 2019 inventarisseren wij het vastgoed. In 2020

uitgaande
e dat deze organisa
atie dit

ontwikkkelen wij beleid en aansluitend het on
nderzoek naar de

competittief kan realiseren

beheerssvorm.

Verduurzamen
n gemeentelijk

Onderzoe
ek doen naar

PN//

vastgoed

duurzaam
mheidsmaatregel als aanvulling

Zom
merrap

nu is da
at in 2 kwartaal 2020 de uitwerking afgerond
a
is en

op opstelllen MJOP gemeen
ntelijke

201
19

inzicht iin de maatregelen..

2019

Plan in ontwikkeling,
o
overrloop naar 2020 wa
aarin de planning
e

gebouwe
en


U
Uitvoeren
van nulm
meting van
h gemeentelijk vastgoed ten
het
a
aanzien
van de
vverduurzamingsopgave.



Inzichtelijk maken van
v het
p
pakket
van maatregelen met
t
terugverdientijd
binnen vijf
j
jaar
en langere term
mijn, zowel
o
organisatorisch
als financieel

0.3.3
3

2019

2020 ke
euze Vastgoedbehe
eersysteem

2019/2
2020

Het meerjarenperspectieff qua ontwikkeling formatie jeugd-

Ingebruikname

Onderzoe
ek doen naar gewe
enst

PN//

Vastgoedbehe
eersysteem

systeem vvoor vastgoedbehe
eer

Zom
merrap

Huisvesting va
an jeugd/ wijkteam
m West

De Drie LLelies in Puttershoe
ek is de

PN//

en verplaatsen
n servicepunt Maassdam

kantoorlo
ocatie voor jeugd/ wijkteam
w
en

Zom
merrap

ename. Vraag is of locatie De Drie
en wijktteam toont een toe

het serviccepunt. Hiervoor dient

201
19

Lelies ook
o na verbouwing voldoende ruimte biedt om te

201
19
0.3.4
4

verbouwd
d te worden

voldaan
n aan vraag en verw
wachting.

16

Nr.

Taakveld 0.4 Ove
T
erhead (ICT, Faccilitair, Huisvesting etc.)
Doelstellin
ng
Activite
eit / maatregel

0.4.1
1

Communica
atieve organisatie

a
Social media

Bron

Commu
unicatietrainingen, ontwikkeling

PN/

van klan
ntgericht schrijven, inzet

Zo
omerrap

schrijfco
oaches

20
019

Ontwikkkeling Newsroom

PN/
Zo
omerrap

0.4.2
2

Jaar

Uitvoe
ering loopt, verschillende activiteiten
n opgestart,
2019

Aanbestedin
ng HR- en salarissyssteem

Gemeen
nte Hoeksche Waarrd is vanuit

PN/

de Aanb
bestedingswet 2012 verplicht

Zo
omerrap

haar HR
R- en salarissysteem
m opnieuw

20
019

trainin
ngen opgestart, krijgt verder vorm in 2020.
Plan iss in ontwikkeling. Social
S
mediastrateg
gie ligt er.

2019

Ontw
wikkeling en uitvoerring newsroom verwachten wij in
e

20
019
0.4.3
3

Voortgang en toelichting
g

het 2 kwartaal 2020.

aan te b
besteden. Reden hiervoor is dat
het huid
dige contract met Centric
C
afloopt per 31 juni2019 en
n niet meer

2019

d kan worden. Doe
el is in 2019
verlengd
een leve
erancier te selecterren, die in
verband
d met de Aanbestedingsregels
per 1 jan
nuari 2020 live dien
nt te gaan
met hett nieuwe systeem
0.4.4
4

Stabiel netw
werk

De huidige netwerkbekabeling in het

PN/

pand aa
an de W. van Vlietsttraat is 25

Zo
omerrap

jaar oud
d en voldoet niet meer
m
aan de

20
019

2019

Door de werkdruk hebben we het project niet op kunnen
starte
en. Deze werkzaam
mheden pakken we in 2020 op.

huidige eisen. De snelheid en stabiliteit
van het netwerk wordt hie
erdoor
or de
beperktt. Dit geldt ook voo
bekabelling in de Jan van der
d
Heijdenstraat (HW Werkt!)). Voor de
prestaties van de werkplekk is het
beling wordt
noodzakkelijk dat de bekab
gemode
erniseerd in beide panden
p

17

0.4.5
5.

Aanbestedin
ng WMO systeem

Gemeen
nte Hoeksche Waarrd is vanuit

PN/

de Aanb
bestedingswet 2012 verplicht

Zo
omerrap

haar Wm
mo-systeem opnieu
uw aan te

20
019

2019

bestede
en. Reden hiervoorr is dat het
huidige contract met de le
everancier
2019 en niet
afloopt per 31 december2
erlengd kan worden
n. Doel is in
meer ve
2019 ee
en leverancier te se
electeren, die
in verba
and met de
Aanbesttedingsregels per 1 januari
2020 livve dient te gaan me
et het nieuwe
systeem
m
0.4.6
6

BAG

Onderzo
oek naar het in huis halen van

PN/

de BAG (Basisregistratie Adressen
A
en

Zo
omerrap

om ee
en verkenning impa
actanalyse te starte
en van de

wen), welke nu nog door SVHW
Gebouw

20
019

Samenhangende Objecttenregistratie (SOR
R). Deze

2019

Op 3 jjuli heeft het Algem
meen Bestuur van SVHW
S
besloten

wordt b
bijgehouden. Vanaff 2020

verkenning wordt uitgevvoerd door KokxDe
eVoogd. Om een

kunnen we de BAG met de
e benodigde

ouden de aangesloten SVHW
goed beeld te krijgen ho

ardigheden
softwarre, capaciteit en vaa

eenten werksessie(ss). De werksessie met
m de gemeente
geme

zelf gaan bijhouden.

Hoekssche Waard was op
p 9 oktober. Het vo
oorstel om BAG in
huis te halen is in het ST
TAF ICT overleg van
n 7 oktober
der heeft aangegevven te willen
besprroken. De wethoud
wachtten op de resultate
en van het onderzo
oek. De resultaten
komen in november besschikbaar. Dit betekkent dat we pas
door kkunnen gaan in 202
20.

0.4.7
7

DSO

Aansluitten op de landelijke
e digitale

PN/

voorzien
ning DSO (Digitaal Stelsel

omerrap
Zo

Omgeviingswet).

20
019

2019

Het DSO
O is een geordend en
verbond
den geheel van: afsspraken ICTvoorzien
ningen, registratiess,
gegeven
nsverzamelingen en
e bronnen.

18

0.4.8
8

Digitaal verg
gaderen

Voor he
et digitaal vergaderren is voor

PN/

het colle
ege en de directie gestart met

Zo
omerrap

van de
e applicatie van dig
gitaal vergaderen. Dit pakken wij

een pilo
ot van de applicatie
e ibabs. Door

20
019

integrraal op (organisatie
e en griffie).

2019

het gebruiksgemak van de
eze applicatie

De aanbesteding gaat dit jaar de deur uit voor
v
vervanging

.

gedacht aan het bre
eder inzetten
wordt g
van ibab
bs voor teammanag
gers en
eventue
eel andere gremia zoals
z
een
onderne
emingsraad.
0.4.9
9

Digitaliseren
n P&C instrumente
en

Met de aanschaf van een P&C
P

PN/

instrument wordt voldaan
n aan de wens

Zo
omerrap

2019

transp
parant en helder co
ommuniceren. Het P&C-proces en

Raad aan het helde
er en
van de R

20
019

de P&
&C-instrumenten pa
akken wij de komen
nde jaren verder

transparant communiceren van de

Bij de Begroting 2020 is al een start gemaa
akt met het

op

P&C-pro
oducten.
0.4.1
10

Opstellen ad
dvies monitoring

Naast data uit de systemen is in het

PN/

opgaven

dashboa
ard informatie bescchikbaat over

Zo
omerrap

de ontw
wikkelingen en de trends
t
op de

20
019

2019

lange te
ermijn, signalen uit
tevrede
enheidsonderzoeke
en bij klanten
en partn
ners en beleidsond
derzoek en –
evaluatiie
0.4.1
11

Archiefbehe
eer rechtsvoorgang
gers

Archieve
en afsluiten van de
e

PN/

rechtsvo
oorgangers, waard
door

omerrap
Zo

informa
atie geordend en to
oegankelijk is

20
019

2020-2023

Uitvoe
ering verloopt volg
gens planning en gestelde kaders.

en volda
aan wordt aan de wettelijke
w
verplich
hting van overbreng
ging,
waardoo
or een gedeelte op
penbaar
wordt. B
Behoud van culture
eel erfgoed
en voldo
oen aan wettelijke
verplich
htingen.
0.4.1
12

Digitaliseren
n van archieven om
m

Digitalisseren van archieven
n, waarvan

PN/

dienstverlen
ning op hoger plan te

het voor bedrijfsvoering en in kader

omerrap
Zo

2020-2023

19

brengen

van dien
nstverlening een meerwaarde
m

019
20

heeft (m
met name bouwverrgunningen).
0.4.1
13

0.4.1
14

Onderzoek ambtelijke huisvesting

Stakeho
older onderzoek na
aar de

PN/

huisvestting wensen van de
e ambtelijke

Zo
omerrap

organisa
atie.

20
019

Het nieuwe werken door

Doorontwikkelen van de moderne
m

PN/

n
ontwikkelen

ek, met oog voor middelen
m
(app,
werkple

omerrap
Zo

faciliteitten), draagkracht en
e nut en

20
019

2020-2021

Uitvoe
ering staat vooralsnog op de agenda voor 2020.

2019-2020

Wordt in 2020 opgepakt.

noodzaa
ak.
0.4.1
15

0.4.1
16

0.4.1
17

Implementa
atie AVG

Implementa
atie GRC tooling

Uitvoeren audits, pentesten

Invoeren maatregelen t.b.v. Algemene

PN/

Verorde
ening Gegevensbesscherming

Zo
omerrap

zoals vastgesteld in Privacybeleid

20
019

De aansschaf en implementatie van het

PN/

Naris Go
overnance, Risk en Compliance

Zo
omerrap

program
mma

20
019

Continu
ue laten (pen)testen van IT en

PN/

organisa
atie

2019-2023

2019

2019-2023

Voor 2019
2
is dit niet meer aan de orde.

Zo
omerrap
20
019

0.4.1
18

Creëren van
n awareness/bewusst

Opzette
en van een continu

PN/Zomerr

gebruik van privacy gevoelige

bewustw
wordingsprogramm
ma

ap
p
20
019

gegevens.
0.4.1
19

Organisatieontwikkeling

2019-2023

Zelforga
anisatie, werken in pop up, van
functiess naar rollen, heidagen

PN/

Vanaf

De on
ntwikkelthema’s vanuit het Kompas ziijn

omerrap
Zo

2019

opgavvegericht, dorpsgericht, 100% dienstvverlening, de

20
019

kernw
waarden en zelforganisatie in een lere
ende organisatie.
Aan deze thema’s hebbe
en we gewerkt doo
or bijeenkomsten
ganiseren om een eerste
e
verkenning te
t laten plaats
te org
vinden. Ook hebben we een pop-up team gevormd die de
kernw
waarden (persoonlijjk, durf en vakmanschap) hebben
opgep
pakt om daarover het
h gesprek met ellkaar te voeren.

0.4.2
20

Strategische
e personeelsplanniing

Strategiische personeelsplanning

PN/

Vanaf

Een eerste basis is geleg
gd in een bijeenkom
mst over ‘basis op

omerrap
Zo

2019

orde’.. Dit wordt vervolgd in 2020.

20

20
019
0.4.2
21

Strategisch leren en ontwikkelen

Visie ontwikkelen op opleiiden en

PN/

Vanaf

Er is een
e strategisch ople
eidingsplan en een
n leerlijn voor

ontwikkkelen

omerrap
Zo

2019

mede
ewerkers.

PN/

Vanaf

Mobilliteitsbeleid wordt in 2020 opgepakt. Met behulp van

omerrap
Zo

2019

de TM
MA wordt talentonttwikkeling verder vorm
v
gegeven.

PN/

Vanaf

De TM
MA is een instrument wat gaat over ta
alenten en

omerrap
Zo

2019

drijfve
eren. Een verdere doorontwikkeling
d
vindt
v
plaats in het

PN/

Vanaf

We he
ebben met elkaar gedefinieerd
g
wat we
w hieronder

omerrap
Zo

2019

versta
aan. We rollen dit in 2020 verder uit.
In hett vierde kwartaal ge
even we hier een eerste
e
aanzet toe.

20
019
0.4.2
22

Mobiliteit

Mobilite
eitsbeleid, talenton
ntwikkeling

20
019
0.4.2
23

Talentontwikkeling

TMA, talentontwikkelingsp
programma

20
019
0.4.2
24

Duurzame in
nzetbaarheid

Talentontwikkeling, generratiepact,
n ontwikkelen, vitaliteitsdag
leren en

vierde
e kwartaal en 2020
0.

20
019
0.4.2
25

Positionerin
ng aantrekkelijk

Employe
er Branding

PN/

Vanaf

werkgeverschap

Doorontwikkelen website:

Zo
omerrap

2019

bijdegemeentehw.nl en
werkenb

20
019

hoeksch
hecampus.nl

21

2
2.2

Progra
amma 1 Veiligheid

T
Taakveld
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Nr.

Doelsstelling

1.1.1
1

1.1.2
2

1.1.3
3

Activiteit

Bron

De gemeente heeft een adequatte
crisisorganisattie

De Hoeksche Waard maakkt deel uit van de
regionale crisisorganisatie
e Zuid-Holland Zuid
en heefft daarnaast lokale medewerkers die
jaarlijks worden getraind.

Zomerrap
2019

De gemeente heeft slagvaardige
e
brandweerzorrg

De regio
onale brandweer Zuid-Holland
Z
Zuid
zet zich in voor de risico- en
e crisisbeheersing.

PN/

De gemeente participeert actieff in de
doorontwikkeling van bevolkingsszorg

We gaan de bevolkingszorrg verder
professionaliseren en mee
er samenwerken
uid-Holland Zuid biij
met de Veiligheidsregio Zu
het uitvvoeren van de (regionale)
crisisbeheersing en bevolkkingszorgtaken

Jaar

Voortgan
ng en toelichting

Jaar

Voortgan
ng en toelichting

PN/

Zomerrap
2019
Begroting
2019

T
Taakveld
1.2 Ope
enbare orde en ve
eiligheid
Nr.
1.2.1
1

Doelsstelling
Handhaving hu
uidig veiligheidsnivveau en
versterken waar nodig

Activiteit
A.

Inze
etten op handhavin
ng van de drank en
n
horreca en bijzondere wetten.

B. Inzetten op handhaving van de drank en
hore
eca en bijzondere wetten.
w

Bron
PN/
Zomerrap
2019/
Begroting
2019

C. Zicht krijgen op (mogelijke)
onde
ermijnende activite
eiten in de
gem
meente.

1.2.2
2

Een leefbare en
e veilige omgeving
g

D. Ontw
wikkelen visie toeko
omstbestendige
BOA
A organisatie (APV en
e DHW)
A. Impllementatie WVGGZ
Z
B. Participatie stimuleren
n

PN/

22

1.2.3
3

Een leefbare en
e veilige omgevin
ng

1.2.4
4

Woonoverlastt



Opsstellen Integraal Ve
eiligheidsbeleid
201
19-2020
 Opsstellen handhaving
gsbeleid
 Rea
alisatie en (tussentiijdse) evaluatie van
n
toezicht en handhavin
ng
A. Aanp
passing APV en hett opstellen van
bele
eidsregels voor de uitvoering
u

Zomerrap
2019
Begroting
2019

PN/
Zomerrap
2019

We ve
erwachten dat het IVB
I gereed eind 1e kwartaal 2020
gereed is.

De AP
PV passen wij aan. De planning is dat het college de
e
APV in 1 kwartaal 2020
0 vaststelt.

23

2
2.3

Progra
amma 2 Verke
eer, Vervoer en
n Waterstaat

Taakveld 2.1 Verkkeer en Vervoer
T
Nr.
Doelstelling
2.1.1

Verkeersveiligh
heid vergroten

2.1.2

Bereikbaarheid
d verbeteren

2.1.3

2.1.4

Duurzame mob
biliteit

Realiseren robu
uuste vorkstructuu
ur

Activiteit / maatregel

Bron
n

Jaar

Voortgang en toelichting

• De Region
nale Projectgroep
Verkeersvveiligheid biedt acttiviteiten
op het gebied van bewustwording en
gedragsbe
eïnvloeding
(Meerjare
enprogramma
Verkeersvveiligheid)
• Het onderliggend wegennet
verbetere
en (vorkstructuur) door
onder andere het ontlasten
n van de
druk op de centrale
e as in
verkeersd
Klaaswaa
al
• Actief lob
bbyen bij de provin
ncie voor
een goed
de ontsluiting van de
d
Hoeksche
e Waard. Afstemmen en
voorbere
eiden renovatie
Heinenoo
ordtunnel
• Het faciliteren van fietsverb
bindingen,
onder andere fietspadenpla
an
e Waard
Hoeksche
• Het faciliteren van
fietsparkeercapaciteit
• Het verbe
eteren van de infra
astructuur
voor elekktrisch vervoer
Randweg Klaaswaal

Begrroting
2019
9

In 2020 vo
oerenwij meerdere
e activiteiten uit die
e gericht zijn op
doelgroep
pen, zoals een opfrriscursus rijvaardigh
heid senioren,
ouderen op
o de elektrische fiets, verkeerseduca
atie in het
voortgeze
et onderwijs en hett educatieprogramma School op
Seef voor leerlingen in het basisonderwijs.
b

Begrroting
2019
9

Hier ligt een relatie met de aanleg
a
van de nieuw
we provinciale
randweg K
Klaaswaal. Als deze
e weg gereed is nemen wij
aansluiten
nd maatregelen op
p de centrale as in Klaaswaal.
K
De
prognose volgens de plannin
ng is 2023. De soorrt maatregelen
stemmen wij met de bewoners van Klaaswaal af.
a De planning
hiervoor iss 2020.
Besluitvorrming bereikbaarhe
eidsplan renovatie
Heinenoordtunnel verwachtten wij in december 2019.

Begrroting
2019
9

In 2020 ste
ellen wij het uitvoe
eringsprogramma fietspadenplan
f
op. Wij facciliteren fietsparkeren in het kader van de renovatie
Heinenoorrdtunnel. Wij neme
en in ons plan voor een dekkend
netwerk va
an oplaadpunten in
n Hoeksche Waard en het
verbeteren de infrastructuurr voor elektrisch ve
ervoer op.

PN/
Zomerrap
9
2019

Vanaf
2019

Voor de aa
anleg van de provinciale randweg Kla
aaswaal is een
projectpla
an geschreven en vastgesteld.
v
Vervolgens is een
aanbested
dingstraject gevolg
gd voor de ingenieu
ursdiensten. In
novemberr 2019 starten we met
m de gesprekken
n met bewoners
en eigenaars om een voorke
eurstracé te kunnen
n bepalen. Dit
eerste helft van 202
20 bekend zijn waa
arna wij de
moet de e

24

ruimtelijke
e procedure gaan voorbereiden.
v
De eerste
e
uitgaven
verwachte
en wij eind 2019. Volgens
V
planning is de weg gereed
in 2023.
2.1.5

2.1.6

2.1.7

2.1.8

Realiseren robu
uuste vorkstructuu
ur

Realiseren mob
biliteitsagenda

Ontsluitin
ng Zuid-West (A29-KortwegLange een
ndrachtsweg)

PN/
Zomerrap
9
2019

Uitwerking mobiliteitsagend
da

PN/

Bereikbaarheid
d tijdens renovatie
Heinenoordtun
nnel

Maatrege
elpakket Heinenoorrdtunnel

Zomerrap
9
2019
PN/

Monitoring en sturing mobiliteit

Opstellen
n verkeersmodel Ho
oeksche
Waard

Zomerrap
9
2019
PN/

Vanaf
2020

Met de prrovincie en het watterschap overlegge
en wij over de
realisatie en de kostenverde
eling. Start procedu
ures voorzien
2020.

Vanaf
2019

Doorlopen
nd, verschillende projecten
p
met verscchillende

Vanaf
2019

Besluitvorrming bereikbaarhe
eidsplan verwacht december 2019.

2020

In 2020 ge
even wij opdracht voor
v
het opstellen van het

Zomerrap
2019
9

planning. Informeren via afzonderlijke voortga
angsrapportages.

verkeersm
model Hoeksche Wa
aard. Dit model gebruiken wij als
onderlegg
ger voor milieuvraa
agstukken en de regionale
geluidskaa
art.

2.1.9

Beheer openba
are ruimte

Gelijkscha
akelen van kwaliteit
openbare
e ruimte

PN/
Zomerrap
2019
9

Vanaf
2020

We stellen
n een integraal beleidsplan openbare
e ruimte op. In dit
plan is hett kwaliteitsniveau van
v de openbare ru
uimte 1 van de
door de ra
aad vast te stellen kaders. We verwacchten het plan in
e

het 1 kwa
artaal van 2020 aan
n te bieden.
2.1.10
0

Verkeersveiligh
heid

duurzaam
m veilig inrichten van de
wegen bin
nnen de bebouwde
e kom

PN/
Zomerrap
2019
9

Vanaf
2020

De invoering 30km en parke
eerverbodszones in
n woonstraten in
combinatiie met herinrichtingsprojecten; verbe
eteren
fietsstructtuur HW; risico gesstuurde aanpak verrkeersveiligheid
provincie ZH; uitvoeringspro
ogramma Duurzaam Veilig.

2.1.11

Verbeteren utilitaire en recreatievve
fietsroutes

Realiseren
n diverse fietspade
en

PN/
Zomerrap
9
2019

Vanaf
2019

Onder dit project valt onder meer de aanleg va
an het
ad Buitenzomerlan
nden en het
Tiengemetenpad, het fietspa
en lopen in 2020
fietspad Strijen – Oud-Beijerland. Deze projecte
door.

2.1.12
2

Realiseren robu
uuste vorkstructuu
ur

Aansluitin
ng N217-Polderweg
g irt
herontwikkkeling SU terrein

PN/
Zomerrap
2019
9

Vanaf
2019

Dit projecct is onderdeel van het maatregelpakkket
Heinenoordtunnel (2.1.4) en
n voeren wij na insttemming met het
maatregelpakket vervroegd uit.

25

Taakveld 2.2 Parkkeren
T
Nr.
Doelstelling
2.2.1

Voldoende parkkeergelegenheid
realiseren

Activiteit / maatregel

Bron
n

Jaar

Oplossen knelpunten

PN/

2020

Zomerrap
2019

Voortgang e
en toelichting
Door toen
name autobezit onttstaat in woonwijke
en een
structuree
el tekort aan voldoe
ende parkeercapacciteit. Door het
leveren va
an maatwerk breide
en wij waar mogelijjk de
parkeerge
elegenheid uit.

Nr.
2.5.1

2.5.2

2.5.3

Taakveld 2.5 Ope
T
enbaar vervoer
Doelstelling
Vervoersaanbo
od verbeteren en het
wegennet ontlasten

Verbeteren extterne bereikbaarhe
eid

Toegankelijkhe
eid OV

Activiteit / maatregel

Bron
n

• In overleg
g met de provincie de
behoefte
e en mogelijkheden
n voor
aanleg P+
+R-voorzieningen in kaart
brengen
• Het realisseren van den
Randstad
dnetverbinding (Rnetverbin
nding)
Doorontw
wikkeling nachtbus hele regio
(pilot)

Begrroting
2019
9

Inventarissatie bushaltes

Jaar

Voortgang en toelichting
Behoefte is in kaart gebrach
ht en provincie bere
eid uitbreiding
van P+R-te
erreinen voor. Gem
meente faciliteert.
Gemeente
e en provincie werkken samen aan realisatie RNetverbin
nding tussen Oud-B
Beijerland en Zuidp
plein.

PN/
Zomerrap
9
2019
PN/
Zomerrap
9
2019

Vanaf
2019

Vanaf 1 januari 2020 gaat de
e nachtbus op twee
e routes door
020 vindt evaluatie
e plaats over de
Hoeksche Waard rijden. In 20
twee routtes.

2020

Wij sluiten
n aan bij nieuw provinciaal beleid toeg
gankelijkheid
openbaar vervoer. Wij verwa
achting in 2020 con
ncreet plan hoe
hieraan ee
en vervolg te geven
n.
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2
2.4
Nr.

Progra
amma 3 Econo
omie

Taakveld 3.1 Economische ontwikkkelingen
T
Doelstelling
Activiteit / maatregel
Bevorderen balans op de
arbeidsmarkt

3.1.1

In samenwerking met de provvincie Zuidordt een uitvoering
gsagenda
Holland wo
opgesteld.

Bro
on

Jaar

PN/

2019

merrap
Zom
201
19

Voortgang en
n toelichting
De analysefase is afgerond, wat
w heeft geresulte
eerd in een
concept uittvoeringsagenda viitale arbeidsmarkt voor de Hoeksche
Waard. Wij verwachten in deccember 2019 de vaststelling in het
college. Besluitvorming door de raad in de raadssvergadering van
januari of februari 2020.

3.1.2

Deelname aan platform Stichting
Onderwijs Bedrijfsleven (SOB
B) en
uitvoeren S
SOB agenda.
Ontwikkele
en en implementerren
regionale vvacaturebank

3.1.3
3.1.4

Bevorderen sam
menwerking overheid,
onderwijs en be
edrijfsleven

Ontwikkele
en en implementeren
economic b
board Hoeksche Wa
aard (o.a.
onderneme
ers, zorgpartijen, onderwijs,
etc.)

PN/
Zom
merrap
201
19
PN/
Zom
merrap
201
19
PN/
Zom
merrap
201
19

Vanaf
2019

De gemeen
nte neemt actief de
eel aan de SOB en is medeinitiatiefnemer van activiteite
en. Een uitwerking van activiteiten is
onderdeel van de uitvoeringsagenda vitale arbe
eidsmarkt.

Vanaf
2019
Vanaf
2019

Concept-prrojectplan regionalle vacaturebank is opgesteld
o
in
afstemming met onderwijs en
n bedrijfsleven.
Onder begeleiding van een ex
xtern bureau is gesstart om in een
proces mett de stakeholders u
uit de triple helix te
e kijken waar de
meerwaard
de ligt voor het toe
evoegen van een ecconomic board aan
n
de Hoeksch
he Waard. In 2020 wordt
w
duidelijk waar de kansen
liggen en of
o er voldoende dra
aagvlak is voor een board.

3.1.5

3.1.6

Doorontwikkkelen detailhande
elsraad en
centrumma
anagement Hoekscche Waard
Behoud en de versterking
v
van onzze
positie in de du
uurzame en
innovatieve lan
ndbouw

Project Foo
odlab
Uitvoeren projecten
p
agenda groene
g
cirkels

PN/
Zom
merrap
201
19
PN/
Zom
merrap
201
19

2020

Traject is ge
estart. Zie ook 3.1.1.

Vanaf
2019

aat aan de slag mett de invulling van
Een groep kwartiermakers ga
het concep
pt Foodlab aan de hand
h
van drie progrrammalijnen,
namelijk innovatie en techniek, natuur en biodivversiteit en gezond
d
elijke wens om een
n
voedsel en welzijn. De politieke en maatschappe
f
plek (her) in
n te richten past
gebouw te realiseren of een fysieke
gemeente onderstteunt en faciliteert het idee van de
hier in. De g
kwartierma
akers.
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De investerringsimpuls van het IBP Vitaal Plattela
and, die aan de
regio zuidw
westelijke delta is toegekend, wordt ingezet om de
Groene Cirkkel Akkerbouw een
n doorstart te geve
en. Bekeken wordt
welke scop
pe werkbaar is en hoe de organisatie hierop
h
wordt
ingericht.
3.1.7

3.1.8

Behoud en uitb
breiding van de
economische vitaliteit

Duurzame, inno
ovatieve
landbouwsecto
or

Samen mett de detailhandelsra
aad de
regionaal va
astgestelde detailh
handelsvisie
uitwerken
Versterken van de winkelcenttra in de
kernen
Verbeteren
n van de samenwerrking met
onderwijs e
en bedrijfsleven
 Mogelijkh
heden verkennen op
o het
gebied va
an biomassa en bio
obased
economyy
• Verkenning van de realisatie
e van
Foodlab
• Via innovvatieve pilots de
landbouw
wsector in de Hoekksche Waard
verder (in
nter)nationaal op de
d kaart
zetten

Beg
groting
201
19

Voor 6 dorp
pscentra wordt onder begeleiding va
an Platform De
Nieuwe Winkelstraat een ‘Kom
m-in-actie-traject’ doorlopen
d
om te
komen tot actieplannen voor elk van deze winke
elgebieden.
werkt een adviesbu
ureau samen met de
d stakeholders
Daarnaast w
aan een voo
orstel voor een uitvoeringsprogramm
ma detailhandel
inclusief orrganisatie en financciering.

Beg
groting
201
19

De provincie heeft opdracht verstrekt
v
aan de om
mgevingsdienst
d biomassa in de Hoeksche
H
Waard.
om onderzoek te doen naar de
derzoeksresultaten
n kunnen, naar verw
wachting in de
Met de ond
loop van 20
020, vervolgstappe
en worden uitgewe
erkt.
e bovenstaand.
Foodlab zie
De begroting van de investeringsimpuls van hett
ogramma Hoeksche
e Waard is in samenspraak met
gebiedspro
provincie en initiatiefnemers geactualiseerd. De
e pilot Fabulous
O buiten het geb
biedsprogramma
Farmers is cconcreet gestart. Ook
lopen diverrse onderzoekstraje
ecten op het gebie
ed van innovatieve
landbouw, in samenwerking met
m onder meer de
e WUR, HAS en
UvA.
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Nr.
3.2.1

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
T
Doelstelling
Activiteit / maatregel
Toekomstbeste
endige infrastructu
uur

Faciliteren initiatieven snel internet

Bro
on

Jaar

PN/

Vanaf
2019

Zom
merrap
201
19

Voortgang en
n toelichting
We voeren gesprekken met marktpartijen
m
om te
e komen tot
afspraken o
over het faciliteren bij de aanleg van glasvezel.
g
Ook
vragen wij vvia de media aanda
acht om bewustwording en
initiatieven bij belanghebbend
den aan te moedigen.

3.2.2

Nr.
3.3.1

3.3.2

Aantrekkelijk ve
estigingsklimaat vo
oor
bedrijven

•Ontwikkellen en revitaliseren
n
bedrijven
nterreinen, bijvoorb
beeld
bedrijven
nterrein locatie Suikkerfabriek
Puttersho
oek
• Verkopen
n kavels 1e fase door
Bedrijven
npark Hoeksche Wa
aard

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en be
T
edrijfsregelingen
Doelstelling
Activiteit / maatregel
Pro actieve dienstverlening

Ontwikkele
en en implementeren
(agrarisch) ondernemersloket
o
t

Stimuleren ond
dernemerscollectiviteit

Realiseren van BIZ op bedrijve
enterreinen
en in winke
elgebieden

Duurzaam veilig vestigingsklimaat

Vanuit een proactief
accountma
anagement leegstand
tegengaan en kansen verzilve
eren voor
revitaliserin
ng en verduurzaming van
bedrijvente
erreinen

PN/

Ontwikkeling van en uitgifte op
o gemeentelijke en
e particuliere

Zom
merrap
201
19

bestemmin
ngsplan in de beroe
epsfase. Voorbereiding voor

bedrijvente
erreinen loopt. Bij locatie
l
Suikerfabrie
ek is het
aanbestediing van onderhoud
dswerkzaamheden op
bedrijvente
errein Mijlpolder zijjn in gang gezet.

Bro
on

Jaar

PN/

Vanaf
2020

Zom
merrap
201
19
Beg
groting
201
19

Voortgang en
n toelichting
Voorbereid
ding traject is gesta
art.

In novembe
er hebben wij een voorstel
v
aan de raa
ad aangeboden om
m
de BIZ in Sttrijen te verlengen.. Wij moedigen verrschillende
onderneme
ers en vastgoedeig
genaren aan om een BIZ te starten.

3.3.3

Beg
groting
201
19

Accountma
anagers, ambtelijke
e specialisten en be
estuurders
organiseerd
den werkbezoeken
n en we huurden specifieke
deskundigh
heid op het gebied van leegstandsaan
npak in
winkelgebieden in.
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Nr.
3.4.1

3.4.2

Taakveld 3.4 Economische promo
T
otie
Doelstelling
Integrale aanpa
ak gebiedsmarketin
ng
Hoeksche Waarrd

Economische promotie
p

Activiteit / maatregel

Bro
on

Jaar

Realiseren uitvoeringsagenda
a
arketing, waarbij wo
ordt ingezet
gebiedsma
op de ontw
wikkeling van concrrete
produkten..
Gebiedsma
arketing en brandin
ng

PN/

2020 2023

Zom
merrap
201
19
Beg
groting
201
19

Voortgang en
n toelichting
De verkenn
ningsfase is afgeron
nd, wat heeft geresulteerd in een
marketingsstrategie voor de Hoeksche
H
Waard. Besluitvorming
verwachten
n wij in de raadsverrgadering van dece
ember 2019.
De verkenn
ningsfase is afgeron
nd, wat heeft geresulteerd in een
marketingsstrategie voor de Hoeksche
H
Waard. Besluitvorming
verwachten
n wij in de raadsverrgadering van dece
ember 2019.
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2
2.5

Progra
amma 4 Onderwijs

Taakveld 4.2 Ond
T
derwijshuisvesting
Nr.
Doelstelling
4.2.1

Goede onderwijshuisvesting waarr
aal onderwijs kunne
en
scholen optima
bieden

4.2.2

Adequate huisvvesting voor het
primair-en voorrtgezet onderwijs,
inclusief het sp
peciaal onderwijs.

Activiteit / maatregel

Bron
n

Jaar

Vervangen van en vervangend
de
nieuwbouw
w voor schoolgebouwen
conform de
e onderwijshuisvesstings
plannen
Besluitvorm
ming over kostenno
ormering
onderwijs h
huisvesting, specifiek Bijna
Energie Ne
eutrale Gebouwen (BENG)
Opstellen Integraal Huisvestin
ngs Plan
Hoeksche W
Waard (extern)

Begrroting
2019
9

2019 en
2020

Valt teven
ns onder het IHP, ziie hieronder.

PN/

2019 en
2020

Hier is een
n start mee gemaakt en besluitvormin
ng volgt eind

Zomerrap
2019
9

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

Bron
n

Jaar

4.3.1

PN/

Vanaf
2019

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

Opstellen S
Samenwerkingsage
enda
onderwijs, gemeente en
maatschappelijke (jeugd)parttners om
te komen ttot één visie waarbij onze
gezamenlijke opgave (w.o. Lo
okale
educatieve
e agenda), aanhaakt op de
economische agenda

Zomerrap
2019
9

Voortgang en toelichting

2020.

Voortgang en toelichting
Hier is een
n start mee gemaakt. We zitten op scchema.
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2
2.6

Progra
amma 5 Sport, Cultuur en Re
ecreatie

Taakveld 5.1 Sportbeleid en active
T
ering
Nr.
Doelstelling
Activiteit / maatregel
5.1.1

Vitale dorpen en
e een actieve
samenleving

5.1.2

Stimuleren spo
ort- en
cultuurdeelnam
me van kinderen uitt
gezinnen met weinig
w
financiële
middelen

5.1.3

Inclusief sporte
en en bewegen en het
bevorderen van
n een gezonde leeffstijl

5.1.4

Het stimuleren en ondersteunen van
beweging doorr (recreatieve)
sportbeoefenin
ng.

Nr.
5.2.1

Taakveld 5.2 Sportaccommodatie
T
es
Doelstelling
Duurzame sporrtaccommodaties

Ondersteunen van vereniging
gen door
efunctionarissen/bu
uurtcombinatie
sportcoach
hes in te zetten
Faciliteren en ondersteunen vvan de
Hoeksche Waard
sportraad H
en overeenkomst
Continuere
Jeugdsportfonds en
Jeugdcultu
uurfonds
Onderzoekk naar de ondersteu
uning van
toptalenten uit de Hoeksche Waard
met weinig
g financiële middele
en
Het leggen
n van
samenwerkkingsverbanden om
m inclusief
sporten en bewegen mogelijkk te
maken
Ondersteunen oprichting spo
ortraad
HW

Bron
n

Voortgang en toelichting

Begrroting
2019
9

Begrroting
2019
9

Begrroting
2019
9
PN/
Zomerrap
2019
9

Activiteit / maatregel

Bron
n

In beeld brengen van de gevo
olgen van

Begrroting
2019
9

de verruimde btw-vrijstelling voor

Jaar

Vanaf
2019

Jaar

Voortgang en toelichting
SPUK aanvvraag is ingediend.. Wij ontvingen een
n beschikking dat
wij 81,9% van de gedeclaree
erde middelen ontvvangen.

sport
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Nr.
5.3.1

5.3.2

5.3.3

Nr.
5.4.1

5.4.2

Nr.
5.5.1

Taakveld 5.3 Culttuurpresentatie, cultuurproductie
T
e en cultuurparticcipatie
Doelstelling
Activiteit / maatregel

Bron
n

Jaar
Vanaf
2019

Verbreden en verdiepen
v
kunst en
n
cultuur in de Ho
oeksche Waard

Uitvoering geven aan
uitvoeringssprogramma kunstt en
cultuur

PN/

Eensluidend subsidiebeleid

Harmonisatie subsidieverorde
ening en
subsidiebeleid

PN/

Extra bijdra
age leveren aan
bibliotheekkwerk

PN/

Activiteit / maatregel

Bron
n

Jaar

Kwalitatief presenteren van kunst en
cultuur

Onderzoekk mogelijkheden de
epot

PN/

Vanaf
2019

Kwalitatief presenteren van kunst en
cultuur

Structurele
e hogere bijdrage aan
a musea
Tiengemetten

Ambitieniveau bibliotheekvisie
realiseren

Taakveld 5.4 Mussea
T
Doelstelling

Taakveld 5.5 Culttureel erfgoed
T
Doelstelling
Erfgoed in ruim
mtelijk beleid
verankeren

Zomerrap
2019
9
Zomerrap
2019
9
Zomerrap
2019
9

Zomerrap
2019
9
PN/
Zomerrap
2019
9

2019 en
n
2020

2019 en
n
2020

ambitieuzze planning.

Voortgang en toelichting

Op dit mo
oment voeren we gesprekken
g
met
Natuurmo
onumenten en de musea
m
Tiengemete
en over de
hoogte va
an de structurele bijdrage.

Bron
n

Jaar

-

PN/

2019

-

Het harmo
onisatieproces van het subsidiebeleid
d kent een

Vanaf
2019

Activiteit / maatregel
Opstellen cultuurhistorissche
waardenkaart
Opstellen Erfgoedverord
dening
Harmo
oniseren gemeente
elijke
monum
menten

Voortgang en toelichting

Voortgang en toelichting
De volgen
nde activiteiten/ma
aatregelen zijn uitg
gevoerd:

Zomerrap

-

Erfgo
oedverordening op
pstellen

9
2019

-

Opricchten erfgoedcomm
missie

De voorbe
ereidingen voor he
et opstellen van een
n
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-

Oprich
hten erfgoedcomm
missie

cultuurhisstorische waardenkkaart zijn gestart, evenals
e
de
voorbereidingen voor het ha
armoniseren van de
e gemeentelijke
nten.
monumen

5.5.2

5.5.3

Beschermde ge
ezichten
inventariseren en waarderen
Professionalise
eren en verankeren
n
archeologie

Inventarisatie uitvoeren en waardering
w
toepassen
Aanstellen senior archeoloog
g
Opstellen o
onderzoeksagenda
a
Actualisere
en archeologische
verwachtin
ngenkaart

PN/
Zomerrap
9
2019
PN/
Zomerrap

Vanaf
2019

Dit loopt g
gezamenlijk op me
et de cultuurhistorische

Vanaf
2019

De voorbe
ereidingen zijn gestart en wij verwach
hten in 2019

waardenkkaart en is in voorbe
ereiding.

opdracht te geven voor het aanstellen van een
n senior
archeoloo
og en het opstellen
n van een onderzoe
eksagenda.

9
2019

In 2020 ve
erwachten we de archeologische verw
wachtingenkaart
te actualisseren (en integrere
en in de cultuurhisttorische
waardenkkaart)

5.5.4

5.5.5

5.5.6

Gebouwd erfgo
oed beschermen

Samenwerking met culturele
organisaties verdiepen

Roerende zaken en collecties
opnemen in Erffgoedregister

-

Optim
maliseren loketfunctie voor
eigena
aren rijksmonumen
nten
Aanwijjzen gemeentelijke
e
monum
menten (harmonisa
atie)
Inventtariseren en waarde
eren
wederropbouwperiode
Inventtariseren leegstand
d
monum
menten en aanpak
herbesstemming opstellen
Harmo
oniseren subsidies voor
v
eigena
aren monumenten (inclusief
molens) en tegemoetkom
ming
bouwh
historisch onderzoe
ek
Het op
pstellen van
groenb
beheerplan rondom
m
molenbiotopen
Verdiepen relatie Museum Ho
oeksche
or opstellen
Waard doo
intentieove
ereenkomst over educatie,
expositie en beleid
Collecties inventariseren, waa
arderen en
opnemen in erfgoedregister

PN/
Zomerrap

Vanaf
2019

In 2019 zijjn wij gestart met de
d werkzaamheden
n om te komen
tot het aanwijzen van gemee
entelijke monumen
nten t.b.v.
harmonisa
atie en de wederop
pbouwperiode. Oo
ok de

2019
9

voorbereiding voor de harmonisatie van het su
ubsidiebeleid
naren van gemeentelijke monumente
en is gestart. De
voor eigen
andere acctiviteiten pakken wij
w vanaf 2020 op.

PN/
Zomerrap

Vanaf
2019

Vanwege de directiewisselin
ng bij Museum Hoe
eksche Waard

Vanaf
2019

De eerste collectie van de ge
emeente wordt mo
omenteel

heeft dit in 2019 nog niet to
ot concrete actie ge
eleidt.

2019
9
PN/
Zomerrap

gewaarde
eerd met het oog deze op te nemen in
n het
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gemeente
elijke erfgoedregister.

2019
9
5.5.7

5.5.8

5.5.9

Immaterieel erfgoed opnemen in
er
Erfgoedregiste
Erfgoededucattie vormgeven binn
nen
CmK

Erfgoed promo
oten

Immateriee
el erfgoed inventarriseren,
waarderen en opnemen in
gister
erfgoedreg
Ondersteunen bij opstellen Hoeksche
H
anon en leerlijn via
a project
Waardse Ca
‘Cultuureducatie met Kwalite
eit’.
Trainingen vrijwilligers voor in
nzet
cultuuredu
ucatie op scholen viia project
‘Cultuureducatie met Kwalite
eit’
Organisatie
e Open Monumenttendag
Aansluiting
g op recreatie en to
oerisme
beleid

PN/
Zomerrap
2019
9
PN/
Zomerrap

Vanaf
2019

Zomerrap

In 2020 za
al dit op de agenda aldaar worden geplaatst en zal de
commissie
e om advies worden gevraagd.

Vanaf
2019

Dit loopt vvolgens het projectplan ‘Cultuureduccatie met
Kwaliteit’.. Binnen dit projecttplan wordt een errfgoed-leerlijn
ontwikkelld aan de hand van de Hoeksche Waardse Canon.

9
2019

PN/

Deze opdracht is nog niet ve
erleend aan de erfg
goedcommissie.

Vanaf
2019

Open Mon
numentendag 2019 heeft in septemb
ber
plaatsgevonden.
Bij de projjecten rondom de herdenking van de
e Sint

9
2019

Elisabethssvloed (600 jaar) zo
oeken wij een concrete verbinding
tussen erffgoed en recreatie..

Nr.
5.6.1

Nr.
5.7.1

Taakveld 5.6 Med
T
dia
Doelstelling
Certificering va
an het bibliotheekw
werk
in de Hoeksche
e Waard

Activiteit / maatregel

Bron
n

In samenwerking met de bibliiotheken
in de Hoekssche Waard onderzzoeken
hoe we geccertificeerd bibliotheekwerk
kunnen org
ganiseren

Begrroting
2019
9

Taakveld 5.7 Ope
T
enbaar groen en (openlucht) recre
eatie
Doelstelling
Activiteit / maatregel
Goede recreatieve verbindingen

In overleg met
m regiogemeentten
invulling ge
even aan verbindingen over
water

Jaar

Voortgang en toelichting
De biblioth
heken van Bibliotheek Hoeksche waa
ard zijn
gecertifice
eerd. Voor de overiige bibliotheken he
eeft niet nog niet
tot concre
ete actie geleid.

Bron
n

Jaar

PN/

Vanaf
2020

Zomerrap
2019
9

Voortgang en toelichting
Met de om
mliggende gemeen
nten en de provinciie kijken wij op
basis van d
de tot nu toe opge
edane ervaring hoe
e we via
“Expeditie
e Haringvliet” tot een optimale verbin
nding over het
water kun
nnen komen. De ge
emeenten en de provincie zijn
hierover m
met elkaar in overle
eg/onderhandeling
g. Voor de
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invulling vvan Expeditie Harin
ngvliet is een Europ
pese
aanbested
ding noodzakelijk. De trekker hiervan is Gemeente
Moerdijk. De voorbereidinge
en hiervoor zijn al getroffen.
g
Voor
de overige
e waterverbindinge
en (Deltapontjes) sluiten
s
wij voor
twee ponttjes voor 2020 nieu
uwe overeenkomstten met
aanbiederrs en voor één pontje voor medio 202
20. Onze
inkoopadvviseur zoekt uit welke weg we daarvo
oor moeten
volgen op
p basis van ons inko
oop-/aanbestedingssbeleid en de
aanbested
dingswet.
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2
2.7
Nr.
6.1.1

Progra
amma 6 Sociaa
al Domein

Taakveld 6.1 Sam
T
menkracht en inwonerparticipatie
Doelstelling
Activiteit / maatregel
Vitale dorpen en
e een actieve

Ophalen, delen en ontsluiten van

samenleving

eften
lokale vraagstukken en behoe

Bron
n

Jaar

Begrroting
2019
9

Voortgang en toelichting
Uitvoering
g van het programm
ma ‘Veranderen do
oen we samen’
loopt doo
or.

a
Experimenteren en (blijven) aansluiten

Evaluatie vvan het programm
ma ‘Veranderen doe
en we samen

even
bij/onderstteunen van initiatie

‘starten w
wij op.

(energie) va
an inwoners en parrtners
Initiëren en
n faciliteren van inn
novatieve
initiatieven
n vanuit de samenle
eving door
middel van onder meer het
beschikbare innovatiebudgett
6.1.2

Begrroting
2019
9

2019

Doorontw
wikkeling uitvoeringssprogramma

Preventie, gericcht op het welzijn van
v

Opstellen u
uitvoeringsprogram
mma

inwoners en he
et verlagen van

Preventie, inclusief Preventie
e Jeugd

zorgkosten

wikkeling
Bewustworrding en doorontw

de middellen uit de innovatie
esubsidie ingezet voor
v
het

uitvoeringssprogramma

organisere
en van een Klantre
eis en het opzetten van een

Dementievvriendelijke samenlleving in

Learning Community.
C
Daarnaast hebben diversse trainingen

de Hoeksch
he Waard

plaatsgevonden. Binnenkortt komt een aanvraa
ag voor een

Eenduidige
e aanpak van signallerend

d klantreis en
subsidie vvoor nog één jaar om de adviezen uit de

huisbezoekk/ouderenadviseur

ng Community voo
ortgang te geven en
n resultaten te
de Learnin

Actualisere
en ontwikkelagenda

borgen.

Dementie
evriendelijke samen
nleving in de HW: In
n 2018/2019 zijn

Mantelzorg
gondersteuning
v diensten (op allle
en inkoop van

Actualiserren ontwikkelagend
da Mantelzorgonderrsteuning
De Ontwikkelagenda Mantelzorgondersteunin
ng is eind 2018

terreinen vvan jongerenwerk tot
t sport,

erd: onderdelen vo
oeren wij dit jaar uitt . Het thema
geëvaluee

van welzijn tot zorg)

mantelzorrg is ondergebrach
ht onder het progra
amma ‘thuis in de

n van samenwerking
g tussen
Versterken

kern’. In afstemming met externe partners actualiseren wij de

formele en
n informele zorg do
oor onder

D
Ontwikkelagenda mantelzorrgondersteuning. De

meer de meerjarenprogramm
ma’s

n eind december
voorbereidingen (plan van aanpak e.d.) starten

Integreren subsidiëring van activiteiten
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/ begin 20
020.

integrale w
werkwijze en preven
ntie
6.1.3

Verbeteren van
n de dienstverlenin
ng

Gericht inze
etten op een ICT hulpmiddel

PN/

aan inwoners 0 tot 100 met een

dat alle rele
evante informatie in het

Zomerrap

verminderde (ttijdelijke)

sociaal dom
mein uit de huidige systemen

2019
9

zelfredzaamheid

kan ophalen en kan verbinden
n tot

Vanaf
2019

Wij bekijke
en welke info er be
eschikbaar is en hoe we deze het

Vanaf
2019

Voorbereiiding is gestart, de vorm van participa
atie halen we op

Vanaf
2019

2019 staa
at vooral in het teken van het voeren van gesprekken,
het leggen van verbindingen
n en het inventarise
eren van het
welzijnsbe
eleid van de 5 voorrmalige gemeenten
n. In 2020 starten
wij concre
eet met de harmon
nisatie van het beleid.

Vanaf
2019

De pilot lo
ogeerzorg loopt vo
oorspoedig. Steeds meer inwoners

beste aan elkaar kunnen kop
ppelen.

gend toegankelijke
e
samenhang
informatie
6.1.4

Vitale dorpen en
e een actieve
samenleving

6.1.5

Vitale dorpen en
e een actieve
samenleving.

Formalisere
en van jongerenparticipatie

PN/

naar aanleiding van wensen van
v

Zomerrap

jongeren
Harmonisatie gemeentelijk

9
2019
Begrroting

ordt het
welzijnsbelleid. Vooralsnog wo

2019
9

uitgangspu
unt gehanteerd van
n
‘budgetneu
utraliteit’
6.1.6

bij de jong
geren zelf.

Voor ouderen, mensen met een

Uitvoeringssprogramma Thuis in de

PN/

beperking en/o
of psychosociale

kern, besta
aande uit diverse

Zomerrap

problematiek makkelijker
m
wordt om
o

inspanningen, waaronder: me
eer

2019
9

(langer) zelfstandig te wonen in de
d

geschikte w
woningen realisere
en,

Het signallerend huisbezoek bij 75+ gaan we in 2020 in de hele

Hoeksche Waarrd.

faciliteren van
v technische innovaties,

HW uitvoe
eren.

realiseren van
v laagdrempelige
e

In afstemm
ming met externe partners wordt de

ontmoeting
gsplekken in de wijjk,

Ontwikkelagenda mantelzorrgondersteuning geactualiseerd.

onderzoek arbeidsmarktprognoses in

De voorbe
ereidingen (plan va
an aanpak e.d.) starrten eind

de zorgsector Hoeksche Waard en

decemberr / begin 2020.

maken er gebruik van. De log
geerzorg willen wijj in 2020 door
ontwikkellen.

bewustworrdingsacties
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Nr.
6.2.1

Taakveld 6.2 Wijkkteams
T
Doelstelling

Activiteit / maatregel

Bron
n

Jaar

Voortgang en toelichting

Bevorderen en versterken van eig
gen

(Door)ontw
wikkelen programm
ma

Begrroting

Doorontw
wikkeling van het wijkteam
w
zit in het programma
p

kracht en zelfre
edzaamheid van

integrale w
werkwijze, waarond
der

2019
9

Sterke Sch
hakels van het socia
aal domein. Het wiijkteam is een

inwoners door tijdelijke

uitbreiding
g Wijkteams Hoekscche Waard

samenwerkingsverband mett externe partijen. Het vergt tijd om

n zo
ondersteuning;; zo licht als kan en

Invullen van de functie processregisseur

v
en de uitwerk
king daarvan. De
te komen tot een gedeelde visie

zwaar als nodig
g

sluitende aanpak

regisseur sluitende aanpak iss een belangrijke schakel vanuit de

n en
Invullen van ontschot werken

e bij o.a. escalerend
de zorgvragen. Dezze functie is in
gemeente

ontschot financieren

2019 tijde
elijk ingevuld. Struccturele inbedding wordt
w
meegenomen in de dooronttwikkeling van het wijkteam.
w

Taakveld 6.3 Inko
T
omensregelingen
n
Doelstelling
6.3.1

6.3.2

Activiteit / maatregel

Versterken van
n de eigen kracht en
n

nteren Ontwikkelag
genda
Implemen

zelfredzaamheid van inwoners do
oor

armoedeb
beleid vanuit de

tijdelijke inkom
mensvoorziening

Participatiiewet

Bron
n

Jaar

Voortgang en toelichting

Begrroting
2019
9

Alle inwoners van
v de Hoeksche

Uitvoeringssprogramma armoede,

PN/

Waard zijn (wa
aar nodig met

bestaande uit diverse inspann
ningen

Zomerrap

ondersteuning)) financieel

waaronderr: 0 meting (inzicht in mensen

9
2019

zelfredzaam en
n ervaren geen

dat in armo
oede leeft),

financiële belem
mmeringen om deel

bewustworrdingsacties,

te nemen aan de
d samenleving

deskundigh
heidsbevordering, meldpunt

2019

armoede en schulden

Nr.
6.4.1

Taakveld 6.4 Begeleide participattie
T
Doelstelling
Versterken eige
en kracht en
zelfredzaamheid van inwoners do
oor

Activiteit / maatregel

Bron
n

Jaar

Voortgang en toelichting

eerbedrijf
Doorontwikkelen Werk- en Le

Begrroting

2 activiteiten in 1:

Realiseren landelijke target ‘b
beschut

2019
9

-

Dooro
ontwikkeling Werkk en leerbedrijf loopt conform

39

maatschappelijjke participatie

plann
ning: verkenning is gestart.

nieuw’ sam
men met werkgeverrs waarbij
-

de gemeen
nte de voorbeeldro
ol vervult

Targe
et beschut nieuw: Target
T
is gehaald, echter
e
er is
sprakke van mogelijke ovverrealisatie of wacchtlijstvorming. Is
opgepakt. Collegevoorsstel in voorbereidin
ng. Eerste versie
besprroken met portefeuillehouder.

6.4.2

Mensen met ee
en afstand tot de

Via kwartie
ermaker uitvoering geven

PN/

arbeidsmarkt aan werk helpen of

aan SROI-b
beleid

Zomerrap

2019 en
2020

verwacht. Uitvoering verschuift naar het hele jaar 2020.
Intussen iss ook het vernieuw
wde SROI-beleid vasstgesteld en is

2019
9

dichter naar we
erk toebrengen.

Formele besluitvorming
b
en werving
w
vragen me
eer tijd dan

dan ook het nieuwe gezame
enlijke registratiesyysteem van de
Arbeidsma
arktregio actief, wa
aardoor de aanpakk effectiever
wordt.

Nr.
6.5.1

Taakveld 6.5 Arbe
T
eidsparticipatie
Doelstelling

Activiteit / maatregel

Bron
n

Jaar

Deelname aan project Match Makers

PN/

2019 en

Werving vvan Matchmaker vrraagt meer tijd

duurzaam mee op de arbeidsmarkt

Zomerrap

2020

dan gesch
hat. In overleg met projectleider besp
proken dat start

n
mogelijkheden
n:
door te kijken naar

2019
9

Zoveel mogelijk inwoners doen

Voortgang en toelichting

eigen mattchmaker in 2020 past
p
in de voortgan
ng van het

kansen creëren
n voor kwetsbare

project.

jongeren.
6.5.2

Uitvoeringp
programma Werk voor
v

PN/

duurzaam mee op de arbeidsmarkt

Iedereen!, bestaande uit diverse

Zomerrap

n
mogelijkheden
n
door te kijken naar

inspanningen, waaronder:

2019
9

Zoveel mogelijk inwoners doen

2019

Programm
mathema. Is gestart, maar loopt meerrjarig.

nderwijs
samenwerkkingsconvenant On
Bedrijfsleve
en, realiseren platfform
Pro/Vso – H
HW werkt!, stimule
eren
MVO/sociaal ondernemerschap,
ontwikkele
en maatwerkarrang
gementen
bij en met w
werkgevers
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Nr.

Taakveld 6.7.1 Maatwerkdienstve
T
erlening 18+
Doelstelling
Activiteit / maatregel

6.7.1.1
1

Bron
n

Jaar

Voortgang en toelichting

Bevorderen van zelfstandigheid

Opzettenkw
waliteitssysteem

Begrroting

We brengen in beeld wat de
e doelen en wensen
n zijn en wat voor

(langer thuis kkunnen wonen)

(rechtmatig
gheid, doelmatighe
eid,

2019
9

de realisattie nodig is.

voor inwonerss met een

fraude, toe
ezicht en monitorin
ng)

beperking
6.7.1.2
2

Versterken va
an de rechtmatige



Me
eer bewustwording
g creëren

PN/

Vanaf

Het projecct zit in een inventa
arisatiefase, waaro
onder overleg

uitvoering van
n de Wmo-taken en
n



Werkwijze om signallen op te

Zomerrap

2019

met teammanagers. We brengen in beeld wat de doelen en

Participatiewe
et; zorgdragen voo
or

akken, uitvoering daarvan
pa

2019
9

een juiste bessteding van financië
ële

be
eleggen in de geme
eentelijke

middelen in o
overeenstemming met
m

orrganisatie

de wet en de gestelde doelen



r
nodig is. Dit moet
wensen zijjn en wat voor de realisatie
resulteren
n in een opdrachtfo
ormulering.

Werkwijze voor hand
dhaving ,
uittvoering daarvan beleggen
b
in de gemeentelijke
orrganisatie



Opstellen van een
audeprotocol (opscchalen)
fra



invvullen van toezichtt
rechtmatigheid Wmo
o 2015*



Op
pstellen van een
rissicoanalyse


6.7.1.3
3

Aa
anpassen van beleid
dsregels

Continuatie huishoudelijke
h

Expertise in
nhuren voor aanbe
esteding

PN/

2019 en

Inkoop be
egeleiding is in onderzoek. De huidige
e contracten

ondersteuning en Wmo-

contracten huishoudelijke

Zomerrap

2020

kunnen w
we nog verlengen. In
n het onderzoek maken
m
we de

begeleiding

ondersteun
ning en Wmo-bege
eleiding

9
2019

die op 1 jan
nuari 2021 aflopen

afweging óf verlengen óf op
pnieuw inkopen. In het laatste geval
e een projectopdracht en zetten we een
e
maken we
projectorg
ganisatie op.
Voor huish
houdelijke onderstteuning is er een co
onceptprojectopdracht gereed. Bessluitvorming moet nog
den.
plaatsvind
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6.7.1.4
4

Inwoners ond
dersteunen in hun

Inkoop van ondersteuning (zorg in

PN/

Vanaf

Start in 20
020 als onderdeel van
v inkoop bescherrmd wonen en

zelfredzaamh
heid, zelfstandigheiid

natura) me
et betrekking besch
hermde

Zomerrap

2020

maatschappelijke opvang. Dit doen wij samen met de

en participatie
e

woonomge
eving ten behoeve van

2019
9

ard
centrumgemeente Nissewaa

mensen me
et een lichte versta
andelijke
beperking (LVB)

Nr.

Taakveld 6.7.2 Maatwerkdienstve
T
erlening 18Doelstelling
Activiteit / maatregel

6.7.2.1
1

Bron
n

Jaar

Intensiveren jeugdteams om

Uitvoeren van
v diverse pilots,

Begrroting

Uitvoering
g loopt. Alle pilots en intensivering ve
erlopen

wachtlijsten te
t voorkomen en

waaronderr samenwerking

2019
9

inmiddels volgens plan. De pilot
p
huisartsen is enkele
e
maanden

zorgkwaliteit te verhogen

jeugdteams/huisartsen en jeu
ugdteams

gepland van start gegaan,
g
door onze wens naar
later dan g

op VO-scho
olen

kwalitatief goed personeel en
e de krapte op de arbeidsmarkt.

Inzetten exxtra GGZ-expertise in de

Eerste gelluiden over de pilot met huisartsen en het voortgezet

jeugdteams

onderwijs zijn positief. Een derde
d
VO-school wil dit jaar starten,

Creëren exxtra arbeidsplaatsen in

en de uitbreiding bij
b meer huisartsen voor.
en bereide

jeugdteams om wachtlijsten te
t

De gemiddelde wachttijd bijj het team Binnenm
maas/Strijen is
en van 10 naar 5 we
eken.
afgenome

n
voorkomen
6.7.2.2
2

Voortgang en toelichting

Preventie, gericht op het welzijn
n

n aan de discussie over
o
Deelnemen

PN/

van inwoners en het verlagen va
an

solidariteit en op basis van uittkomsten

Zomerrap

Jeugd in december.
d

n
de zorgkosten

men hierover vanaff 2020
besluit nem

2019
9

Vanuit de Hoeksche Waard is de wethouder fin
nanciën één van

2019

Besluitvorrming door het AB van de Dienst Gezondheid en

de drie be
estuurlijke opdrachtgevers, en is er am
mbtelijke
vertegenw
woordiging in de ZH
HZ-werkgroep Solidariteit.
6.7.2.3
3

Vitale dorpen en een actieve

Uitvoeringssprogramma ‘It takkes a

PN/

Vanaf

Verschillende werkgroepen met ouders en pro
ofessionals zijn

samenleving en
e preventie, gericcht

village to ra
aise a child’, bestaa
ande uit

Zomerrap

2020

opgezet. D
Deze werkgroepen
n werken aan het fa
aciliteren van

op het welzijn
n van inwoners en het
h

diverse insp
panningen waaronder:

2019
9

verlagen van de
d zorgkosten

begeleiden
n ouders en professsionals in

ouderontm
moetingsplekken e
en online platform((s).

het opzette
en van online en offfline
platform(s)) , inwoners en partijen
stimuleren om met goede pre
eventieve
initiatieven
n te komen en deze
e te

42

ondersteun
nen en borgen en
bewustworrdingsacties

Nr.

Taakveld 6.8.1 Ge
T
eëscaleerde zorg
g 18+
Doelstelling
Activiteit / maatregel

6.8.1.1
1

6.8.1.2
2

Bron
n

Jaar

Begrroting
2019
9

2019

Voortgang en toelichting
Op region
naal niveau is net ee
en nieuw concept projectaanpak
p

Iedereen kan zoveel mogelijk wo
onen

en van gemeentelijjk beleid
Ontwikkele

op een voor hem
h
of haar passen
nde

Herverdele
en van middelen vanuit de

plek, met of zzonder ondersteuning

centrumge
emeente Nissewaarrd

voorgeleg
gd als projectopdra
acht. Deze projecta
aanpak omvat de

Ontwikkele
en en ontsluiten va
an nieuwe

kaders wa
aarlangs regionale samenwerking
s
inte
egraal wordt

vormen van
n huisvesting, waarronder

vorm gege
even.

Bevorderen en versterken van

flexwonen

Re
egie voeren op een
n sluitende

PN/

opgesteld
d, die we in oktober 2019 aan het colllege hebben

Vanaf
2019

Eind van d
dit jaar vindt besluitvorming plaatst ro
ondom de

e zelfredzaamheid
d
eigen kracht en

aa
anpak voor kwetsba
are

Zomerrap

van inwoners door tijdelijke

jon
ngvolwassenen en
n personen

2019
9

ondersteuning; zo licht als kan en
e

me
et verward gedrag

inrichtingsskeuzes en de financiële verdeelsleuttel over de 10

Im
mplementatie wet verplichte
v

gemeente
en.

n
zo zwaar als nodig.



inrichting van beide wetten verplichte zorg in de
d regio ZHZ.
Aandachtsspunten zijn de een
nduidige onderbou
uwde

GG
GZ en Wet Zorg & Dwang
D
November: college advies sluitende aanpak personen met
verward g
gedrag. Hierin word
dt de aansluiting ge
emaakt tussen
de regiona
ale en lokale aanpa
ak.
Deze lokale aanpak vindt gecoördineerd plaatss in aansluiting
ggz en WZD, waar mogelijk in aansluiting op de
op de Wvg
wijkteamo
ontwikkeling.

Nr.

Taakveld 6.8.2 Ge
T
eëscaleerde zorg
g 18Doelstelling

6.8.2.1
1

Activiteit / maatregel

Bron
n

Iedereen kan zoveel mogelijk

Pilot houde
en om de samenwe
erking

n voor hem of haarr
wonen op een

tussen ‘dwa
ang en drang’ en

Begrroting
2019
9

passende plekk, met of zonder

jeugdteams te verbeteren,

Jaar

Voortgang en toelichting
Nog niet g
gestart, start voorzzien in 2020.
Deze pilott wordt per gemee
ente/jeugdteam uittgerold.

43

ondersteuning.

gedelegeerd aan de Serviceorganisatie
Jeugd

44

2
2.8
Nr.
7.1.1

Progra
amma 7 Volksg
gezondheid en
n Milieu

Taakveld 7.1 Volkksgezondheid
T
Doelstelling

Activiteit / maatregel

Bron
n

Jaar

Beschermen en
n bevorderen van de
d

Opstellen n
nota gezondheidsb
beleid

2019/202
20

gezondheid van
n inwoners, met na
ame

2019 t/m 2
2022

Begrroting
2019
9

specifieke groe
epen, evenals het

Vanuit de V
Veranderopgave

vroegtijdig opssporen van ziekten

volksgezon
ndheid 2017-2019 het
h begrip

Voortgang en toelichting
Het opste
ellen van de nota ge
ezondheidsbeleid loopt
l
volgens
planning. Op 30 oktober gevven we een presentatie in de raad.
De nota ko
omt uiterlijk in maa
art 2020 ter vaststelling in de raad.

positieve gezondheid introdu
uceren en
(door)ontw
wikkelen
7.1.2
7.1.3

Begrroting
2019
9

2019

Aanbested
ding is afgerond en
n gegund aan Careyn.

Inzet op no
og nader te bepalen
n lokale

PN/

Vanaf

Gezond Gewicht: er is een pllan van aanpak voo
or Jongeren op

thema’s zoals bijvoorbeeld mentale

Zomerrap

2019

W
2020-2022 ontwikkeld.
o
Dit
Gezond Gewicht Hoeksche Waard

weerbaarheid en preventie

9
2019

Alle jeugdigen zo gezond mogelijk

Borgen JGZ
Z voor 2020 en verrder, al

laten opgroeien

dan niet via
a een aanbesteding
g in 2019

Gezondheidsbe
evordering

ovember voor vasttstelling in het colle
ege. Op de
komt in no
thema’s m
mentale weerbaarh
heid, preventie middelengebruik en

wicht
middelengebruik, gezond gew

vaccinatie
egraadbevordering maken we met de
e GGD plannen
voor de ko
omende jaren.

Nr.
7.2.1

Taakveld 7.2 Riolering
T
Doelstelling
Harmonisatie beleid
b
en beheer

Activiteit / maatregel

Bron
n

Jaar

Opstellen vvan het verbreed

PN/

2020

gemeentellijk rioleringsplan (vvgrp).

Zomerrap

Voortgang en toelichting
De opstelling van het GRP is in voorbereiding. Dit komt in april
2020 voorr besluitvorming in college en raad.

2019
9

45

Nr.
7.4.1

Taakveld 7.4 Milie
T
eubeheer / Duurzaamheid
Doelstelling
Activiteit / maatregel
100% energien
neutraal in 2040

Uitvoeren van
v activiteiten uit het
regionaal uitvoeringsprogram
u
mma

Bron
n

Jaar

Begrroting
2019
9

Voortgang en toelichting
Alle activiteiten uit het uitvo
oeringsprogramma lopen en we
werken aa
an het opstellen van een programma duurzaamheid.

Energievisie 2016-2020, zoalss het

De regionale energiestrateg
gie is ook gestart en
n zal onderdeel

opstellen vvan een regionale

an het programma duurzaamheid.
worden va

energiestra
ategie
7.4.2

Energieneutraa
al in 2040

Uitbreiden energieloket.

PN/

Vanaf

Uitbreiden
n van het energielo
oket naar een enerrgieloket voor

uding loket en uitvo
oeren van
Instandhou

Zomerrap

2020

bedrijven wordt uitgewerkt.. Verwachting begin 2020 gereed.

een aantal acties per jaar zoals

9
2019

De wijkaanpakken en het adviseren van inwone
ers via het loket
loopt goed.

o het dak
bijvoorbeeld zonnepanelen op
n van woningen)
en isoleren
7.4.3

Uitbreiden energieke regio vo
oor

PN/

Vanaf

In 2019 zijjn diverse bijeenko
omsten georganiseerd voor

e maatschappelijkke
bedrijven en

Zomerrap

2020

bedrijven en LTO, waaronde
er de dag van de du
uurzaamheid. Dit

organisatie
es. Instandhouding van

9
2019

zal 2020 w
worden gecontinue
eerd.

energiekerregio waardoor hett
bedrijfsleve
en ondersteunt wo
ordt bij
duurzaamh
heidsmaatregelen binnen
b
het
bedrijf
7.4.4

Opstellen e
en uitwerken Regio
onale

PN/

Vanaf

Het proce
es voor de RES is ge
estart. De uitvraag voor het

Energiestra
ategie (RES)*

Zomerrap

2019

opstellen van de RES is geda
aan. Binnenkort verrstrekken wij
opdracht aan een bureau voor het opstellen va
an de RES voor

2019
9

de Hoekscche Waard.
7.4.5

7.4.6

7.4.7

Doorontwikkkeling

PN/

Vanaf

Per 1 septtember 2019 is er een
e duurzaamheidsslening voor de

duurzaamheidslening

Zomerrap

2019

hele Hoekksche Waard. Dit za
al de komende jaren gecontinueerd

Educatie en
n bewustwording

9
2019
PN/

Vanaf

In 2020 ze
etten wij, net als in 2019, weer een sccholenopdracht

Zomerrap

2020

voortgeze
et onderwijs uit op het gebied van duurzaamheid.

Pilot inzet d
duurzaamheidscoach bij 7

9
2019
PN/

worden.

Hierbij we
erken we samen me
et Stichting Milieud
dichterbij.
2019-202
20

Via het Re
egionaal Energielokket werven wij amb
bassadeurs .

46

wijkaanpakken

Zomerrap

Inwoners kunnen deze amba
assadeurs thuis vra
agen voor een

2019
9

algemeen
n advies op duurzaa
amheidsgebied. Wiij starten dit aan
het einde
e van dit jaar op.

7.4.8

7.4.9

Gasloos in 2050
0

Klimaatadaptie
ef

Opstellen en
e realisatie

PN/

Vanaf

Medio 202
20 starten wij, na het
h opstellen en ind
dienen van de

warmtetran
nsitieplan

Zomerrap

2020

concept R
RES, met de Transittievisie Warmte.

Uitvoeren actieprogramma
a

9
2019
PN/

Vanaf

De klimaatstresstest waarin de kwetsbaarhede
en in beeld zijn

Zomerrap

2020

i in oktober 2019 gelanceerd. In februari 2020
gebracht is
ronden wiij de risicodialoog over
o
de uitkomsten
n af. De

9
2019

e

verwachting is in het 3 kwartaal van 2020 een
maatregelenplan te presentteren.
7.4.10
0

Nederland circu
ulair in 2050

Hoeksche Waard
W
plastic vrij

PN/

Vanaf

De Hoekscche Waard is aange
esloten bij “Schoon
n Haringvliet”. Dit

Zomerrap

2020

richt zich o
op een gezamenlijkke aanpak van het zwerfafval uit de
rivieren. H
Het plan is om een shoreliner
s
te plaatssen bij de haven

9
2019

van Strijen
nsas. Een shoreline
er vangt het plastic af uit de
bovenste lagen van het wate
er.
aard loopt een
Op vrijwel alle basisscholen in de Hoeksche Wa
programma over affvalreductie en het voorkomen van
educatiep
zwerfvuil.
m relevante stakeholders, een
In 2020 sttellen wij, samen met
aanvullend plan op.
7.4.11

Uitwerking businesscase

PN/

Vanaf

Tijdens he
et bedrijvenprojectt circulaire economie zijn in oktober

bedrijvenaa
anpak circulair

Zomerrap

2020

2019 drie innovatietafels gehouden. De onderwerpen waren:

2019
9

ouw. De beste ideeën werken wij
bedrijventterrein, hout en bo
nog in 201
19 uit tot businessccases. Het resultaa
at van het project
zal, in 202
20, een voorstel vo
oor het vervolg ople
everen.
In novemb
ber 2019 start de Circotrack
C
“hout uitt bouw en sloop”.
De gemee
ente is hierin activa
atie- en netwerkparrtner.
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7.4.12
2

Gemeentelijke circulaire inko
oop

PN/

Vanaf

In oktoberr 2019 doet de gem
meente een toetredingsverzoek tot

Zomerrap

2020

het Manifest Maatschappelijjk Verantwoord Inkkopen. Na
toetreding
g stellen wij een acctieplan op om het aandeel

2019
9

duurzame
e, sociale en circulaire inkoop te vergrroten.
7.4.13
3

Energieneutralle

Onderzoek verduurzaming vastgoed

vastgoedportefeuille gemeente

7.4.14
4

Aanvullingswett geluid

Opstellen b
basiskaart geluid wegen
w

PN/

2020

Het meerjjarenonderhoudsplan actualiseren wiij en voorzien we

Zomerrap

van een duurzaamheidsparagraaf. Hiermee krijjgen we inzicht

2019
9

e de
in de duurrzaamheidsmogelijjkheden per pand en

PN/

2020

(natuurlijkke) moment voor vervanging.
Met de inw
werking treding va
an de Omgevingswet zal de

Zomerrap

gemeente
e moeten beschikken over actuele ge
eluidskaarten

9
2019

voor wegvverkeerslawaai. Op
p basis van de op te
e stellen
Regionale
e Verkeers- en Milie
eu Kaart ( RVMK) zu
ullen we deze
geluidskaa
arten genereren.

7.4.15
5

Milieubeleid

Actualisere
en Meerjaren

PN/

Milieubeleiidsplan

Zomerrap

2020

Het Meerjjaren Milieubeleidssplan gaan we actu
ualiseren omdat
de vastste
ellingsperiode bijna
a afloopt.

9
2019

Nr.
7.5.1

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen
T
Doelstelling
Harmonisatie beleid
b
en beheer

Activiteit / maatregel

Bron
n

Jaar

Vaststellen
n van nieuw beleid en nieuwe

PN/

2020

tarieven

Zomerrap

Voortgang en toelichting
De opstelling van het beleid is in voorbereiding
g. Dit komt in
0 voor vaststelling in college en raad.
april 2020

9
2019
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2
2.9
Nr.
8.1.1

Progra
amma 8 Volkshuisvesting en
n Ruimtelijke Ordening
O

Taakveld 8.1 Ruim
T
mtelijke ordening
g
Doelstelling

Activiteit / maatregel

Bron
n

Realiseren en in
n stand houden van
een gezonde en fysiek leefomgevving
en een goede omgevingskwalitei
t
o

evingswet
Implementteren van de Omge

Begrroting
2019
9

Vitaal buitenge
ebied

Doorontwikkeling van de
waardekettens in de
Hoekschew
waardenmakerij, on
nder
andere de gebiedsagenda Ho
oeksche
Waard West
Uitvoeren AmbitieA
en Progra
ammaplan
Omgevingsswet Hoeksche Wa
aard.
Uitvoeren samenwerkingsage
s
enda
Omgevingsswet Zuid-Holland Zuid

Begrroting
2019
9

v
Uitvoeren verschillende
gebiedsage
enda’s, zoals HW-W
West,
Zuiderstran
nd aan de zuidrand
d en
noordrand

PN/

Jaar

Voortgang en toelichting
De Omgevvingsvisie bieden wij
w in december 201
19 aan de
gemeente
eraad aan. In het ee
erste kwartaal van 2020
2
maken wij
een start m
met het Omgevingsplan. De uitgangsspunten voor dit
plan verke
ennen wij eerst met college en raad.

8.1.2

8.1.3

8.1.4

Nr.
8.2.1

8.2.2

Implementatie van de
Omgevingswett

Aansturing, rea
alisatie en
doorontwikkeliing waardenketenss

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerre
T
einen)
Doelstelling
Activiteit / maatregel
Harmonisatie kostenverhaal
k

Uniforme
grondexploitattieberekeningen

De uitvoering van de gebied
dsagenda Hoeksche
e Waard West
an de Zuidrand
loopt. De vertaling van de visie Zuiderstrand aa
uitvoeringsprogram
mma pakken wij in het vierde
naar een u
kwartaal vvan 2019 op.

PN/
Zomerrap
9
2019

De Omgevvingsvisie bieden wij
w in december 201
19 aan de
2019 2023

gemeente
eraad aan. In het ee
erste kwartaal van 2020 wordt een
start gemaakt met het Omgevingsplan. De uitg
gangspunten
voor dit plan worden eerst m
met college en raad
d verkend.

Zomerrap
2019
9

De uitvoering van de gebied
dsagenda Hoeksche
e Waard West
2019 2023

loopt. De vertaling van de visie Zuiderstrand aa
an de Zuidrand
naar een u
uitvoeringsprogram
mma pakken wij in het vierde
kwartaal vvan 2019 op.

Bron
n

Jaar

Opstellen e
en vaststellen nieuwe Nota
Kostenverh
haal

PN/
Zomerrap

2019

Aanschaffe
en grondexploitatie
esysteem

9
2019
PN/

2019

Voortgang en toelichting
Traject loo
opt en ronden wij in het vierde kwarttaal 2019 af.

In voorberreiding. Implementtatie 2020.
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Zomerrap
2019
9

Nr.
8.3.1

Taakveld 8.3 Won
T
nen en bouwen
Doelstelling

Activiteit / maatregel

Bron
n

Voorzien in de toename van de
ngbehoefte en
reguliere wonin
nieuwbouw om
m extra instroom va
an
gezinnen te kunnen faciliteren

Versnellen van de in het (regionale)
uwprogramma opg
genomen
woningbou
woningbou
uwprojecten en hett
monitoren van de woningmarrkt

Begrroting
2019
9

Trekken van jon
nge gezinnen naar de
Hoeksche Waarrd door promotie

Regionaal ontwikkelen
o
en uitvvoeren
van promotieactiviteiten waaronder
aan woningbeurzen buiten
deelname a
de regio
Uitvoeren van
v de Blijverslenin
ng via het
Svn (Stimulleringsfonds
Volkshuisve
esting)

Begrroting
2019
9

Creëren van tijdelijke regulierre
woonruimtte voor elke Hoekscche
Waarder diie op enig momentt in zijn of
haar leven een overbruggend
de
woonvoorzziening nodig heeftt
Opstellen w
wendbaar kwalitatief
woningbou
uwprogramma

Begrroting
2019
9

Jaar

Voortgang en toelichting
In het vierde kwartaal 2019 ronden wij het
ehoefteonderzoek af en zetten we in om voor het
woningbe
einde van het jaar een wonin
ngbouwprogramma aan de
Provincie Zuid Holland aan te bieden.

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.3.6

8.3.7

Langer zelfstan
ndig thuiswonen

Faciliteren van flexwonen

Woningbouwprogramma

Wonen welzijn zorg visie

Prestatieafspra
aken HW en
huurdersplatfo
orm

Woningbeh
hoefteonderzoek en
e aan
hand daarvvan opstellen van nieuwe
visie wwz
Jaarlijks afssluiten prestatie affspraken

Vanuit het programma wone
en zetten wij in op
gebiedsmarketing. Eerste co
oncrete activiteit iss deelname aan
beurs Rotterdam in
n maart 2020.
de woonb

Begrroting
2019
9

De blijversslening verstrekken
n wij vanuit de gem
meente.
Komende periode geven wij vorm aan de prom
motie en
ng van het van het gebruik
g
van de lening.
stimulerin
Per oktob
ber huren wij voor 16
1 uur per week ee
en projectleider
in die het concept flexwonen verder vorm geeft.

PN/
Zomerrap

Inzet is om
m voor het einde va
an het jaar een won
ningbouw
2019

2019
9
PN/
Zomerrap

In de eerste helft van 2020 sstarten wij een traject op dat zal
2020

9
2019
PN/
Zomerrap
9
2019

programm
ma aan Provincie Zu
uid-Holland aan te bieden.

leiden tott een WWZ-visie.
HW Wone
en, de gemeente en
n het huurdersplattform

2019-202
23

actualiseren de prestatieafspraken voor 1 dece
ember 2019.
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8.3.8

Flexwonen Hoe
eksche Waard

Vaststellen
n kaders voor flexw
wonen

PN/
Zomerrap

8.3.9

8.3.10
0

8.3.11

8.3.12
2

8.3.13
3

8.3.14
4

Realisatie van e
een plusprogramma
woningbouw
Halfjaarlijks ove
erleg marktparttije
en

Actualisatiehuissvestingsverordening

Middenhuur faciliteren

Woonwagen en
n standplaatsenbeleid

Faciliteren nieu
uwe woonvormen

Lobby om a
alle betrokken parttijen
hieraan invvulling te laten geve
en
Afstemmin
ng over ontwikkelin
ngen op
de woningm
markt
Actualisere
en huisvestingsvero
ordening;
formuleren
n beleid voor de
middenhuu
ur
Kader voorr facilitering van de
e
middenhuu
ur
In afstemm
ming met stakehold
ders
opstellen van
v een kader voor het
bewonen vvan woonwagens en
standplaatssen
Faciliteren van initiatiefneme
ers van
bijzondere woonvormen

2019 2023

2019
9
PN/
Zomerrap

afronden van het woningbeh
hoefte onderzoek en het
woningbo
ouwprogramma.
Start in he
et eerste kwartaal van 2020. Bij iederr initiatief wegen

2020

2019
9
PN/
Zomerrap

van de wo
oontop.
Start in he
et eerste kwartaal van
v 2020.. Eerste prioriteit
p
is het

2019

2019
9
PN/
Zomerrap

mogelijk tot
t een extra wonin
ngbouwopgave te komen.
Dit jaar ge
even wij uitvoering aan deze actie doo
or organisatie

2019-202
23

9
2019
PN/
Zomerrap

in die het concept flexwonen verder vorm geeft.
De gemee
ente zoekt verband
den met omliggend
de regio’s om

2020-202
25

9
2019
PN/
Zomerrap

Per oktob
ber huren wij voor 16
1 uur per week ee
en projectleider

wij integrraal af of wij medew
werking kunnen ve
erlenen.
Dit beleid bieden wij in de ee
erste helft van 202
20 ter

2020

besluitvorrming aan.

2019
9
PN/
Zomerrap

Vanuit het programma wone
en geven wij hieraan in 2020 actief
2019-202
23

handen en
n voeten.

2019
9
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3.

Finan
nciële rapporrtage

In de Slo
otrapportage
e 2019 stellen
n wij de besttaande budgetten en inve
esteringskredieten uit de
e
Begrotin
ng 2019 (inclusief begrottingswijziging
gen 2019) bijj. De Begrotiing 2019 van
n de gemeente
Hoeksch
he Waard wass opgebouwd uit de begroting van de
e voormalige
e gemeenten
n en
gemeenschappelijke
e regelingen. Inmiddels he
ebben wij me
eer inzicht in
n de werkelijkke uitgaven en
e in de
odigde midde
elen voor 2019. De budgetten en kredieten actua
aliseren wij in
n deze
omvang van de beno
portage. Hierrvan maken wij
w een begro
otingswijzigin
ng in 2019. Daarnaast
D
zijn ook budge
etten
Slotrapp
verschovven tussen ta
aakvelden en
n programma
a’s. Van deze
e mutaties maken wij eveneens een
(budgetn
neutrale) beg
grotingswijziging (zie bijllage 1). Daarrnaast stellen
n wij voor om
m budgetten en
investeriingskrediete
en door te sch
huiven naar 2020.
2
at Slotrapporrtage
Resultaa
Hieronde
er treft u een
n totaal overrzicht van de mutaties pe
er programm
ma. De toelich
hting op de mutaties
m
per prog
gramma en per
p taakveld ttreft u aan in
n de volgende paragrafen
n. Zoals vastg
gelegd in de
Financiële verordening 2019 geven wij in de Slotrapporta
S
age een toelichting op allle afwijkingen groter
00.000 op taa
akveldniveau
u.
dan € 10
(bedragen
n x €1.000)

Program
mma
0. Bestu
uur en onderstteuning
1. Veilig
gheid
2. Verke
eer, Vervoer en
e Waterstaat
3. Econo
omie
4. Onderwijs
5. Sportt, cultuur en rec
creatie
6. Socia
aal Domein
7. Volks
sgezondheid en
e milieu
8. Volks
shuisvesting en ruimtelijke ordening
o
Eindtottaal

Mutattie 2019
4.059
17
466
57
186
497
-1.841
-325
223
3.339

Toelichtiing
De Slotra
apportage 2019 sluit met een voorde
elig saldo van € 3,3 miljoen. Dit besta
aat uit een vo
oordeel
van ruim
m € 4 miljoen op programma 0, met na
ame als gevo
olg van de ve
erwerking van
n de mei- en
septemb
bercirculaire.. Deze midde
elen zijn als budgetten
b
ve
erdeeld over de verschille
ende program
mma’s,
waardoo
or per saldo een
e voordeel resteert van € 0,6 miljoe
en.
dere voordellen op de ove
erige programma’s met name het ge
evolg van uitgestelde
Daarnaast zijn de and
dgetten doo
orschuiven na
aar 2020. He
et nadeel op programma 6 wordt
werkzaamheden, waarvan de bud
me verklaard doordat wij de budgette
en voor Jeugdhulp hebbe
en verhoogd met € 1,5 miljoen
met nam
(vanuit d
de middelen die wij via de
e mei-/septembercirculaire gemeente
efonds hebb
ben ontvange
en) en de
hogere kkosten op de
e Wmo vanwe
ege de aanzu
uigende werrking als gevo
olg van de invoering van het
abonnem
mentstarief. Op program
mma 7 zien we
e de stijging van de koste
en voor afvallverwerking terug.

55

Grafisch geeft de efffecten per prrogramma he
et volgende beeld:
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3.1

Programm
ma 0 Bestu
uur en Ond
dersteunin
ng

In onderrstaande tabe
el zijn de mutaties van de
e budgetten opgenomen
n die betrekkking hebben op
o
program
mma 0 Bestuu
ur en Onderssteuning.
(Bedragen
n x €1.000)
Taakveld

0.1 Bestuu
ur
0.2 Burgerrzaken

0.4 Overhe
ead
0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet-woningen

o
0.7 Algemene uitkering en overige
n gemeentefonds
uitkeringen
Eindtotaa
al

3.2

Mutatie
e
2019
Bellangrijkste verklaringen mutatie
Mett name verlaging van
v de budgetten
n van raad en com
mmissies (presen
ntiegelden,
verz
zekeringen, opleid
ding en extern advies). Deze budg
getten waren in
216 Zom
merrapportage op
pgevoerd maar blijken niet (volledig
g) nodig.
-49
In de
e Zomerrapportag
ge 2019 (pagina 28 en 29) meldden wij dat de
pers
soneelslasten hog
ger waren (€ 1,7 mln.), met name als
a gevolg van de
e
overrbezetting die is ontstaan
o
bij het plaatsingsproces eind
e
2018. Dit ve
erwachte
nadeel wordt bijgeste
eld tot een nadee
el van € 0,3 mln om
mdat wij de overb
bezetting
hebben opgevangen
n binnen de bestaande personeels
sbudgetten (vacattureruimte,
ople
eiding, inhuur).
Hierrtegenover staan voordelen op de softwarebudgette
en (€ 0,6 mln),
onderzoekskosten BAG (uitgestelde werkzaamheden)
w
) en gemeentelijke
e
700 gebouwen (€ 0,3 mln
n) en is sprake va
an enkele overige voordelen (€ 0,1 mln).
-34
59
Betrreft de extra inkom
msten vanuit de meicirculaire/sept
m
tembercircualire (€
( 2,7 mln)
en de
d afrekening ove
er 2018 (€ 0,4 mln
n).
NB: Op andere taakv
velden hebben wij voor de extra on
ntvangen middele
en
3.167 budgetten opgenome
en (€ 2,5 mln). Pe
er saldo resteert een
e voordeel van € 0,6 mln.
4.059

Programm
ma 1 Veilig
gheid

el zijn de mutaties van de
e budgetten opgenomen
n die betrekkking hebben op
o
In onderrstaande tabe
program
mma 1 Veiligh
heid.
(Bedragen
n x €1.000)
Taakveld
beheersing en bra
andweer
1.1 Crisisb
1.2 Openb
bare orde en veilig
gheid
Eindtotaa
al

3.3

Mutatie
elangrijkste verk
klaringen mutatiie
2019
Be
62
-45
17

Programm
ma 2 Verke
eer, Vervoe
er en Wate
erstaat

el zijn de mutaties van de
e budgetten opgenomen
n die betrekkking hebben op
o
In onderrstaande tabe
program
mma 2 Verkee
er, Vervoer en
e Waterstaa
at.
(Bedragen
n x €1.000)
Taakveld

2.1 Verkee
er en vervoer
2.2 Parkerren
2.3 Recrea
atieve havens
Eindtotaa
al

Mutatie
e
2019
Bellangrijkste verklaringen mutatie
schillende opdrac
chten van het regionaal verkeers en
e vervoersplan (R
RVVP) en
Vers
andere verkeersmaa
atregelen (Maasdam) zijn doorgeschoven en worde
en in 2020
evoerd (€ 0,3 mln
n). Daarnaast ontv
vangen wij extra inkomsten
i
uit lege
es en
uitge
degeneratievergoedingen in verband met werkzaamhe
eden in de openb
bare ruimte
427 (€ 0,2 mln).
60
-21
466
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3.4

Programm
ma 3 Economie

In onderrstaande tabe
el zijn de mutaties van de
e budgetten opgenomen
n die betrekkking hebben op
o
program
mma 3 Economie.
(Bedragen
n x €1.000)
Taakveld
omische ontwikke
eling
3.1 Econo
3.2 Fysiek
ke bedrijfsinfrastrructuur
3.4 Econo
omische promotie
e
Eindtotaa
al

3.5

Mutatie
atie
2019
B elangrijkste verrklaringen muta
-30
-15
erschillende opdrrachten in het kad
der van de transfo
formatiemonitor economie
e
zijn
Ve
oorgeschoven en worden in 2020 uitgevoerd (€ 0,1
1 mln)
101 do
57

Programm
ma 4 Onde
erwijs

In onderrstaande tabe
el zijn de mutaties van de
e budgetten opgenomen
n die betrekkking hebben op
o
program
mma 4 Sport, Cultuur en Recreatie.
R
(Bedragen
n x €1.000)
Taakveld
baar basisonderw
wijs
4.1 Openb
4.2 Onderrwijshuisvesting
4.3 Onderrwijsbeleid en lee
erlingenzaken
Eindtotaa
al

3.6

Mutatie
atie
2019
B elangrijkste verrklaringen muta
-96
72
p basis van de ge
edeclareerde bedragen verwachtten wij dat de feittelijke kosten
Op
i 2019 circa € 0,2
0 mln lager zijn.
210 van peuteropvang in
186

Programm
ma 5 Sportt, Cultuur en
e Recreattie

el zijn de mutaties van de
e budgetten opgenomen
n die betrekkking hebben op
o
In onderrstaande tabe
program
mma 5 Sport,, Cultuur en Recreatie.
R
(Bedragen
n x €1.000)
Taakveld
beleid en activeri ng
5.1 Sportb
5.2 Sporta
accommodaties
5.5 Culture
eel erfgoed
5.6 Media
a
5.7 Openb
baar groen en (op
penlucht) recreattie
Eindtotaa
al

Mutatie
elangrijkste verrklaringen muta
atie
2019
Be
-40
52
Uittvoering van het erfgoedbeleid
e
is in 2019 niet gere
ealiseerd en schuift door naar
293 20
020 (€ 0,2 mln). Daarnaast
D
diverse
e kleinere projec
cten uitgesteld (€ 0,1 mln).
93
99
497
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3.7

Programm
ma 6 Socia
aal Domein
n

el zijn de mutaties van de
e budgetten opgenomen
n die betrekkking hebben op
o
In onderrstaande tabe
program
mma 6 Sociaa
al Domein.
(Bedragen
n x €1.000)
Taakveld
6.1 Samen
nkracht en burgerrparticipatie

6.2 Wijktea
ams
6.4 Begele
eide participatie

6.5 Arbeid
dsparticipatie

6.6 Maatw
werkvoorzieningen
n (WMO)
6.71 Maatw
werkdienstverlen
ning 18+

6.72 Maatw
werkdienstverlen
ning 18-

6.82 Geës
scaleerde zorg 18
8Eindtotaa
al

3.8

Mutatie
e
2019
Bellangrijkste verklaringen mutatie
-31
Het proces om te kom
men tot een eend
duidige visie van de
d wijkteams te komen
k
is in
2019 niet volledig uittgevoerd en schuift door naar 2020
0 (€ 0,2 mln). Daa
arnaast
erse kleinere proje
ecten uitgesteld (€
( 0,1 mln).
353 dive
45
De projecten
p
"Uitvoe
eringsprogramma
a Werk voor iedereen!, "Match Ma
akers" en
het pilot
p
project Inburrgering zijn later gestart
g
(€ 0,2 mln)). Een deel van de
e kosten
154 schu
uift door naar 202
20.
v
een nadeel
n
op de woo
on/rolstoelen/verv
voersvoorzieninge
en en op de
Wij verwachten
eige
en bijdragen als gevolg
g
van de aan
nzuigende werkin
ng door de invoerring van het
-572 abonnementstarief va
an per saldo € 0,6
6 mln.
Het aantal clienten vo
oor Wmo-begeleiiding (zorg in natu
ura) neemt toe, met
m name in
d
zorgcate
egorieen en de co
omplexere casus
ssen (€ 0,6 mln).
-618 de duurdere
- Viia de meicirculairre 2019 (zie ook taakveld
t
0.7) ontv
vingen wij € 1,5 mln
m van het
Rijk dat aan het budg
get Jeugdhulp is toegevoegd.
t
Op dit
d taakveld betek
kent dit een
hoging van het bu
udget.
verh
- Wij
W verwachten op basis van de eerrste bestuursrapp
portage 2019 van Dienst
Gez
zondheid en Jeug
gd (Serviceorganisatie) een voorde
eel van € 0,6 mln op het
onderdeel reguliere zorginkoop.
z
De tw
weede bestuursra
apportage 2019 van
v DG&J
o
De efffecten hiervan verrwerken wij in de
hebben wij nog niet ontvangen.
-857 jaarrrekening 2019.
Wij verwachten
v
op ba
asis van de eerstte bestuursrapporrtage 2019 van Dienst
D
Gez
zondheid en Jeug
gd (Serviceorganisatie) een tekort van € 0,2 mln op het
onderdeel LTA (Land
delijk Transitie Arrrangement: spec
cialistische zorg). De tweede
bestuursrapportage 2019
2
van DG&J hebben
h
wij nog niet ontvangen. De
e effecten
-250 hierv
rvan verwerken wiij in de jaarrekening 2019.
-1.841

Programm
ma 7 Volkssgezondhe
eid en Milie
eu

el zijn de mutaties van de
e budgetten opgenomen
n die betrekkking hebben op
o
In onderrstaande tabe
program
mma 7 Volksg
gezondheid en
e Milieu.
(Bedragen
n x €1.000)
Taakveld
7.1 Volksg
gezondheid
7.2 Riolering

7.3 Afval

beheer
7.4 Milieub
Eindtotaa
al

Mutatie
2019
Bellangrijkste verklaringen mutatie
e
-36
-3
o
van inzameling van grondstoffen
g
staan
n vanwege divers
se oorzaken
De opbrengsten
fors onder druk, terwijl ook de verwerk
kingskosten stijge
en. De oorzaken zijn: 1.
ortbeperking China buitenlands plastic en papier. 2. De sorteerrend
dementen
Impo
van PMD vallen tegen. 3. Problemen bij afvalverwerke
er werken door in
n de
even. 4. De hoev
veelheid GFT is fo
ors toegenomen en
e de verwerkingscapaciteit
tarie
is ge
elijk gebleven. Do
oor de marktwerk
king is er sprake van
v bijna een verrdubbeling
arieven van het GFT.
-400 van de verwerkingsta
circulaire 2019 (z
zie ook taakveld 0.7)
0 ontvingen wij € 0,3 mln
- Viia de septemberc
van het Rijk voor regiionale energiestra
ategiën in de jare
en 2019-2021. De
eze extra
oord op taakveld 0.7. Het budget is
s als last
middelen zijn als extrra baten verantwo
aakveld en toegev
voegd aan het be
eschikbare budge
et.
opgenomen op dit ta
mdat wij een aanttal in 2019 geplan
nde werkzaamhed
den rondom de re
egionale
- Om
energiestrategie nog
g niet (volledig) he
ebben uitgevoerd, schuiven wij € 0,4
0 mln door
114 naar 2020.
-325
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3.9

Programm
ma 8 Volksshuisvestin
ng en Ruim
mtelijke ord
dening

el zijn de mutaties van de
e budgetten opgenomen
n die betrekkking hebben op
o
In onderrstaande tabe
program
mma 8 Volksh
huisvesting en
e Ruimtelijkke ordening
(Bedragen
n x €1.000)
Mutatie
e
2019
Bellangrijkste verklaringen mutatie
Bij de
d bestemming van
v het jaarrekeni ngresultaat 2018 is € 0,1 mln besc
chikbaar
gesteld voor de ontw
wikkelingsvisie Kla
aaswaal Zuid. De
e uitvoering hierva
an schuift
8.1 Ruimte
elijke ordening
157 door naar 2020. Daa
arnaast zijn divers
se kleinere projec
cten uitgesteld (€ 0,1 mln).
8.2 Gronde
exploitatie (niet-b
bedrijventerreinen
n)
-52
Taakveld

8.3 Wonen
n en bouwen
Eindtotaa
al

117 Uitg
gestelde werkzaamheden voor het project "Short Sttay / Flex Wonen"" (€ 0,1 mln)
223

60

3.10

Reserves

Harmonisatie
ebruari 2019 stelde de raad de nota ‘R
Reserves en voorzieninge
en’ vast. In de
eze nota zijn
n de
Op 19 fe
beleidslijjnen opgeno
omen voor de
e vorming en
n aanwending van reserves en voorzie
eningen. Ook is
hierin aa
angegeven (p
paragraaf 7.3
3) dat door de samenvoeging van de voormalige
v
gemeenten
g
e
en
gemeenschappelijke
e regelingen een
e grote ho
oeveelheid aan reserves en
e voorzienin
ngen was on
ntstaan.
a
aanzienlijk terug te
e brengen zijjn reserves en voorziening van dezelffde soort
Om dit aantal
samenge
evoegd tot een
e nieuwe re
eserve of voorziening. Zo
o zijn bijvoorbeeld ook vo
oorzieningen
n voor
onderho
oud van een voormalige
v
g
gemeente
om
mgezet in een reserve om
m deze vervo
olgens te kun
nnen
samenvo
oegen met de reserves vo
oor onderhoud van de ovverige gemee
enten. Deze samenvoegiing en
herrubricering is reed
ds verwerkt in de Begrotting 2019-2022 (pagina 162).
uivingen’ van reserves en voorzieningen geldt datt wij deze vollgens de
Voor enkkele ‘verschu
boekhou
udsregels via
a de exploitattie moeten verantwoord
v
en. Het betreft het herru
ubriceren van
n
voorzien
ningen (vreem
md vermogen) naar reserrves (eigen vvermogen) en
n de toevoeg
ging van vervvallen
reservess en voorzien
ningen aan de
e Algemene reserve. Dit betekent dat wij de onttrekking aan de
d ‘oude’
reserve o
of voorzienin
ng opnemen in de exploitatie als een baat en de storting
s
in de
e ‘nieuwe’ reserve
opnemen in de explo
oitatie als een last. Per sa
aldo heeft de
eze herrubriccering geen effect
e
op hett
d mutaties in de reserve
es en voorzie
eningen
resultaatt. In de tabell hieronder treft u een ovverzicht van de
die wij viia de exploita
atie verantw
woorden (per saldo budge
etneutraal). Wij
W hebben deze
d
mutatie
es
afgestem
md met onze
e accountantt.
Voorma
alige
Organissatie
Binnenmaa
as
Binnenmaa
as
Binnenmaa
as
Binnenmaa
as
Binnenmaa
as
Cromstrijen
n
Cromstrijen
n
Cromstrijen
n
Cromstrijen
n
Cromstrijen
n
Korendijk
Korendijk
Oud‐Beijerrland
Oud‐Beijerrland
Oud‐Beijerrland
Oud‐Beijerrland
Oud‐Beijerrland
Strijen
Strijen
Strijen
Strijen
Strijen
Strijen
Strijen
Strijen
Strijen
Strijen
Strijen
SOHW
WIHW

Naam rese rve/voorziening
Naam rese
erve/voorzieningg 2019
in de voorm
malige organisatie
e
Gemeen
nte Hoeksche Wa
aard
Reserve
e Cultureel erfgoe
ed
Alggemene reserve
Reserve
e Vorming & ople iding
Alggemene reserve
Reserve
e Stimulering burggerparticipatie
Alggemene reserve
Voorzie ning Begraafplaa
atsen
Re
eserve begraafpla
aatsen
Voorzie ning Sociaal Fond
ds
Alggemene reserve
Reserve
e projectsubsidiess
Alggemene reserve
Voorzie ning afwikkeling Vlielanderstraatt
resserve onderhoud
d openbaar gebie d
Voorzie ning gemeentelijjke gebouwen
Re
eserve onderhoud
d gebouwen
Herstratten wegen en ple
einen
Re
eserve onderhoud
d openbaar gebie
ed
Onderhoud bruggen
Re
eserve onderhoud
d openbaar gebie
ed
Bestemmingsreserve ove
erschotten 2016, diversen
Alggemene reserve
Reserve
e overlopende ve
erplichtingen spee
elvoorzieningeAlggemene reserve
R232 Re serve overige inffrastructuur
Alggemene reserve
R540 Re serve dekking btw/bcf
Alggemene reserve
V531 Vo
oorziening buiten
nsportaccommoda
aties
Re
eserve onderhoud
d openbaar gebie
ed
V550 Egalisatievoorzieni ng waterbeheerp
plan
Re
eserve onderhoud
d openbaar gebie
ed
V910 Vo
oorziening onderh
houd begraafplaa
ats
Re
eserve begraafpla
aatsen
Kapitaall zonder bepaalde
e bestemming aa
and. BNG
Alggemene reserve
Kapitaall zonder bepaalde
e bestemming aa
and. RED
Alggemene reserve
Reserve
e BTW compensattiefonds
Alggemene reserve
Reserve
e monumentenfo
onds
Alggemene reserve
Reserve
e pensioen oud wethouders
w
Vo
oorziening pensio
oenen voormalig bestuurders
Reserve
e kosten harmoni satieagenda
Alggemene reserve
Reserve
e kinderdagopvan
ng
Alggemene reserve
Onderhoud jeugdsoos de
e Klep
Re
eserve onderhoud
d gebouwen
Voorzie ning onderhoud MFA Streona
Re
eserve onderhoud
d gebouwen
Voorzie ning onderhoud museum Kerkstra
aat
Re
eserve onderhoud
d gebouwen
Voorzie ning bruggen en kunstwerken
Re
eserve onderhoud
d openbaar gebie
ed
Projectggroep verkeersve
eiligheid HW
Alggemene reserve
Voorzie ning sociaal plan
Re
eserve knelpunte n organisatie
To
otaal

Saldo per 1.1.20
019
(x € 1.000)
5
193
29
1
1.272
29
41
32
487
308
7
27
20
1
34
73
274
122
14
26
599
48
265
0
5
35
24
22
3
35
212
4
4.240
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Systeem
mreserves
In de Beg
groting 2019
9 zijn diverse
e bestemmingsreserves opgenomen.
o
Deze reserve
es zijn gevorrmd om
aan de
een bepa
aalde activite
eiten mogeliijk te maken.. Het budgett voor de activiteit en de onttrekking
o
bestemm
mingsreserve
e is voor hetzzelfde bedrag in de explo
oitatie geraamd, waardoo
or dit geen effect
e
heeft op
p het begrotingssaldo.
b
en
n verantwoorrding (BBV), de boekhoud
dregels van gemeenten,
g
Volgens het Besluit begroting
moeten
g de onttrekkingen aan bestemmings
b
sreserves verrwerken gelijjk aan het be
edrag dat
wij in de jaarrekening
hiervoorr in de begroting is opgen
nomen voor zover deze reserves
r
niet zijn aangem
merkt als rese
erves die
dienen ter egalisatie van kosten (“systeemres
(
serves”). Hierrdoor kan de
e ongewenste situatie zicch
en dat wij bed
dragen aan de
d reserves moeten
m
onttrrekken die niiet in verhouding staan to
ot de
voordoe
gemaaktte kosten. Dit is het geval indien een deel van hett budget nog
g niet is uitge
egeven omda
at de
activiteitt in 2019 nog
g niet volledig is afgerond
d. In de Nota
a reserves en
n voorziening
gen, die u in februari
f
dit jaar heeft
h
vastgessteld, zijn nog geen reserrves aangemerkt als syste
eemreserve. Wij stellen daarom
d
voor derrgelijke beste
emmingsrese
erves als ‘systeemreserve
e’ aan te wijzzen. Bij een syysteemreserrve is het
bedrag van
v de onttre
ekking aan de reserve in de
d jaarrekening niet geko
oppeld aan de
d raming van de
onttrekkking in de beg
groting, maa
ar gelijk aan de
d werkelijk gemaakte ko
osten van de activiteit in 2019.
Als een a
activiteit niett (of niet geh
heel) is uitgevvoerd, dan wordt
w
het bed
drag ook nie
et (volledig) aan
a de
reserve o
onttrokken. Het betreft de
d volgende bestemming
gsreserves:
Overzichtt systeemreserve
es:
Reserve kkapitaallasten
Reserve o
onderhoud openb
baar gebied
Reserve o
onderhoud gebou
uwen
Reserve b
begraafplaatsen
Reserve integraal Huisvesttingplan (IHP)
Reserve ssociaal domein
Reserve o
ontwikkeling kern
nen
Reserve invoering omgevingswet
Reserve ffrictiekosten samenvoeging
Reserve EEnergietransitie (Energiefonds)
Reserve innovatie sociaal domein (innovatiefonds)
Reserve fflankerend beleid
d

Wij hebb
ben de boven
ngenoemde bestemming
gsreserves (syysteemreserrves) afgeste
emd met onze
accounta
ant.
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Mutatiess in reserves als gevolg va
an mutaties in Slotrapportage
In deze Slotrapporta
S
ge zijn de bu
udgetten voo
or 2019 geacctualiseerd. Een
E aantal va
an de bijgeste
elde
budgetten verrekene
en wij met re
eserves. In on
nderstaand overzicht
o
gevven wij per programma (e
en per
taakveld
d) de mutatie
es in de reserrves weer.
(bedragen x €1.000)
Soort reserve
emutatie
Stortingen reserves

Taakv
veld
0.3 Beheer overige gebo
ouwen en gronden
0.7 Algemene
A
uitkering en
e overige
uitk
keringen gemeentefo
onds

Programma

-4

0. Bestuur en onderssteuning

-5

2.3 Recreatieve havens

2. Verkeer, Vervoer en
Waterstaat

6.1 Samenkracht en burrgerparticipatie

6. Sociaal Domein

7.5 Begraafplaatsen en crematoria
c

7. Volksgezondheid en milieu

8.1 Ruimtelijke ordening
g
8.2 Grondexploitatie (nie
etbed
drijventerreinen)
8.3 Wonen
W
en bouwen

8. Volkshuisvesting en
e
ruimtelijke ordening
8. Volkshuisvesting en
e
ruimtelijke ordening
8. Volkshuisvesting en
e
ruimtelijke ordening

Totaal Stortin
ngen
reserves

Onttrekking
gen reserves

Totaal Onttrek
kkingen
reserves
Eindtotaal

Totaal To
oelichting

0. Bestuur en onderssteuning

In 2019 is het onderhoud
d aan gemeentelijke ge
ebouwen beperkt uitgevoerd. Wij
ha
armoniseren het beleid en stellen een nieuw beheerplan
b
op voor hett
on
nderhoud (incl. duurzaa
amheidsmaatregelen). De middelen vloeien te
erug in de
ouwen (-0,1 mln).
-113 resserve onderhoud gebo
- In
I 2019 is het onderhou
ud aan gemeentelijke gebouwen
g
beperkt uitg
gevoerd.
W harmoniseren het be
Wij
eleid en stellen een nieu
uw beheerplan op voorr het
on
nderhoud (incl. duurzaa
amheidsmaatregelen). De middelen vloeien te
erug in de
resserve onderhoud gebo
ouwen (-/- € 0,4 mln);
- Administratieve
A
wijziging storting in reserve kapitaallasten
k
van taakkveld 6.1
aar taakveld 8.3 (+/+ € 0,4 mln).
-32 na
-2
p basis van afgesloten anterieure overeenkom
msten voor planontwikkkeling
Op
ve
erwachten wij extra verg
goedingen van de initia
atiefnemers ter dekking
g van
ankosten
-69 pla
W ontvangen een afkoo
Wij
opsom voor de landgoe
ederen in Numansdorp
p Zuid. De
-248 bijjdragen storten wij in de algemene reserve (-//-€ 0,3 mln)
Ad
dministratieve wijziging
g storting in reserve kapitaallasten van taakve
eld 6.1
aar taakveld 8.3 (-/- € 0,4 mln)
-416 na
-888

0.3 Beheer overige gebo
ouwen en gronden

0. Bestuur en onderssteuning

296

0.4 Overhead

0. Bestuur en onderssteuning

1.908

0.7 Algemene
A
uitkering en
e overige
uitk
keringen gemeentefo
onds

0. Bestuur en onderssteuning

396

0.8 Overige baten en las
sten

0. Bestuur en onderssteuning

-2.000

2.1 Verkeer
V
en vervoer

2. Verkeer, Vervoer en
Waterstaat

-1.355

3.2 Fysieke bedrijfsinfra
astructuur

3. Economie

7

4.2 Onderwijshuisvestin
ng
4.3 Onderwijsbeleid
O
en le
eerlingenzaken

4. Onderwijs
4. Onderwijs

-2
-8

5.2 Sportaccommodatie
es
5.5 Cultureel
C
erfgoed

5. Sport, cultuur en re
ecreatie
5. Sport, cultuur en re
ecreatie

6.1 Samenkracht en burrgerparticipatie

6. Sociaal Domein

8.1 Ruimtelijke ordening
g

8. Volkshuisvesting en
e
ruimtelijke ordening

e middelen voor onderrhoud van de te liquiderren Sportstichting 's-Grravendeel
De
ga
aan over naar Bres. Wij onttrekken de vergoe
eding die wij aan Bres betalen,
b
vo
oor het onderhoud dat Bres
B
voor de gemeente
e uitvoert, uit de reservve.
Ad
dministratieve verschuiiving van de onttrekking
g aan de reseve frictie van
taa
akveld 0.8 naar taakve
eld 0.4 (waar ook de lassten staan).
etreft de vrijval van de "Reserve
"
terugbetaling
g algemene uitkering 20
018" die
Be
de
e voormalige gemeente
en bij de jaarrekening 2019
2
hadden opgenom
men ter
de
ekking van de afrekenin
ng 2018.
Ad
dministratieve verschuiiving van de onttrekking
g aan de reseve frictie van
taa
akveld 0.8 naar taakve
eld 0.4 (waar ook de lassten staan).
Ve
erlaging raming onttrekkking reserve onderhou
ud openbaar gebied (-//- € 1.3
mlln) met name als gevolg van doorgeschoven werkzaamheden
w
(onde
erhoud en
reconstructies) wegen na
aar 2020 in afwachting
g van harmonisatie van
n het
eheerplan.
be

e verbouwing van de klleedkamers van de voe
etbalvereniging Strijen schuift
De
do
oor naar 2020. De ontttrekking aan de algemene reserve wordt eveneens
erlaagd (-/- 0,2 mln).
-197 ve
4
oopkosten gymzaal Ho
oeckenisse Klaaswaal dubbel verwerkt. Onttrrekking
Slo
an algemene reserve ve
ervalt.
-171 aa
He
et opstellen van het Om
mgevingsplan wordt pass in 2020 opgestart. Eerst vindt
hie
erover een verkenning plaats met college en raad. De middelen vloeien terug
O
-366 in de reserve "Invoering Omgevingswet".
-1.487
-2.375

Toelichtiing
Wij mute
eren in totaliteit € 2,4 miljoen in de re
eserves, voorrnamelijk verroorzaakt do
oor uitgesteld
de
werkzaamheden in 2019
2
waarvan
n de uitvoering doorschu
uift naar 2020
0. De budgettten zijn in deze
d verrekeningen met de
e reserves zijn eveneens verlaagd.
v
De uitgestelde
e
situatie vverlaagd en de
werkzaamheden waa
arvan wij de budgetten verrekenen
v
m reserves, hebben met name betre
met
ekking
op het onderhoud in het openbaar gebied.
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3.11

Investerin
ngen

Bijstellin
ngen in Slotra
apportage
In deze Slotrapporta
S
utaties op de investeringsskredieten ve
erwerkt.
ge zijn onderstaande mu
(bedragen x €1.000)
Omschrijving project
Vervang
gende nieuwbou
uw de Pijler
Maasda
am

Toelichting
g mutatie
Meerkosten nieuwbouw basis
sschool De Pijler in Maasdam. Inves
steringskrediet met
m € 0,1 mln word
dt
verhoogd als
s gevolg van meerkosten (stijging bouwprijzen)
b
voor de
d nieuwbouw van basisschool De
Pijler in Maa
asdam, waarmee de totale investeriing uitkomt op € 2.1
2 mln

Totaal
100

-

Abel Tas
smankwartier Ou
ud Beijerland

Hogere uitga
aven voor akoesti sche maatregelen
n binnen project Abel
A
Tasman (€25.000) in OudBeijerland worden
w
gedekt uit ISV-3 subsidie ge
eluid die wij van het
h Rijk ontvangen.

Herinric
chtingskosten Grravin
Sabinas
straar/Marijkelaan Zuid Beijerland
d

Herinrichting
gskosten (riolering
g, herinrichting wegen en groen inclusief klimaatadap
ptieve maatregelen)
voor Gravin Sabinastraat en Marijkelaan
M
in Zuid
d Beijerland

183

Herinric
chtingskosten Grravin
Sabinas
straar/Marijkelaan Zuid Beijerland
d

gskosten (riolering
g, herinrichting wegen en groen inclusief klimaatadap
ptieve maatregelen)
Herinrichting
voor Gravin Sabinastraat en Marijkelaan
M
in Zuid
d Beijerland

237
521

Eindtotaal

Toelichtiing
In totalitteit stellen wij
w de investeringskredieten met € 0,5
5 miljoen bij. De bijbehore
ende afschrijjvingslasten ve
erwerken wijj in de Zomerrrapportage 2020.

3.12

Grondexp
ploitaties

Inleiding
g
Het Mee
erjaren Persp
pectief Grond
dexploitatiess (MPG) stelt de raad jaarlijks vast. In juli 2019 stellde de
raad hett MPG 2019 vast.
v
Met hett MPG 2019 zijn
z de grond
dexploitatiess herzien naar prijspeil 1 januari
2019. In deze paragrraaf beschrijvven wij kort de
d stand van zaken/ wijzig
gingen ten opzichte
o
van het
e huidige stan
nd van zaken
n van de gron
ndexploitatie
es. Daarnaast rapportere
en wij op hoo
ofdlijnen
MPG/ de
de afwijkkingen. De mutaties
m
die hieruit
h
volgen verwerken
n wij in het MPG
M 2020 die wij begin 20
020
opstellen/actualisere
en. Wij verwe
erken dit in de
d jaarstukke
en 2019.
Als er ten opzichte va
an het laatstt vastgestelde MPG binne
en de gronde
exploitaties geen
g
mutatie
es
hebben plaats gevon
nden, dan vermelden wij deze comple
exen niet in deze
d
rapporttage .
Abel Tassmanstraat – Oud-Beijerla
and
De grond
d is verkochtt en de wonin
ngbouw starrt in 2019. Na
aar verwachtting worden de woningen
n in 2020
opgeleve
erd.
Bedrijventerrein VI – Strijen
duitgifte voo
or het bedrijvventerrein ve
erloopt stroe
ever dan verw
wacht. Voor 1 kavel is een optie
De grond
verleend
d. Verwacht wordt
w
dat ein
nd 2019 dit zal
z leiden tott een grondvverkoop. Mett diverse geg
gadigden
vindt ove
erleg plaats en
e zullen in 2020
2
leiden tot
t een gron
ndverkoop. Hierdoor
H
moe
eten wij ongeveer
€ 500.00
00,- aan inko
omsten doorsschuiven naa
ar 2020.
Dorpsha
art - Mijnshee
erenland
De raad heeft het be
estemmingsp
plan definitie
ef vastgesteld
d. De projecttontwikkelaa
ar moet nog een
ngsvergunnin
ng aanvragen
n . Als wij de
e omgevingsvvergunning verstrekken,
v
omgevin
is het de
verwachting dat wij dit
d jaar nog circa.
c
€ 2 miljoen aan grondopbrengsten ontvangen. Hierna sluiten wij
dexploitatie eind van dit jaar
j
af.
de grond
Bedrijventerrein De Hoogerwerf – Oud-Beijerland
ande grondo
opbrengsten hebben vanw
wege incourante stukken
n grond mind
der opgebraccht. De
De gepla
verwachting is dat he
et positieve exploitatiere
e
esultaat € 12.000,- lager zal
z uitvallen.
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Jan Toorropstraat – Oud-Beijerlan
O
nd
De verwachting is da
at er eind 201
19 een onherroepelijk be
estemmingsp
plan is. De wo
oningbouw start
s
dan
mber 2019 en
n zal in 2020 worden opg
geleverd.
in decem
Land van
n Essche III – Strijen
Op dit m
moment zijn de
d onderhandelingen om
m gezamenlijkk iets te ontw
wikkelen voo
orzichtig wee
er
opgestart. Toch onde
erzoekt de gemeente
g
op
p dit momentt de mogelijk
kheden om haar
h
eigen grronden
dig te ontwikkkelen, eventueel zonderr samenwerkking met de ontwikkelaar
o
r. Het doel is om in
zelfstand
2019 nog te starten met het opstellen van ee
en nieuw woningbouwprogramma en
n bestemmin
ngsplan
voor de gemeentegr
g
ronden.
Poortwijjk III – Oud-Beijerland
De grond
doverdracht voor onderw
wijsdoelstelliingen moet nog
n vanuit de grondbedrrijfsfunctie naar de
Algemen
ne Dienst pla
aatsvinden. Dit
D is een inte
erne grondovverdracht die
e wij eind 2019 gaan realliseren
en heeftt geen financcieel effect op
o de gronde
exploitatie.
Het Spuii – Strijen
Project bevindt
b
zich in de aanbesstedingsfase.. De inschrijvvingen op de
e aanbesteding hebben e
een
positief effect op het resultaat va
an de gronde
exploitatie. Dit
D betekent een verlagin
ng van de in 2019
2
en (verlies) vo
oorziening vo
oor dit projecct.
getroffe
Uitbreiding Nieuw-Beijerland
Voor hett groenonderhoud zijn in 2019 kosten
n gemaakt. Deze
D
kosten stonden gep
pland in 2020
0.
Het explloitatieresulttaat wordt met
m deze muttatie niet aan
ngetast.
Uitbreiding Zuid-Beijjerland
De koste
en voorbereiding en toezzicht en de pllankosten zijn overschred
den. Door mutaties binne
en de
grondexxploitatieposten kunnen wij
w deze overschrijdingen
n opvangen binnen
b
het exploitatieres
e
sultaat.
Deze gro
ondexploitattie sluiten wijj administrattief af met de
e jaarrekenin
ng 2019.
Voormallige dorpshuizen – Piersh
hil en Goudsw
waard
De voorm
malige dorpsshuizen in Pie
ershil en Gou
udswaard zijn
n verkocht aa
an een ontw
wikkelende pa
artij. De
ontwikke
elaar moet nog
n een startt maken met de woningbouw.

3.13

Projectbe
egroting

In deze Slotrapporta
S
ge 2019 zijn de ramingen
n van de projjecten uit de
e projectbegrroting geactu
ualiseerd
en schuivven wij proje
ecten door. Hieronder
H
tre
eft u op hooffdlijnen een overzicht
o
van
n de bijgeste
elde
projectb
begroting 2019-2023:
(bedragen x €1.000)

Soort projject
0. Projecten bedrijfsvoering / overhead
0a. Reservve frictie ter dekking van harmonisa
atie projecten bed
drijfsvoering / ove
erhead
4. Projecten onderwijsgebou
uwen
e frictie ter dekkin
ng van harmonisa
atie projecten onderwijsgebouwen
4a Reserve
5. Projecten bibliotheekwerkk
atie projecten bib
bliotheekwerk
5a. Reservve frictie ter dekking van harmonisa
Eindtotaall

Mutatie
2019
1.36
67
-1.36
67
10
00
00
-10
6
68
68
-6
-

Mutatie
2020
-1.366
1.366
-100
100
-68
68
-

Mutatie
2021
-80
80
-

Mutattie
202
22
6
63
-6
63
-

Mutatie
2023
63
-63
-

In de pro
ojectbegrotin
ng was in de jaarschijf 20
019 voor ongeveer € 4 miljoen aan budgetten voo
or
projecte
en opgenome
en in het kad
der van de ha
armonisatie. Van
V deze € 4 miljoen schuiven wij € 1,5
miljoen d
door naar 20
020. Hiervan is ongeveer € 0,8 miljoen
n het gevolg van uitgeste
elde
harmonisatiewerkzaa
amheden voor ICT (harm
monisatie softtware, etc).
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3.14

Overheve
eling budgetten en kredieten
k

Op 1 januari 2019 zijn wij gestartt als de nieuw
we gemeente
e Hoeksche Waard.
W
De Be
egroting 201
19
bestond uit een opte
elsom van he
et bestaande
e beleidsvoorrnemens van de voormaliige gemeentten. Via
de Persp
pectiefnota 2019
2
zijn de nieuwe
n
beleiidsvoorneme
ens voor 2019 door de ge
emeenteraad
d
vastgestteld. In 2019 troffen wij voornamelijk
v
voorbereide
ende werkzaamheden. Hierdoor zijn (nog)
(
niet alle beleidsvoornemens (volledig) uitgevvoerd, waardoor werkzaamheden doo
orschuiven naar
e bijbehorende budgette
en en investe
eringskredietten schuiven wij ook doorr naar 2020. Dit leidt
2020. De
tot een vvoordeel ten
n opzichte van de begrotiing.
Om te vo
oorkomen da
at deze werkkzaamheden vertraging oplopen,
o
stelllen wij voor om de budgetten en
investeriingskrediete
en, die samen
nhangen mett deze werkzzaamheden, nu
n al door te
e schuiven na
aar 2020,
zodat de
eze budgette
en en kredietten per 1 januari 2020 dirrect beschikb
baar zijn voor de uitvoering. Als
wij dit vo
oorstel pas bij
b de bestem
mming van he
et jaarrekenin
ngresultaat 2019
2
aan de raad voorleg
ggen, zijn
deze bud
dgetten pas beschikbaar in juli 2020, wat mogelijk tot vertrag
ging leidt in de
d uitvoering
g.
Het doorschuiven van budgetten
n is uitsluiten
nd onder bep
paalde voorw
waarden toeg
gestaan. Het moet
hierbij ga
aan om incid
dentele budg
getten en pro
ojecten waarrvan de werk
kzaamheden in 2020
plaatsvin
nden. In totaliteit is dit vo
oor € 2,7 miljjoen aan bud
dgetten en € 58 miljoen (stand per 1 o
oktober)
aan investeringskred
dieten.
Budgettten
In onderrstaande tabe
el zijn de activiteiten opg
genomen die
e wij in 2019 niet (volledig
g) kunnen uittvoeren
en waarvvan wij het budget doorsschuiven naar 2020. Het gaan
g
om een
n totaalbedra
ag van € 2,7 miljoen.
m
(bedragen x €1.000)
Taakveld

Progrramma

ead
0.4 Overhe

0. Bes
stuur en ondersteuning
g

2.1 Verkee
er en vervoer
2.2 Parkere
en
3.4 Econom
mische promotie
4.3 Onderw
wijsbeleid en leerling
genzaken

2. Verrkeer, Vervoer en Watterstaat
2. Verrkeer, Vervoer en Watterstaat
3. Eco
onomie
4. Ond
derwijs

5.5 Culture
eel erfgoed
5.6 Media
5.7 Openba
aar groen en (openlu
ucht)

5. Spo
ort, cultuur en recreatie
e
5. Spo
ort, cultuur en recreatie
e
5. Spo
ort, cultuur en recreatie
e

6.1 Samen
nkracht en burgerparticipatie
6.4 Begeleiide participatie

6. Soc
ciaal Domein
6. Soc
ciaal Domein

6.5 Arbeids
sparticipatie
7.4 Milieube
eheer

6. Soc
ciaal Domein
7. Vollksgezondheid en mili eu

8.1 Ruimte
elijke ordening
8.3 Wonen en bouwen

8. Vollkshuisvesting en ruim
mtelijke ordening
8. Vollkshuisvesting en ruim
mtelijke ordening

Eindtotaal

Totaal Toelichting budgetoverheveling
g in verband met do
oorschuiven van:
- Onderzoek
kskosten BAG en gem
meentelijke gebouwen (€ 0,3 mln)
443 - Digitalisere
en P&C-documenten (€ 0,1 mln)
- Verschillen
nde opdrachten van he
et regionaal verkeers en
e vervoersplan (RVV
VP) en
andere verke
eersmaatregelen (Maa
asdam) zijn doorgesch
hoven en worden in 20
020
uitgevoerd (€
€ 0,3 mln).
319
60 Herinrichting van parkeren in centrrum van Klaaswaal (€ 0,1 mln)
€ 0,1 mln)
111 Transformatiemonitor economie (€
ng leerlingenvervoer
14 Aanbestedin
Uitvoering va
an het erfgoedbeleid is
s in 2019 niet gerealis
seerd en schuift door naar
n
2020
238 (€ 0,2 mln)
r
in Oud Beijerrland
45 Verhuizing bibliotheek naar oude raadhuis
pad De Staart en Project visie vrijetijdsecon
nomie (0,1 mln)
110 Natuurspeelp
verse projecten Inclusieve samenleving onde
erdeel (o,a
Jongerenontmoetingsplaats en div
143 Thuis in de Kern,
K
It takes a village)).
35 Project Kwarrtiermaker SROI-beleid.
- Pilot progra
amma veranderopgav
ve inburgering (€ 0,3 mln)
m
- Taalniveau
u statushouders (€ 0,1 mln)
- Diverse pro
ojecten waaronder "M
Matchmakers" en progrramma "Werk voor ied
dereen"
525 (€ 0,1 mln).
423 Doorgeschov
ven werkzaamheden voor
v
de regionale ene
ergiestrategie (€ 0,4 mln)
m
- Ontwikkelin
ngsvisie Klaaswaal Zu
uid (Vitaliseringsproject) en vertraging van de
d sloop
144 van de Hoec
ckenisse in Klaaswaal (€ 0,1 mln).
111 Uitgestelde werkzaamheden
w
voor het project "Short Sta
ay / Flex Wonen" (€ 0,1
1 mln).
2.723
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Investeringen
e gemeenten
n en gemeen
nschappelijke
e regelingen zijn investerringen overgegaan
Vanuit de voormalige
meente Hoekksche Waard. Deze investteringen, we
elke nog door de raden va
an de voormalige
naar gem
gemeenten en geme
eenschappeliijke regelingen beschikba
aar zijn geste
eld, aangevuld met de nie
euwe
nvesteringsp
plan 2019 (jaa
arschijf 2019
9) vormen het totale
investeriingen uit hett meerjarig in
investeriingsprogram
mma voor gem
meente Hoeksche Waard
d. In totaliteitt betreft het hier bijna 30
00
projecte
en (investerin
ngen) met ee
en totale omvvang van € 77 miljoen.
oering van deze investeriingen vindt plaats
p
in 2020 (en de jare
en daarna).
Een deell van de uitvo
Onderstaande overzichten geven
n inzicht in het aandeel van de investe
eringen dat al
a is gerealise
eerd en
t realiseren investeringe
en (op basis van
v de stand per oktoberr 2019). De definitieve
d
de nog te
investeriingsbedragen die doorscchuiven bepa
alen wij op ba
asis van de sttanden bij de
e jaarrekening 2019.
Verweze
en wordt naa
ar bijlage 2 va
an deze slotrrapportage.

3.15

Risico’s en aandachtspunten

Hieronde
er treft u de aanvullingen
n op de risico
o’s die eerder in de begro
oting zijn opg
genomen.
Voorzien
ningen wethouderspensioenen
Door de extreem lag
ge rente moe
eten gemeen
nten aanzienllijk meer rese
erveren voorr het pensioe
en van
uders dan wa
aar wij in de begrotingen
b
rekening me
ee hielden. De
D omvang va
an deze
(voormalige) wethou
ning is in de ja
aarrekening 2018 van de
e voormalige gemeenten gebaseerd op
o een reken
nrente
voorzien
van 1,577% . Deze re
ekenrente is voorgeschre
v
even door het ministerie. Inmiddels is de rekenren
nte
verder gedaald. Dit betekent
b
datt wij meer in de voorziening moet opn
nemen om aa
an de toekom
mstige
pensioen
nverplichting
gen te kunne
en voldoen. De
D pensioenvverzekeraar voert
v
deze berekening
b
vo
oor ons
uit(conta
ante waarde van de uit te
e keren penssioenen). De uitkomst hie
ervan verwerrken wij in de
e
Jaarreke
ening 2019.
Dienst Gezondheid
G
e Jeugd
en
In deze slotrapportag
s
ge zijn de uittkomsten van
n de eerste Bestuursrapp
B
portage 2019
9 van de Dien
nst
Gezondh
heid en Jeugd opgenome
en. De tweed
de bestuursrapportage iss op dit mom
ment nog niett
verschen
nen. Wij verw
werken de uittkomsten hie
ervan in de Jaarrekening 2019.
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Bijjlagen

68

Bijla
age 1: Budget
B
tneutra
ale wijzziginge
en
Onderstaande tabel bevat de budget neutralle begrotingsswijzigingen (verschuivin
ngen tussen
mma’s) die in de begroting
g zijn doorge
evoerd omda
at een aantall budgetten nog
n niet op het
h juiste
program
taakveld
d waren opge
enomen. Via een budgetttair neutrale
e wijziging wo
orden de bud
dgetten op het
h juiste
taakveld
d verantwoorrd in de begrroting.
(x €1.000)
Mutatie 2019
2
Programma
ur en ondersteuning
0. Bestuu

Totaal 0. Bestuur en on
ndersteuning
heid
1. Veiligh
Totaal 1. Veiligheid
2. Verkee
er, Vervoer en Waterstaat
W
Totaal 2. Verkeer, Vervo
oer en Waterstaat
3. Econo
omie
Totaal 3. Economie
5. Sport, cultuur en recreatie
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie
al Domein
6. Sociaa
Totaal 6. Sociaal Domein
gezondheid en milieu
7. Volksg
Totaal 7. Volksgezondh
heid en milieu
8. Volksh
huisvesting en ruimtelijke ord
dening
Totaal 8. Volkshuisvestting en ruimteliijke ordening
Eindtotaa
al

Taakveld
0.1 Bestuur
d
0.4 Overhead
0.8 Overige baten
b
en lasten
1.1 Crisisbeh
heersing en bran
ndweer
2.1 Verkeer en
e vervoer
2.5 Openbaarr vervoer
3.1 Economis
sche ontwikkelin
ng
3.3 Bedrijvenlloket en bedrijfsregelingen
5.7 Openbaarr groen en (open
nlucht) recreatie
6.1 Samenkra
acht en burgerpa
articipatie
7.1 Volksgezo
ondheid
7.2 Riolering
8.1 Ruimtelijk
ke ordening
8.3 Wonen en
n bouwen

Totaal
-6
-1.856
1.265
-596
-50
-50
-315
85
-230
-40
6
-34
77
77
397
397
-16
627
611
242
-416
-175
-
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Bijla
age 2: Overhe
O
eveling investteringsskredie
eten
Doorschu
uiven investeringskredieteen
Bij de vo
oormalige gemeenten en gemeenschappelijke reg
gelingen zijn door de oud
de gemeente
eraden
diverse investeringsk
kredieten beschikbaar ge
esteld. Veel van
v deze investeringen hebben
h
een meerjarig
m
h
de gem
meenteraad Hoeksche
H
Waard bij de begroting 201
19 een aanta
al nieuwe
karakterr. Daarnaast heeft
investeriingskrediete
en gevoteerd
d (jaarschijf 2019).
el zijn alle invvesteringen (projecten) opgenomen
o
waarbij de werkelijke
w
uittgaven
In onderrstaande tabe
tot 1 okttober 2019 zijn
z weergege
even. Alle in
nvesteringen boven de €2
250.000 zijn hierbij afzonderlijk
weergeg
geven (hoofd
dlijnen) en in overleg mett de accountant bepaald..
g van € 77 miiljoen (circa 300
3 projecten). Per 1 oktober 2019 iss het
Het betrreft in totaal een omvang
restantsaldo nog €58
8 miljoen. De
e werkelijke uitgaven tott en met 31 december
d
20
019 verantwo
oorden
arrekening. Het
H restantkrrediet per 31-12-2019 wo
ordt overgeh
heveld naar boekjaar
b
2020. Wij
bij de jaa
vragen b
bij deze Slotrapportage alle restantkredieten door te schuiven
n naar 2020 zodat
z
deze middelen
m
per 1 jan
nuari 2020 be
eschikbaar zijjn en wij rech
htmatig de u
uitgaven kunnen voortzetten. Indien wij
w
hiermee wachten tott de vaststellling van de ja
aarrekening 2019
2
in juli 2020,
2
dan zijn
n deze midde
elen later
baar en stagn
neert de voortgang van deze
d
projecte
en.
beschikb
(bedragen x €1.000)
Omschrijvin
ng investeringen (>€250.000)
(
Schoolgebo
ouw Actief Collegee Oud Beijerland
Verbouwing Oude Raadhuis tbv bibliotheek Oud
O Beijerland
Vervangingg riolering Oud Be ijerland (Croonen
nburg, 2e fase)
Bypass Klaaaswaal (aanleg)
Elementeno
onderhoud Zuidw
wijk Grootonderho
oud Oud Beijerlan
nd
Vervangend
de nieuwbouw scchool De Pijler Maaasdam
Gemeentel ijk rioleirngsplan (Oranjewijk)
Bypass Klaaaswaal (grond)
Verharding Croonenburgh 2ee fase Oud Beijerlland
Gemeentel ijk rioleirngsplan (Oranjeweg)
Verbouwin dorpshuis De Swaensvoet Korendijk
Werkplekkeen (ICT)
Fietspad Ou
udeland Strijen
Harmonisattie software (2018
8)
Herinrichtin
ng centrumgebied
d`s‐Gravendeel
Kinderboerrderij Oud Beijerlaand (gebouw)
Verbouwing Oude Raadhuis Oud Beijerland teen behoeve van bibliotheek
b
Vervangingg riolering Oud Be ijerland
Zinkwegkom
mmetje (PN2016) OBL
Tijdelijke huisvesting gemeeentehuis Maaasdaam
Gemeentel ijk rioleringsplan Binnenmaas
Praktijkond
derwijs Oud Beije rland
Inrichting sccholen en sportzaaal Kenniscentrum
m Oud Beijerland
Aansluitingg polderweg op N217 vanuit Suikerr Unie
Gemeentel ijke verkeers en vervoersplan
v
(Cro
omstrijen)
ng centrumgebied
d Heinenoord
Herinrichtin
Grond schoolgebebouw Acti ef College Oud Beeijerland
Eerst inrichting school met de bijbel Nieuw Beeijerland
Gemeentel ijke rioleringsplan Strijen
Groenewegg Puttershoek (recconstructie)
Herinrichtin
ng Beijerse Hof Oud Beijerland
Basisregistrratie personen (GBA en applicatiess)
Voorzieningg raadsvergaderin
ngen

elijk
Werke
Restaant
Begroot
(per 1‐10‐2019)
1
(per 1‐10‐2019)
1
3.772
9.838
6.066
2.622
7.562
4.940
2.263
3.771
1.508
3.208
3.208
‐
2.729
2.729
‐
2.020
2.020
‐
1.034
1.879
845
1.798
1.798
‐
939
1.494
555
1.089
1.408
319
1.353
1.354
2
1.141
1.167
25
1.064
1.071
7
1.037
1.038
1
‐259
1.016
1.275
957
987
31
865
893
27
837
845
8
841
841
‐
218
835
617
700
700
‐
660
660
‐
656
656
‐
650
650
‐
618
632
13
623
626
3
608
608
‐
600
600
‐
576
576
‐
570
570
‐
438
553
115
483
500
17
487
493
7
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Inrichting Oude
O
Raadhuis Ou
ud Beijerland ten behoeve van bib
bliotheek
Gemiva Reccreatieoord Mijnssheerenland
Asfaltonde rhoud Beneden Oostdijk
O
Oud Beij erland
Vervangen kademuur loswal Oud Beijerland
otondes N489
Bijdrage Ro
Herinrichtin
ng gebied kinderb
boerderij Oud Be ijerland
Begraafplaaats Mijnsheerenlaand
Reconstrucctie Sportlaan Maaasdam
Vervanginggen riolering Crom
mstrijen
Gemeentellijke rioleringsplaan 2015‐2020 Nieu
uwendijk 1
Harmonisattie software (2017
7)
Fietspad Strijensas ‐ Buitenssluis Strijen
nstgrasvelden Oud
d Beijerland
Aanleg kun
Fietsroute Poortwijk ‐ Centrrum Oud Beijerlan
nd
hil
Restauratiee kerktoren Piersh
Randweg To
orensteeploder Cromstrijen
C
Gemeentellijke rioleringsplaan 2015‐2020 Nieu
uwendijk 2
Mijlweg 's Gravendeel
G
Kinderboerrderij Oud Beijerl and (installaties)
Verleggen Zalmpad
Z
Oud Bei jerland
Upgrading Molendijk/Oud‐C
M
Croms
Groenrecyccle depot Oud Beiijerland
Overige invvesteringen kleiner dan €250.000
Eindtotaal

461
450
438
435
396
393
391
390
386
354
350
350
350
341
337
333
302
295
278
268
257
255
16.556
77.943

‐
‐
‐
‐
‐
20
‐
224
‐
‐
211
‐
62
34
196
5
‐
‐
‐
22
‐
‐
2.960
20.116

461
450
438
435
396
373
391
166
386
354
139
350
288
307
140
329
302
295
278
246
257
255
13.596
57.827
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