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Inleiding 
Opbouw Jaarrekening 2018 
De jaarstukken 2018, waarin beleidsmatig en financieel verantwoording wordt afgelegd over het jaar 2018, bestaat uit 2 delen: 

• Deel 1 het Jaarverslag

In dit beleidsdeel staat wat in 2018 bereikt is, hoe dat gedaan is en met welke middelen.

• Deel 2 de Jaarrekening

In dit financiële deel staat een uitgebreide toelichting op het financiële huishoudboekje van de gemeente over het jaar 2018

Deze jaarstukken sluiten de cyclus af na de Perspectiefnota (PPN), de Programmabegroting, de Voorjaarsnota (VJN) en Najaarsnota (NJN). De jaarstukken (het 

jaarverslag en de jaarrekening), is de verantwoording over het gevoerde beleid en de hiervoor ingezette (financiële) middelen. In de programmabegroting staan de 

kaders. De VJN en NJN gaven tussentijds de belangrijkste ontwikkelingen en afwijkingen weer. Daarnaast verduidelijkten diverse nota’s en raadsvoorstellen bij de 

beleidsontwikkelingen de financiële stand van zaken. 

Naast de drie “W-vragen” (Wat hebben we bereikt? Wat hebben we er voor gedaan? en Wat heeft het gekost?) geeft een kleuraanduiding aan hoe het doel is 

behaald en de mate waarin middelen toereikend waren.  

Samenvattend rekeningresultaat 2018 
Het begrote rekeningsaldo voor 2018 kwam op basis van de NJN (inclusief effecten septembercirculaire) uit op een bedrag van € 321.000 positief.  

Het werkelijke jaarresultaat 2018 is uitgekomen op € 218.000 negatief. Dit betekent een verschil ten opzichte van de begroting van € 539.000 negatief. De toelichting 

op het verschil is terug te vinden in het onderdeel “Samenvattend financieel resultaat” en in het raadsvoorstel behorende bij de Jaarstukken 2018 (R19.000473). 

2018: De eerste resultaten in ‘Samen verder bouwen aan Zuidplas’ 
Voor u ligt de eerste jaarrekening van het college in de bestuursperiode 2018-2022.  

Met de jaarstukken 2018 wordt verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar, een jaar waarin het nieuw aangetreden college, onder het motto: ‘Samen verder 

bouwen aan Zuidplas’, zich heeft ingezet voor een toekomstbestendig, inclusief en verbindend Zuidplas. Hieronder worden de be langrijkste vorderingen die in 2018 

zijn geboekt kort toegelicht. 

Dienstverlening en bestuur  

Verbetering van onze dienstverlening blijft prioriteit. Zo is in 2018 het werken op afspraak als pilot uitgevoerd in de tijdelijk huisvesting op Raadhuisplein 2. Met het 

werken op afspraak vindt er beter afgestemde dienstverlening plaats, zijn er amper wachttijden en is er rust in de publiekshal. Het werken op afspraak wordt dan ook 

voortgezet in het nieuwe gemeentehuis. Uit onderzoek onder inwoners blijkt dat de behoefte aan nieuwe dienstverlening zoals het bezorgen van reisdocumenten en 

rijbewijzen niet groot is. Inzet is daarom op maatwerk voor specifieke doelgroepen voor het op locatie kunnen aanvragen en bezorgen van reisdocumenten en 

rijbewijzen. In 2018 is de fysieke newsroom ‘Zuidplas in het Nieuws’ verder vormgegeven. Deze afdeling monitort de sociale media en zet deze ook actief in om 

inwoners te informeren. 
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Inwoners- en ondernemersparticipatie 

Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is in samenwerking met de griffie een inwerkprogramma aan de nieuwe raad aangeboden. Het programma was 

tweeledig: kennisoverdracht en nadere kennismaking met het maatschappelijk middenveld in de dorpen. Het college heeft, na zijn start in mei 2018, op de pedalen 

kennisgemaakt met de dorpen. Op centrale plekken in de dorpen zijn dorpsspreekuren gehouden waar inwoners kennis konden maken met de dorpswethouders en 

thema’s aan hen konden voorleggen.  

Bij de grotere beleidsvoornemens en projecten, zoals de Woonvisie 2025 – ‘Dorps wonen in Zuidplas, nu en in de toekomst’ en het Integraal Huisvestingsplan 

Onderwijs vormde de participatie door inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers een belangrijk onderdeel van het besluitvormingstraject.  

 

Zorg en ondersteuning 

In 2018 is de gemeente Zuidplas als eerste gemeente in Nederland aangesloten bij het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid. Verder is met de 

plaatsing van defibrillators een dekkend AED netwerk gecreëerd in de gemeente en is Zuidplas een hartveilige gemeente. Continue inspanning wordt gepleegd op 

optimalisering van de dienstverlening binnen het Sociaal Domein en de transformatie van zorg om de zorg ook voor toekomstige generaties beschikbaar te houden.  

 

Ontplooiing 

In 2018 is mede ter voorbereiding op de nieuw op te stellen Cultuurvisie en Sportvisie intensief met verschillende maatschappelijke organisaties gesproken. De 

verkregen informatie maakt deel uit van de in 2019 te presenteren nota’s. Met het onderbrengen van de sportstimulering bij de Sportstichting Zuidplas is een 

kwaliteitsimpuls gegeven aan de sportvoorziening in Zuidplas.  

Met succes is ingezet op een multifunctioneel sport- en cultuurcentrum Swanla in Zevenhuizen, toekomstbestendig en met een breed aanbod en een financieel 

gezonde positie. Het dorpshuis Op Moer werkt met het nieuwe stichtingsbestuur aan het behouden van deze voorziening in Moerkapelle. De ingezette richting is 

succesvol. 

 

Jeugd en onderwijs 

Met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is een belangrijke stap gezet in de verdere verbetering van het opgroei- en ontwikkelingsklimaat binnen Zuidplas. In 

het kader van preventie zijn JOS (Jeugdhulp op School) op elke school voor secundair onderwijs en school maatschappelijk werk op elke school voor primair 

onderwijs beschikbaar gesteld. 

Een aanvraag voor het landelijke Transformatiefonds Zorg voor de Jeugd is toegekend en wordt in 2019 en daaropvolgende jaren regionaal uitgevoerd. In 2018 is 

aandacht besteed aan de week van de Pleegzorg en er is gewerkt aan de verdere transformatie van de jeugdzorg, in lijn met de landelijk geïnitieerde programma’s. 

 

Inkomensvoorziening 

In 2018 is de groei van het aantal bijstandsuitkeringen tot stilstand gekomen en is de daling ingezet. Begin 2018 was het aantal 668 bijstandsuitkeringen, ultimo 2018 

was de stand van 638 bijstandsuitkeringen bereikt. Tussen de gemeenten, de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten en Promen zijn overeenkomsten 

opgesteld die het (juridisch) mogelijk maken optimaal gebruik te maken van de zogenoemde PW-dienstverlening (dienstverlening in het kade van de Participatiewet) 

van BV Prowork.  
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In 2018 is een vliegende start gemaakt met de maatregelen vanuit het Beleidskader Armoede en Schulden. Er is vooral ingezet op het faciliteren van inwoners om te 

kunnen (blijven) participeren in de samenleving, via het Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Leergeld en de Rotterdampas. Ook het instrument wisselgeldbudget 

heeft toegevoegde waarde om, wanneer er sprake is van een vastgelopen financiële situatie, deze te ontwarren en inwoners weer perspectief te bieden.  

Met het Taalhuis, de taallessen en de taalcoaching, zoals wordt voortgezet door Bibliotheek De Groene Venen, wordt de laaggeletterdheid bestreden. Het 

werkervaringsproject in de tuinbouw heeft een vervolg gekregen voor een nieuwe groep statushouders. 

Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur  

In 2018 is een goede doorstart gemaakt in de discussie rond de Zuidplaspolder. Belangrijk is ook de vaststelling van de bestemmingsplannen Zuidplaspolder 1 en 2, 

die vanwege hun conserverend karakter de realiseerbaarheid van de plannen voor de Zuidplaspolder nadrukkelijk verbeteren.  

Met de vaststelling van het bestemmingsplan Zevenhuizen-Zuid (fase 4) krijgt ook de verdere ontwikkeling van die wijk vorm en inhoud. 

Verkeer en vervoer  

Een intensief lobbytraject en goede samenwerking met diverse partijen heeft in 2018 geleid tot een voorlopig voorkeursbesluit voor de verbreding van de A20 én een 

akkoord met onder andere het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de provincie om de problematiek op deze ‘slagader voor de Nederlandse economie’ 

versneld aan te pakken. Het voorlopig voorkeursbesluit is het meest gunstige scenario voor de gemeente Zuidplas waarmee een grote bijdrage geleverd zal worden 

aan het verbeteren van de doorstroming en het vergroten van de verkeersveiligheid. Daarnaast zijn in 2018 met de partners afspraken gemaakt over de koppeling 

van dit dossier met het treffen van geluidswerende maatregelen tussen het Cortland Aquaduct en de aansluiting Nieuwerkerk aan den IJssel. 

Beheer leefomgeving 

Per 1 april 2018 worden naast kunststof verpakkingen en drankenkartons ook metalen verpakkingen (blik) gescheiden ingezameld. 

Onder andere door deze maatregel hebben we 10% meer PMD (plastic en metalen verpakkingen en drinkpakken) gescheiden ingezameld, en hierdoor is het 

restafval verminderd. 

Intensivering handhaving hondenbeleid 

In 2018 is naast preventie en extra zichtbaarheid, overgegaan tot handhaving op overlast van honden(poep). Preventief zijn in de dorpen 225 kokers met zakjes 

uitgedeeld aan hondenbezitters en is 150 maal foldermateriaal over het hondenbeleid verstrekt. Daaropvolgend zijn er 58 geregistreerde waarschuwingen 

‘overtreding aanlijn- en opruimplicht’ gegeven en 47 processen-verbaal opgemaakt ter overtreding van de aanlijnplicht en/of opruimplicht. Aanvullend op de 

handhaving zijn er in 2018 circa 160 prullenbakken strategisch verplaatst, geplaatst of gewisseld op de looproutes van hondenbezitters en op zwerfvuil hotspots. 

Participatie-maatwerk en zelfbeheer door inwoners 

Naast de gebruikelijke participatie bij reconstructies, zijn, met extra budget via de Najaarsnota 2018, in een zevental straten in participatie-maatwerk 

beplantingsvakken vernieuwd. Verouderde beplantingsvakken zijn omgevormd naar kleurrijke beplanting op initiatief van inwoners. Na de omvorming zijn de 

beplantingsvakken overgedragen aan direct omwonenden voor zelfbeheer en onderhoud.   
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Verbonden Partijen en Beleidsindicatoren 
In de paragraaf Verbonden Partijen is aangegeven wat de afzonderlijke partijen in 2018 voor ons hebben betekend, c.q. hebben gedaan in het behalen van de 

beleidsdoelen.  

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat er gerapporteerd moet worden over 34 (voorheen 37) verplichte 

beleidsindicatoren. In bijlage 2 zijn deze beleidsindicatoren, gerangschikt per programma, opgenomen.  

 
Doelstellingen en leeswijzer 
De opgenomen doelstellingen zijn afkomstig uit het collegeprogramma 2018-2022 en hebben soms een meerjarig karakter. Dergelijke doelstellingen worden 

gefaseerd opgenomen in de programmabegroting door middel van jaarlijkse prestaties. Deze prestaties worden in de jaarstukken als gereed gemeld (groen bolletje), 

ook wanneer de doelstelling nog niet helemaal behaald is, maar de gemeente in de realisatie van die meerjarige doelstelling op schema ligt. 

 

Resultaat/tijd: 

● = Het doel is gehaald in 2018 (al dan niet conform in begroting opgenomen planning). 

● = Het doel is nog niet gehaald in 2018, er is sprake van uitstel naar 2019, maar doel wordt nog steeds beoogd. 

● = Het in de begroting beoogde doel wordt niet gehaald maar ook niet meer nagestreefd in 2018. 

 

Middelen: 

● = De uitvoering van het resultaat is binnen het beschikbare budget uitgevoerd. 

● = De uitvoering van het resultaat is niet binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd.  

     Het overschreden budget is binnen het programma opgevangen. 

● = De uitvoering van het resultaat wordt niet binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd.  

     Het budget is overschreden en kan niet binnen het programma worden opgevangen. 

 

Financiële tabellen 

De cijfers in de financiële tabellen zijn afgerond op € 1.000 tenzij anders vermeld. Als gevolg hiervan kunnen er afrondingsverschillen zijn ontstaan.  

In deel I is per programma een samenvattend overzicht opgenomen van de begrote en werkelijk bestede middelen. In deel II is een analyse opgenomen van de 

afwijkingen per product, uitgesplitst naar lasten, baten en mutaties reserves.    
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Samenvattend financieel resultaat Jaarrekening 2018 
 

In onderstaand overzicht zijn de mutaties op het geprognosticeerde resultaat uit de Programmabegroting 2018 weergegeven, resulterend in het geprognosticeerde 

rekeningresultaat voor 2018 van € 321.000.  

Het werkelijke rekeningresultaat 2018 komt uit op een bedrag van € 218.000 negatief, ofwel een afwijking van € 539.000 negatief. 

Het resultaat na bestemming geeft het werkelijke resultaat weer, inclusief de nog te nemen besluiten van de raad omtrent stortingen in reserves. Hierover zal de 

raad eerst een besluit moeten nemen. 

 
 

 

 

 

 

   

Resultaat 2018

en afwijking ten opzicht van begroting na wijziging

Resultaat programmabegroting 2018                 299 

Raadsbesluiten na vaststellen Programmabegroting 2018

Raadsbesluit lichtarmaturen                  -10 

Meerjaren programma vastgoed 2018                      - 

Meerjaren programma grondexploitaties 2018                 358 

Voorjaarsnota 2018               -931 

Meicirculaire 2018                 967 

Najaarsnota 2018               -349 

Septembercirculaire 2018               -518 

Buffer coalitieakkoord                 500 

Afrondingsverschillen                     5 

Geprognosticeerd resultaat 2018                 321 

Werkelijk resultaat 2018               -218 

Afwijking resultaat 2018 versus geprognosticeerd resultaat               -539 

Bedragen * € 1.000,-
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Verklaring van de belangrijkste verschillen tussen begrote en werkelijke cijfers 2018 

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste onderwerpen opgenomen die de belangrijkste verklaring geven voor de verschillen tussen de begrote en werkelijke 

cijfers over 2018.  

Jeugdzorg 

Het tekort op jeugdhulp over 2018 bedraagt € 1,5 miljoen waarvan € 690.000 incidenteel en € 897.000 structureel. De afwikkeling van het NSDMH 2015 t/m 2017 is 

hierin opgenomen. Door middel van een informatienota (Z19.001154) heeft het college u geïnformeerd over dit tekort. 

De decentralisatie van de jeugdhulp van het Rijk naar gemeenten is gepaard gegaan met forse bezuinigingen op het Rijksbudget van zo’n 20%. Veel provincies 

investeerden bovenop de Rijksmiddelen extra in de jeugdhulp, bijvoorbeeld in de vorm van transformatie pilots. Ook deze middelen zijn komen te vervallen. Landelijk 

is er sprake van een autonome groei van de jeugdhulp van zo’n 12%. De intensiteit en complexiteit van zorgtrajecten is toegenomen. Dit alles zorgt ervoor dat veel 

gemeenten, waaronder Zuidplas, te maken hebben met een tekort. De VNG en het Kabinet zijn momenteel met elkaar in gesprek over een financiële compensatie 

aan gemeenten. Het kabinet heeft aangegeven te onderzoeken of er extra geld kan komen voor de jeugdhulp: 300 miljoen extra voor dit jaar en daarna ruim 200 

miljoen jaarlijks. 

Vrijval voorziening gebouwen 

In 2018 is voor € 450.000 minder aan onderhoud van de gemeentelijke panden uitgegeven dan waarmee op voorhand rekening was gehouden in het meerjarig 

onderhoudsplan (MJOP). Hierdoor valt € 450.000 vrij uit de voorziening “onderhoud gemeentelijke panden” ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2018. Het 

betreft met name de gereserveerde onderhoudskosten voor het nieuwe gemeentehuis en pand De Zuidplas in Moordrecht. 

Lagere vitaliteit bomen 

Voor de kosten hiervan is in de NJN 2018 een budget van € 400.000 beschikbaar gesteld. Aangezien een deel van de uit te voeren werkzaamheden pas in 2019 

uitgevoerd zijn is hiervoor budget in 2019 nodig. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2018 zal dan ook aan de raad voorgesteld worden om voor 

bovengenoemde kosten een budget van € 280.000 beschikbaar te stellen. 

Omschrijving (afwijking < € 250.000) bedrag * € 1.000

Jeugdzorg -1.542 

Vrijval voorziening gebouwen 450 

Lagere vitaliteit bomen 280 

Voorziening dubieuze debiteuren -325 

Overige afwijkingen 598 

Belangrijkst afwijkingen t.o.v begroting na wijzigingen -539 
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Voorziening dubieuze debiteuren 

Jaarlijks worden de openstaande vorderingen beoordeeld op inbaarheid. Hieruit is gebleken dat er een risico bestaat dat er vorderingen niet zullen worden betaald. 

Daarom is het nodig om de voorziening dubieuze debiteuren te verhogen met € 325.000. Het saldo van de voorziening dubieuze debiteuren komt daarmee op circa 

€ 900.000 

Overige afwijkingen 

De overige voordelen zijn vooral gerelateerd aan het programma Ruimtelijke ontwikkeling en bestaan onder meer uit: hogere opbrengst handhaving recreatieparken 

€ 175.000, lagere uitgaven invoeringskosten Omgevingswet € 125.000 (voorstel tot resultaatbestemming) en een vrijval van de voorziening Grondbank € 180.000. 

Voorstellen voor resultaatbestemming 2018: 

Toelichting op de voorstellen: 

Onttrekking aan de bestemmingsreserve Sociaal domein 

Het tekort op jeugdhulp over 2018 bedraagt € 1.587.000 miljoen waarvan € 690.000 incidenteel en € 897.000 structureel. Voorgesteld wordt om dit nadeel te 

onttrekken aan de reserve Sociaal domein. Dit is in lijn met de vastgestelde bestemming van de reserve. Het saldo in de reserve na de onttrekking bedraagt dan 

€ 1.539.000  

Voorstellen tot resultaatbestemming 2018

Resultaat 2018 -218 

Voorstel tot onttrekking aan bestemmingsreserve

Voorstel tot onttrekking aan bestemmingsreserve Sociaal domein 1.587 

1.369 

Voorstel tot resultaatbestemming (reserveren in Algemene reserve)

Invoeringskosten omgevingswet -125

Onderzoek recreatieparken -40

Vitaliteit bomen -280

Bijdrage Rijksweg A20 -63

Stresstest energietransitie -40

Onderuitputting van het Rijk 2018 gemeentefonds -200

Waardering op gebruiksoppervlakte -33

-781

Voorstel tot storting in bestemmingsreserve     

Storting in bestemmingsreserve Wet inburgering nieuwkomers -91

Saldo van voorstellen tot afrekening Jaarrekeningresultaat 715 

Rekeningresultaat na afrekeningvoorstellen 497 

Bedragen * € 1.000,-
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Voorstel tot storting in de algemene reserve en beschikbaar stellen in 2019 voor het uitvoeren van beleid 

In de door de raad vastgestelde begroting 2018 (inclusief begrotingswijzigingen) is rekening gehouden met de uitvoering van een aantal incidentele activiteiten. Door 

verschillende oorzaken is een aantal van deze activiteiten niet (geheel) afgerond in 2018 of zullen volgens de planning doorlopen in 2019. Zonder 

resultaatbestemming vallen de beschikbaar gestelde middelen vrij ten gunste van de algemene middelen in 2018 en kunnen de activiteiten niet worden afgerond. 

Het doel van het voorstel tot resultaatbestemming is om deze budgetten in 2019 opnieuw beschikbaar te stellen, waardoor de activiteiten in het jaar 2019 alsnog 

kunnen worden afgerond. 

Invoeringskosten Omgevingswet 

Bij voorjaarsnota 2017 (R17.000977) is incidenteel budget beschikbaar gesteld. In 2019 wordt uit het over te hevelen budget de programmamanager bekostigd. 

Daarnaast zal het restbedrag ingezet worden voor het organiseren van bijeenkomsten en overige incidentele zaken. Het programma voor de invoering van de 

Omgevingswet is gestart in 2017 en loopt tenminste door tot de invoeringsdatum van de Omgevingswet (2021) 

Onderzoek recreatieparken 

Bij voorjaarsnota 2018 (A18.000427) is incidenteel budget beschikbaar gesteld. De eerste onderzoeksfase is afgerond en in april 2018 en september 2018 gedeeld 

met het college. De tweede onderzoeksfase is in voorbereiding en zal doorlopen tot in 2019. 

Vitaliteit bomen 

In 2018 voordeel van € 280.000 aan lagere uitgaven in het kader van de vitaliteit van bomen. Voor de kosten hiervan is in de NJN 2018 een budget van € 400.000 

beschikbaar gesteld. Hierbij is al aangegeven dat een deel van de werkzaamheden in het 1e kwartaal van 2019 uitgevoerd worden. 

Bijdrage Rijksweg A20 

Het voordelig resultaat betreft grotendeels de nog niet door Rijkswaterstaat in rekening gebrachte gemeentelijke bijdrage (van € 62.500) voor de versnelde uitvoering 

van de verbreding A20.  

Stresstest energie transitie 

Bij de NJN 2018 zijn de kosten voor de stresstest energietransitie beschikbaar gesteld. De uitvoering van de stresstesten zal plaatsvinden in 2019 daarom wordt 
voorgesteld om het bedrag van € 40.000 (uit 2018) beschikbaar te stellen in 2019. 

Onderuitputting gemeentefonds 

Via de Raadsinformatienota over de decembercirculaire 2018 is geadviseerd om bij de jaarrekening al rekening te houden met de geprognosticeerde onder uitputting 

van het Rijk over het jaar 2018 van € 200.000.  
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Waardering op gebruikersoppervlakte 

Per belastingjaar 2022 zijn alle gemeenten in Nederland verplicht de grondslagen voor de Wet WOZ te bepalen aan de hand van de gebruiksoppervlakte van de 

objecten. In 2018 is het budget niet volledig besteed. Om verder uitvoering te kunnen geven aan het stellen wij voor om een bedrag van € 33.200 als 

resultaatbestemming te reserveren voor 2019. 

 

Storting in de bestemmingsreserve Wet inburgering nieuwkomers 

Wet Inburgering Nieuwkomers 

De gemeente Zuidplas heeft in 2016 en 2017 extra incidentele middelen ontvangen voor de verhoogde asielinstroom. Eind 2018 resteert nog een budget van  

€ 91.000. Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan de bestemmingsreserve Wet Inburgering voor de uitwerking van het nieuwe inburgeringsbeleid.  
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Inkomsten en uitgaven 2018 in één overzicht 
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Kerngegevens 
 

 
 

 
 

 
1 Bovenstaande gegevens hebben als bron: het CBS.  

 
Oppervlakte gemeente in ha 
De oppervlakte land wordt op basis van de meest recent gepubliceerde kaarten van de Basisregistratie Topografie (BRT) bepaald, volgens de omschrijving van de 
hoofdgroepen voor de aanduiding van land in de statistiek van het bodemgebruik van het CBS.  
De bovengenoemde hoofdgroepen zijn: bebouwd, semi-bebouwd, landbouw, bos en natuur, verkeer en recreatie.  

 
Aantal woningen 
De toename van het aantal woningen bestaat uit een toename van het aantal woningen met woonfunctie + 203 en het aantal logiesaccommodaties +3. 

 

 

Sociale structuur
Werkelijk 

2015

Werkelijk 

2017

Werkelijk 

2018

Aantal inwoners per 1 januari 40.961     41.468     41.882     

Waarvan in leeftijd 1 - 19 jaar 10.059     10.128     10.231     

Waarvan in leeftijd 20 - 64 jaar 23.860     24.057     24.090     

Waarvan in leeftijd 65 jaar en ouder 7.042       7.283       7.561       

Fysieke structuur Werkelijk 2017 Werkelijk 2018

Oppervlakte gemeente in ha 5.848                    5.817                    

Waarvan binnenwater 589                       588                       

Aantal woningen 17.545                 17.751                 

Financiële structuur Werkelijk 2017 Werkelijk 2018

Uitgaven exploitatie 102.130               110.407               

Opbrengst belastingen 18.705                 18.952                 

Algemene uitkering (inclusief sociaal domein) 46.539                 47.631                 

Reserves en voorzieningen per 31-12 62.378                 71.499                 

Algemene reserve 23.502                 24.341                 

Bestemmingsreserve 16.336                 23.696                 

Voorzieningen 22.540                 23.462                 
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Deel 1  Jaarverslag 
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Programma 1 – Dienstverlening en bestuur 
Daadkrachtig en transparant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente Zuidplas stelt inwoners en ondernemers centraal. 

Of zij hier nu wonen, werken of recreëren: de gemeente is hen optimaal 

van dienst. De gemeente gaat met hen actief de dialoog aan en is 

transparant in de besluitvorming. Zuidplas houdt regie op ontwikkelingen, 

maar werkt samen in de regio. De gemeente Zuidplas wil dat in onze 

dorpen alle inwoners zich thuis voelen en met respect voor elkaar ‘samen 

leven’. Wij stimuleren onze inwoners, ondernemers, veiligheidspartners en 

bezoekers om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de 

veiligheid en leefbaarheid binnen onze gemeente. Dit doen wij op een 

resultaatgerichte wijze, met daadkracht en lef.

  

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Bestuur en organisatie 

• Dienstverlening 

• Veiligheid 

• Inwoners- en ondernemersparticipatie  
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1.1 Bestuur en organisatie 

Doelstelling 2018 Werkelijk 2018 

De organisatie ondersteunt het bestuur optimaal bij het bereiken van zijn 
doelstellingen 

De doelstellingen zijn gericht op: 
▪ het bieden van kwalitatief hoogwaardige en bereikbare dienstverlening;
▪ het optimaal samenwerken met inwoners, bedrijven, organisaties en

andere gemeenten;
▪ het verkrijgen van tevreden en betrokken inwoners, bedrijven en

organisaties

We werken continu aan een hoogwaardige en bereikbare dienstverlening. We 

monitoren actief onze dienstverlening en de actuele ontwikkelingen om onze 

dienstverlening zowel in persoonlijk contact als online te verbeteren. In 2018 

hebben we hiervoor specifiek een aantal zaken opgepakt die beschreven 

staan in product 1.2 Dienstverlening. 

In 2018 heeft de gemeenteraad de werkgroep ‘Opfrissen lokale democratie’ 

ingesteld. De werkgroep wordt gevormd door raadsleden en wordt 

geadviseerd en ondersteund door de griffier, het college (portefeuillehouder 

Schuurman) en ambtelijk adviseurs. De werkgroep heeft als opdracht 

meegekregen onderzoek te doen naar mogelijkheden om de betrokkenheid 

van inwoners, bedrijven en organisaties bij politieke en bestuurlijke 

besluitvorming te vergroten. In een eerste bijeenkomst in de tweede helft van 

2018 heeft de werkgroep haar opdracht nader geduid. Daarvoor heeft de 

werkgroep de programma-aanpak van de minister van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties ‘Democratie in Actie’ als uitgangspunt genomen. In dat 

programma zijn drie onderdelen onderscheiden:  

1) verbindingen tussen inwoners en bestuur

2) toerusting politieke ambtsdragers en

3) weerbaarheid lokale democratie en lokaal bestuur.

Maatschappelijk resultaat 

Wat wilden we bereiken ? 

Prestatie 

Wat hebben we ervoor gedaan ? 

Prestatie Middelen Toelichting op prestatie en middelen 

Het op hoog niveau 

functioneren van de interne 

organisatie voor een optimale dienst- 

verlening naar onze inwoners, 

bedrijven en instellingen 

Er is voldaan aan wet- en regelgeving op 

het gebied van informatiebeveiliging ● ●
In 2018 zijn diverse maatregelen ingevoerd ter 

invulling en bevordering van de 

informatieveiligheid. Dit is een continue proces 

gebaseerd op de Plan, Do, Check, Act-cyclus 

(PDCA). 

Daarnaast heeft het college goedkeuring 

gekregen van een onafhankelijke IT auditor, 

over de informatiebeveiliging van DigiD en 
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Suwinet, een tweetal belangrijke en gevoelige 

informatiesystemen die respectievelijk worden 

gebruikt voor de digitale dienstverlening 

(website) en voor de uitvoering van de 

Participatiewet. Hiermee verklaart het college 

te voldoen aan de wettelijk verplichte normen. 

De raad is hierover geïnformeerd met de 

informatienota Z19.000748. 
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1.2 Dienstverlening 
 

Doelstelling 2018 Werkelijk 2018 

De gemeente Zuidplas stelt het denken en handelen vanuit inwoners en 

ondernemers centraal. Het helpen van deze doelgroepen gebeurt slim, 

snel, slank en soepel. Het college schrapt overbodige regels en bewaakt 

de afhandeling van aanvragen. Afhandeltermijnen zijn van te voren 

duidelijk. Zo weten inwoners en ondernemers wat zij van de gemeente 

kunnen verwachten 

 

De hieronder genoemde prestaties hebben bijgedragen aan deze doelstelling. 

Daarnaast is met succes een digitale kennisbank geïmplementeerd om 

vragen van inwoners snel te beantwoorden. Het gebruik van de website en  

e-formulieren monitoren we actief en feedback van de inwoners wordt 

gebruikt voor verbetering. Voor de digitale dienstverlening scoren we op veel 

onderdelen boven het landelijk gemiddelde (bron Monitor Doelgerichte 

Digitalisering van de VNG) 

 

Maatschappelijk resultaat 

Wat wilden we bereiken ? 

Prestatie 

Wat hebben we ervoor gedaan ? 

Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 

Kwalitatief hoogwaardige en 

bereikbare dienstverlening 

borgen. De tevredenheid en 

betrokkenheid van inwoners, 

bedrijven en instellingen 

verbeteren. 

• Met de verhuizing van de balies naar 

de tijdelijke huisvesting op 

Raadhuisplein 2 per 18 december 2017 

is gelijktijdig gestart met de “Pilot 

uitsluitend werken op afspraak”. 

Middels een uitgebreide 

communicatiecampagne zijn onze 

inwoners hierover geïnformeerd. In 

december 2018 is de pilot geëvalueerd 

met het college en is, op basis van de 

ervaringen, besloten om per 1 januari 

2019 uitsluitend op afspraak te gaan 

werken voor bepaalde producten en 

diensten. 

• Er is een onderzoek uitgevoerd naar de 

behoefte bij onze inwoners voor het 

thuisbezorgen van reisdocumenten en 

rijbewijzen en naar de financiële 

consequenties daarvan. Op basis van 

de resultaten van dit onderzoek heeft 

het college besloten om het bezorgen 

● 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● 

 

 

 

 

 

● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
● 

 

 

 

 

 

De evaluatie en het besluit zijn gedeeld met de 

raad middels een informatienota. Hierbij is aan 

de raad toegezegd een aantal zaken te 

monitoren en dit eind 2019 te delen. Positieve 

effecten van het werken op afspraak zijn dat er 

amper wachttijden zijn, er rust is in de 

publiekshal, er korte inplanperiodes worden 

gehanteerd en er beter afgestemde 

dienstverlening kan plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

De belangstelling voor het bezorgen van 

reisdocumenten en rijbewijzen bij onze 

inwoners is minimaal en bezorging is niet 

kostenneutraal te realiseren. 
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van reisdocumenten en rijbewijzen 

vooralsnog niet in te voeren. 

• Eind 2017 is gestart met de newsroom

Zuidplas in het Nieuws (ZIN). Hierin

monitoren we actief de uitingen op de

diverse sociale media kanalen over de

gemeente Zuidplas. Voor een integrale

beantwoording zoekt ZIN de

samenwerking met de betrokken

vakafdeling op. Daarnaast gebruiken

we deze kanalen om proactief inwoners

te informeren, vanuit ZIN zoeken we

hiervoor actief afstemming met de

vakafdelingen.

• Er zijn nieuwe kaders opgesteld voor

het aanvragen en bezorgen van

reisdocumenten op locatie voor minder

mobiele en oudere inwoners. Hiermee

leveren we voor deze groep inwoners

maatwerk in het kader van

reisdocumenten. Per 1 januari 2019

werken we volgens deze nieuwe

kaders.

• In 2018 zijn de

gemeenteraadsverkiezingen

georganiseerd en is er aandacht

gegeven aan opkomst bevorderende

maatregelen.

●

●

●

●

●

●
De gemeenteraadsverkiezingen 2018 zijn 

rechtmatig en betrouwbaar verlopen. We 

kijken wel telkens kritisch naar de 

verbeterpunten voor dit proces. In de tweede 

helft van 2018 is onderzoek gedaan naar het 

verbeteren van de telmethodiek en de rol van 

de stembureau-voorzitters. Op basis hiervan is 

een selectieproces voor de 

stembureauvoorzitters ingezet en is een 
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nieuwe telmethodiek geïntroduceerd. Bij de 

verkiezingen in 2019 hebben we hiervan al de 

vruchten mogen plukken. Gemeente Zuidplas 

was een van de eerste gemeenten in de 

provincie Zuid-Holland die de voorlopige 

uitslag beschikbaar had. 
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1.3 Veiligheid 

Doelstelling 2018 Werkelijk 2018 

De gemeente streeft naar een (nog) veiliger en leefbaarder Zuidplas, waarbij 

zij intensief samenwerkt met inwoners, ondernemers, maatschappelijke 

partners en hulpdiensten 

In 2018 hebben wij maximaal ingezet op samenwerking met externe partners 

waarbij gebruikt is gemaakt van de kennis en energie uit de samenleving. 

▪ Ondernemers en inwoners zijn geïnformeerd over hoe zij criminaliteit

kunnen herkennen en bestrijden,

▪ Onze handhavers en politie liepen samen wijkrondes met deelnemers

buurtpreventie,

▪ Informatie vanuit de gemeente en politie werd gedeeld met de

buurtcoördinatoren waardoor gebruik werd gemaakt van de extra ogen en

oren in de wijk,

▪ Continu aandacht werd gevraagd voor het melden van verdachte situaties.

Dit alles leidde tot onder andere een daling van het aantal misdrijven in 2018

(1.394) ten opzichte van 2017 (1.483).

Maatschappelijk resultaat 

Wat wilden we bereiken ? 

Prestatie 

Wat hebben we ervoor gedaan ? 

Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 

Het ontmoedigen van de 

drugscriminaliteit door een integrale 

aanpak die de overtreders treft en 

tevens een afschrikkingseffect heeft 

• Inwoners en ondernemers zijn

geïnformeerd over de risico’s bij het

faciliteren van deze vorm van criminaliteit.

• In het geval dat een hennepkwekerij werd

aangetroffen was sluiting van de

woning/pand het uitgangspunt.

● ●
• In 2018 hebben wij voor ondernemers een

bijeenkomst georganiseerd waarbij gewezen

werd op deze risico’s (ondermijning).

Daarnaast hebben wij zowel in de vele

gesprekken met onze inwoners als via social

media inwoners gewezen op de deze

risico’s.

• In 2018 zijn 3 hennepkwekerijen

aangetroffen (in 2017 waren het er 12), de

panden zijn niet gesloten, omdat door de

eigenaar zelf afdoende maatregelen werden

genomen (waaronder direct opzegging

huurovereenkomst).

Gebruik maken van de positieve 

energie vanuit de samenleving ter 

Samen met inwoners, ondernemers en 

veiligheidspartners hebben wij gerichte ● ●
Gerichte acties in 2018 waren: 

▪ Acties Boef in de Wijk,
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bevordering van de veiligheid en 

leefbaarheid in Zuidplas 

activiteiten in de wijk georganiseerd. 

Daarnaast zijn Whatsappgroepen in alle 

dorpen betrokken bij veiligheids- en 

leefbaarheidsvraagstukken in Zuidplas.  

Het aantal deelnemers van deze 

Whatsappgroepen is als gevolg van de 

door ons en de buurtcoördinatoren 

genomen maatregelen, gestegen 

  
▪ Periodieke acties “Donkere Dagen 

Offensief”, 

▪ Periodieke looprondes met 

buurtcoördinatoren, handhavers en politie, 

▪ Acties tegen woninginbraken.  

In totaal hebben wij 5.298 deelnemers aan 

onze Whatsappgroepen en 84 deelnemers 

aan looprondes in 55 wijken 

Een planmatige handhaving in de 

openbare ruimte 

 

 

 

Onze handhavers hielden toezicht, voerden 

gerichte acties en controles uit op tijden en 

plaatsen waar bekend was dat overlast 

werd ervaren of waarvan het risico groot 

was dat overlast ervaren zou gaan worden 

● ● 
Onze handhavers hebben in 400 gevallen 

repressief opgetreden (bekeuringen) 
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1.4 Inwoners- en ondernemersparticipatie 
 

Doelstelling 2018 Werkelijk 2018 

In de samenleving is veel kennis en ervaring aanwezig. De gemeente 

Zuidplas betrekt inwoners en ondernemers dan ook actief bij nieuwe 

ontwikkelingen. Op deze manier ontstaat er beleid dat aansluit op de 

vraagstukken die spelen in de samenleving 

 

De aanwezige kennis in de samenleving is betrokken bij het vormen van het 

beleid en bij de voorgenomen uitvoering van werken 

 

Maatschappelijk resultaat 

Wat wilden we bereiken ? 

Prestatie 

Wat hebben we ervoor gedaan ? 

Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 

De vraaggerichte houding van 

collegeleden en raadsleden 

versterken richting inwoners, 

ondernemers en maatschappelijke 

organisaties 

• Er zijn in 2018 voor inwoners 

ontmoetingen met het college gehouden.  

• Aan de raadsleden is een 

inwerkprogramma aangeboden. 

● ● 

• Het college is in 2018 gestart met een tour 

door de dorpen op de fiets. Inwoners en 

ondernemers konden hierdoor laagdrempelig 

in contact komen met het college. 

• De dorpswethouderspreekuren zijn voor het 

nieuwe college gecontinueerd, waarbij 

inwoners laagdrempelig in contact treden met 

de dorpswethouders om onderwerpen of 

ergernissen aan te kaarten. 

• Na de gemeenteraadsverkiezingen is aan de 

nieuw gevormde raad een inwerk-programma 

aangeboden. Aan het eind van 2018 zijn voor 

de raadsleden kennismakingsavonden met 

het maatschappelijk middenveld 

georganiseerd. 

De vraaggerichte houding van 

ambtenaren versterken richting 

inwoners, ondernemers, 

maatschappelijke organisaties en 

externe professionals 

Voorgenomen beleid is actief getoetst bij 

inwoners en ondernemers onder andere via 

het Digitaal Inwonerspanel Zuidplas en 

interactieve sessies in de wijken/buurten. 

● ● 
• In de aanloop naar de verkiezingen hebben 

ambtenaren inwoners bevraagd over hun 

wensen en ideeën over duurzaamheid. De 

resultaten van dit ‘veldwerk’ (kwalitatief 

onderzoek) zijn voorafgaand aan de 

verkiezingen aan de raad aangeboden om 

het desgewenst te betrekken bij het 

coalitieprogramma. 
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• Ook is vanuit de gemeentelijke organisatie in 

het najaar een Beachbios georganiseerd 

aan de Zevenhuizerplas, waarvoor vanuit 

Zuidplas en omgeving veel belangstelling 

was. 

• Het Digitaal Inwonerspanel Zuidplas is 

geraadpleegd voor input op de kadernota 

Integrale Veiligheid 2019-2022. 

De participatie van inwoners, 

ondernemers en externe 

professionals vergroten bij de 

totstandkoming én uitvoering van 

beleid 

De ideeën, initiatieven en keuzes van 

inwoners en ondernemers zijn opgehaald, 

om te betrekken bij de totstandkoming én 

uitvoering van beleid 

● ● 
• Bij het opstellen van nieuw of aangepast 

beleid en planvorming vormt participatie 

door inwoners, maatschappelijke instellingen 

en/of ondernemers een belangrijk 

onderdeel. Belanghebbenden en 

sleutelfiguren in de samenleving zijn actief 

betrokken bij de totstandkoming van het 

Integraal Beleidsplan Sociaal Domein 

(IBSD), het Verbeterplan Integrale  

Dienstverlening Sociaal Domein (VIDSD), 

het Integraal Huisvestingsplan, de 

Woonvisie, reconstructies in de openbare 

ruimte en bij bouw- en woonprojecten. De 

ambitie om van Zuidplas een hartveilige 

gemeente (plaatsing AED’s in buitenkasten) 

te maken is met de inzet van ondernemers 

en burgerhulpverleners (opleiden) tot stand 

gebracht. 
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Wat heeft het gekost ? 

 
 

 
  

Dienstverlening en Bestuur Jaarrekening 2017 Primitieve begroting 

2018

Begroting na 

wijziging 2018

Jaarrekening 2018 Verschil 

jaarrekening t.o.v. 

begroting na 

wijziging

Lasten                             7.279                             6.747                             7.103                             8.071                               -967 

Baten                             1.075                                687                                705                             1.614                                909 

Saldo van baten en lasten                           -6.204                           -6.060                           -6.399                           -6.457                                 -58 

Toevoeging aan reserves                                410                                      -                                      -                                      -                                      - 

Onttrekking aan reserves                             1.021                                  27                                  27                                  27                                      - 

Saldo reserves                               -611                                 -27                                 -27                                 -27                                      - 

Resultaat                           -5.593                           -6.033                           -6.372                           -6.430                                 -58 

Bedragen * € 1.000,-
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Programma 2 – Samenleving 
Meedoen in Zuidplas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén van de grootste opgaven voor de gemeente in de komende jaren zijn 

de veranderingen in het Sociaal Domein. Het Sociaal Domein wordt gezien 

als één geheel. Om effectieve oplossingen en uiteindelijk ook maatwerk te 

kunnen bieden, zijn verbindingen nodig. Het college wil in dit proces 

samen optrekken met inwoners en maatschappelijke organisaties. Gezien 

de omvang en complexiteit van de transities en transformatie zoekt het 

college nadrukkelijk de samenwerking met de gemeenteraad. 

  

Het programma bestaat uit de volgende producten: 

• Zorg en ondersteuning 

• Ontplooiing 

• Jeugd en onderwijs 
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2.1 Zorg en ondersteuning 
 

Doelstelling 2018 Werkelijk 2018 

De gemeente Zuidplas staat een samenleving voor ogen waaraan iedere 

inwoner vanuit eigen kracht deelneemt. In de toekomst blijft maatschappelijke 

ondersteuning voorhanden voor diegenen die dit niet zelf kunnen regelen. 

Hierdoor ontstaat een duurzame samenleving, ook voor de volgende 

generaties 

 

De gemeente Zuidplas is het afgelopen jaar gestart met het optimaliseren van 

de dienstverlening binnen het Sociaal Domein. Daarnaast is de alliantie tegen 

Eenzaamheid van start gegaan en er is een dekkend AED netwerk gecreëerd 

in de gemeente. Tot slot is er ingezet op de transformatie van zorg en het 

beheersbaar houden van de kosten om de zorg ook voor toekomstige 

generaties beschikbaar te houden.   

 

Maatschappelijk resultaat 

Wat wilden we bereiken ? 

Prestatie 

Wat hebben we ervoor gedaan ? 

Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 

Integratie doelgroepenvervoer en 

kleinschalig OV 

Er is onderzoek gedaan of de integratie van 

doelgroepenvervoer met kleinschalig OV 

een manier kan zijn om de diverse 

vervoersstromen efficiënt te organiseren 

● ● 

- Er is onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheid van een regiecentrale.  

- Er is ingezet op participatie in het 

verkenningstraject om het 

doelgroepenvervoer te integreren in de 

concessie OV; dit in samenwerking met de 

Provincie en de regio Holland Rijnland.  

De uitkomsten van beide trajecten en het 

vervolg worden in 2019 verder uitgewerkt 

Een integrale toegang in Zuidplas 

voor de inwoners die behoefte 

hebben aan informatie, advies of 

ondersteuning 

Het concept ‘Zuidplaswijzer’ is verder 

ontwikkeld en opgegaan in het 

Verbeterplan Integrale Dienstverlening 

Sociaal Domein (VIDSD)  

 

● ● 
In 2018 is de gemeente gestart met het VIDSD 

Het concept is door middel van diverse 

participatiebijeenkomsten (met de raad, met 

inwoners, met sociale partners) verder 

ontwikkeld en in januari 2019 aangeboden aan 

de gemeenteraad. 

Koers ontwikkeling Sociaal Team 

2019 e.v. 

 

In de eerste helft 2018 is de verdere 

ontwikkeling van het Sociaal Team 

beoordeeld 
● ● 

In 2018 is gewerkt aan een intensivering van 

het opdrachtgeverschap richting de 

subsidiepartners. Op bestuurlijk niveau 

hebben gesprekken plaatsgevonden met de 

subsidiepartners, wat heeft geleid tot 

aanscherping van de afspraken over 

monitoring en aanlevering van gegevens. De 
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afspraken zijn vastgelegd in een nieuwe 

subsidieovereenkomst. In samenspraak met 

de organisaties is gewerkt aan verdere 

deskundigheidsbevordering van de leden van 

het Sociaal Team. 

Grotere keuzevrijheid voor inwoners 

bij keuze in zorgaanbieder hulp bij 

het huishouden 

Het veilingsysteem is per 1 januari 2018 

afgeschaft. In plaats daarvan hanteert de 

gemeente sinds 2018 vaste tarieven 

waarbij de inwoner de keuzevrijheid heeft 

uit de regionaal gecontracteerde 

zorgaanbieders. 

● ● 
Inwoners kunnen binnen het gecontracteerde 

zorgaanbod de zorgaanbieders van hun 

voorkeur kiezen. De website ZorgKeuze 

Module geeft het beschikbare aanbod in de 

regio weer. In overleg met de consulent en/of 

hulpverlener kiest de een inwoner de best 

passende zorgaanbieder. 

Focus op ontwikkelingen Langer 

Thuis Wonen 

De gemeente Zuidplas heeft gewerkt aan: 

• Betere samenwerking met de 

zorgverzekeraars voor een aansluitend 

pakket Wmo-Wlz-Zvw 

 

• Meer aandacht voor behoeften van en 

mogelijkheden voor ouderen om te wonen 

in Zuidplas 

 

 

 

 

 

• Ambulantisering van Beschermd Wonen 

('Gewoon Thuis'), in het kader van het 

lokaal overgangsplan maatschappelijke 

zorg  

● 
 
 

● 
 
 
 
 
 

● 
 

● 
 
 

● 
 
 
 
 
 

● 

Bij regelmatige terugkerende knelpunten waar 

cliënten tussen zorgwetten terecht komen, 

wordt overleg gepleegd met Praktijk 

Ondersteuners Huisarts (POH-ers), huisartsen 

en vertegenwoordigers van (niet-

gecontracteerde) zorgaanbieders 

In de ‘Woonvisie 2025’ is vastgelegd dat de 

gemeente zich inzet om een aandeel van 35% 

nultredenwoningen (in de buurt van 

voorzieningen) te realiseren. Hierbij treedt de 

gemeente faciliterend op bij initiatieven vanuit 

de samenleving zoals Knarrenhoven of CPO’s 

(Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) 

van andere aard. 

Het aanbod Gewoon Thuis is binnen de 

organisatie geborgd, en is er een start 

gemaakt met het indiceren van Beschut 

Wonen. In de regio is intensief samengewerkt 

aan het meer ambulant vormgeven van zorg 

aan de doelgroep voor Beschermd Wonen   
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2.2 Ontplooiing 
 

Doelstelling 2018 Werkelijk 2018 

Inwoners van Zuidplas moeten zich kunnen ontwikkelen op sociaal, cultureel 

en sportief gebied. Ontplooiing komt voor ieder mens op eigen wijze tot stand. 

De gemeente Zuidplas schept randvoorwaarden om dit mogelijk te maken 

 

In 2018 is mede ter voorbereiding op de nieuw op te stellen Cultuurvisie en 

Sportvisie intensief met verschillende maatschappelijke organisaties 

gesproken. De verkregen informatie maakt deel uit van de in 2019 te 

presenteren nota’s. Met het onderbrengen van de sportstimulering bij de 

Sportstichting Zuidplas is een kwaliteitsimpuls gegeven aan de 

sportvoorziening in Zuidplas.  

Met succes is ingezet op een multifunctioneel sport- en cultuurcentrum 

Swanla in Zevenhuizen, toekomstbestendig en met een breed aanbod en een 

financieel gezonde positie. Het dorpshuis Op Moer werkt met het nieuwe 

stichtingsbestuur aan het behouden van deze voorziening in Moerkapelle. De 

ingezette richting is succesvol. 

 

Maatschappelijk resultaat 

Wat wilden we bereiken ? 

Prestatie 

Wat hebben we ervoor gedaan ? 

Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 

Inwoners worden 

ondersteund in hun fysieke 

en mentale ontwikkeling 

• In 2018 is het opdrachtgeverschap 

voor het professionaliseren van sport & 

bewegen ingevuld 

 

 

 

 

 

• In 2018 hebben gesprekken 

plaatsgevonden met diverse culturele 

instellingen. Inzet was de 

dwarsverbanden binnen het culturele 

veld te versterken en nieuwe 

initiatieven te stimuleren 

• In 2018 is de gemeente in gesprek 

gebleven met Omroep Zuidplas over 

de toekomstige streekomroep. 

● 
 

 
 

 
● 

 
 
 

● 

● 
 

 
 

 
● 

 
 
 

● 

• Met ingang van 1 januari 2018 is de Sportstichting 

Zuidplas opgericht en zijn daar de sportbuurtcoaches 

ondergebracht. Met de subsidiëring van de nieuwe 

stichting is een opzet bereikt voor een professioneel 

beheer van de accommodaties, het organiseren van  

sportevenementen en de professionele inzet van 

sportbuurtcoaches 

 

 

• De gesprekken in 2018 hebben er toe geleid dat begin 

2019 een Cultuurplatform is opgericht. De taken van dit 

platform zijn: bijdragen aan het ontwikkelen van een 

cultuurvisie en het opstellen van een activiteitenplan  

 

 

• Vanwege bestuurlijke wisselingen binnen de omroep is 

het vormen van een streekomroep nog onvoldoende 
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van de grond gekomen. Op uitvoerend vlak worden 

programma´s uitgewisseld 

Aan de hand van de door de 

gemeenteraad vastgestelde 

kaders invulling te geven aan 

de dorpshuisfunctie 

Het college beschouwt de kaders die in 

2017 zijn vastgesteld als een kapstok 

voor de verdere invulling van de 

dorpshuisfunctie.  

In 2018 heeft het college met de 

verschillende organisaties gesproken 

over het gebruik en de behoefte aan 

activiteiten per dorp. 

● ● 
De inzet is de dorpshuisfunctie op te nemen in de op te 

stellen Dorpsvisie. 
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2.3 Jeugd en onderwijs 

 

Doelstelling 2018 Werkelijk 2018 

Ieder kind verdient een betrouwbare opvoedingssituatie en goed onderwijs. 

Onze jongeren moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten 

kunnen ontwikkelen en ook gewoon plezier hebben in Zuidplas. Zo zijn ze 

goed voorbereid op de toekomst. Het college levert een bijdrage aan een 

stimulerend opgroei- en ontwikkelingsklimaat voor jongeren in Zuidplas. De 

gemeente is hierover in gesprek met jongeren 

 

Het college heeft in 2018 zich door middel van de volgende onderwerpen 

ingezet om het opgroei- en ontwikkelingsklimaat binnen Zuidplas verder te 

verbeteren.  

Zo is er een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs opgesteld. In het kader van 

preventie is JOS (Jeugdhulp op School) op elke school voor secundair 

onderwijs beschikbaar gesteld en school maatschappelijk werk op elke school 

voor primair onderwijs. 

Een aanvraag voor het landelijke Transformatiefonds Zorg voor de Jeugd is 

toegekend en wordt in 2019 e.v. regionaal uitgevoerd. In Zuidplas is er 

aandacht besteed aan de week van de Pleegzorg en gewerkt aan verdere 

transformatie en beheersbaarheid van de jeugdzorg 

 

Doelstelling  Resultaat   

Maatschappelijk resultaat 

Wat wilden we bereiken ? 

Prestatie 

Wat hebben we ervoor gedaan ? 

Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 

Integrale visie Sociaal Domein 

 

De Integrale Beleidsnota Sociaal Domein 

(Wmo, Jeugd, participatie) is in concept 

opgesteld, deze is nog niet vastgesteld.  
● ● 

De Beleidsnota is in concept opgesteld na een 

participatietraject met inwoners, het 

maatschappelijk veld en de gemeenteraad. De 

basis voor de nota zijn het collegeprogramma 

en landelijke actieprogramma’s.  

Een versterking van het 

opvoedkundig klimaat (inclusief 

gezondheid) in gezinnen, wijken, 

buurten, scholen, kinderopvang en 

peuterspeelzalen 

Het in 2016 vastgestelde Actieplan 

Preventief Jeugdbeleid en de Startnotitie 

onderwijs zijn uitgevoerd. Onder andere is 

er gewerkt aan het bevorderen van 

zelfredzaamheid en informele 

ondersteuning, versterken van de 

vroegsignalering en de inzet van het Jeugd 

Preventie Team. 

 

 

 

● 
 
 
 

● 
 
 
 

Dit is onder andere gerealiseerd door het 

aanbieden van cursussen die de 

zelfredzaamheid bevorderen. Het Jeugd 

Preventie Team (JPT) functioneert en is 

ondergebracht bij de GGD Hollands Midden. 

Regionaal is de sluitende aanpak 18-/18+ 

opgepakt en in de inkoop verwerkt. Lokaal is 

een jongerencoach ingezet om jongeren te 

begeleiden op gebied van school en werk. 
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Op het gebied van onderwijs is gewerkt aan 

het voorkomen van schooluitval, de 

introductie van een anti-pestprogramma en 

het versterken van de voorschoolse 

voorziening. 

 

 

 

 

 

Er is uitvoering gegeven aan de Kadernota 

Onderwijs en de nota Voorschoolse 

voorzieningen. 

 

 

 

 

 

 

Uitvoering is gegeven aan het regionaal 

beleid ten aanzien van pleegzorg 

(pleegzorg plus variant). 

 

 

 

 

Ingezet is op vroegtijdige signalering van 

gezondheidsproblemen bij kinderen in 

Zuidplas door te zorgen voor een goede 

basisvoorziening jeugdgezondheidszorg. 

 

Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 

(IHP) is op 27 november 2018 vastgesteld 

door de raad. Het IHP bepaalt op basis van 

● 
 
 
 

● 
 

● 
 

● 
 
 

● 
 

● 

● 
 
 
 

● 
 

● 
 

● 
 
 

● 
 

● 

De Aanpak cyberpesten op het VO is op de 

scholen voor het voortgezet onderwijs | 

uitgevoerd. 

Er zijn diverse activiteiten geweest op het 

gebied van voorkomen van schooluitval en 

thuiszitters.  

 

 

 

 

De voorschoolse voorzieningen maken deel uit 

van de “doorgaande lijn” en zijn ook betrokken 

bij het reguliere overleg tussen 

peuterspeelzalen, kinderopvang, Sociaal 

Team, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

en gemeente. Het programma gezond op 

school is gestart op vier scholen. 

 

 

Voor passend onderwijs zijn in de regio  

kaderstellende afspraken met de 

Samenwerkingsverbanden en schoolbesturen 

opgesteld. De nota Voorschoolse 

voorzieningen wordt geïmplementeerd. 

 

Beleid Pleegzorg is versterkt door het landelijk 

actieprogramma Zorg voor de Jeugd. 

Pleegzorg Plus is tot op heden nog niet 

ingezet. Verlengde pleegzorg tot 21 jaar is 

gerealiseerd. 

 

De RDOG HM geeft invulling aan de 

jeugdgezondheidszorg. In Zuidplas biedt het 
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visie, gerichte analyse, scenario-

ontwikkeling en financiële vertaling de 

kaders waarbinnen de gemeente Zuidplas, 

samen met de schoolbesturen, investeert in 

de onderwijshuisvesting. 

 

 

In het Integraal Huisvestingsplan zijn ook 

uitgangspunten opgenomen over IKC 

(Integraal Kindcentrum)-vorming. Per 

project worden de uitgangspunten verder 

uitgewerkt. 

 
 
 

● 
 

 
 
 

● 
 

Centrum voor Jeugd en Gezin een goede 

basisvoorziening Jeugdgezondheidszorg. 

 

 

 

 

 

Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) is in 

nauwe samenwerking met de schoolbesturen 

tot stand gekomen. Vooruitlopend op dit plan 

zijn in augustus 2018 twee lokalen in 

Dorpshuis Swanla gerealiseerd om de groei 

van leerlingen in het dorp Zevenhuizen in het 

schooljaar 2018-2019 op te vangen. Voor 

volgend schooljaar zijn meer lokalen 

noodzakelijk en hiervoor realiseren we 

tijdelijke huisvesting in de wijk 

Koningskwartier. 

 

In goed overleg met de schoolbesturen en 

kinderopvangorganisaties zijn stappen gezet 

om in 2019 IKC’s te realiseren.  

Een optimalisatie van de toegang tot 

jeugdhulp 

Het in 2016 vastgestelde Actieplan 

Preventief Jeugdbeleid en de Kadernota 

Onderwijs zijn verder uitgevoerd. 

De samenwerking met de huisartsen is 

versterkt, onder andere door de 

PraktijkOndersteuner Huisarts Jeugd-GGZ 

(POH-er). De toegang tot zorg is nog niet 

geoptimaliseerd. 

 

● ● 
Zie hierboven voor de toelichting op het 

resultaat met betrekking tot het Actieplan en 

de Kadernota.  

Bijna alle huisartsen hebben een 

praktijkondersteuner. Eén huisarts is 

momenteel zoekend naar een nieuwe POH-er. 

Alle huisartsen hebben tevens een vast 

contactpersoon in het sociaal team. De 

toegang tot zorg is nog niet geoptimaliseerd, 

het verbeterplan integrale dienstverlening 

sociaal domein (VIDSD) loopt achter op de 

planning. 
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Inzet op de transformatie van de 

jeugdhulp (de trap af) 

Er is ingezet op: 

• uitvoering van de 

dienstverleningsovereenkomst 

regionale uitvoeringsorganisatie inkoop 

jeugd en Wmo, die moet leiden tot een 

daling van de administratieve lasten, 

• monitoring van de voortgang van de 

bepalingen van de inkoop 2018, 

• uitvoering van inhoudelijke en 

beheersmaatregelen jeugdhulp, gericht 

op transformatie, waaronder: 

• de inzet van de POH GGZ bij de 

huisartsen 

• de intensivering van de 

pleegzorgondersteuning 

• strakkere sturing op Veilig Thuis 

• aanpak multiprobleemgezinnen 

• de inzet van Jeugdbescherming 

(JB-West) in het sociaal team voor 

4 uur per week 

• de inzet van JOS (Jeugdhulp Op 

School)  

• de integrale toegang tot zorg. 

● ● 
Alle maatregelen worden volgens planning 

uitgevoerd. Conform het landelijke beeld is 

ook in Zuidplas nog geen concreet financieel 

resultaat te zien van de beoogde 

transformatie. We blijven investeren in  

transformatie via het actieplan jeugdhulp 0-23 

jaar, dat in concept gereed is. 

Op het gebied van multiprobleemgezinnen is 

in 2018 het volgende bereikt: 

• De inzet van JB-West in het sociaal team 

loopt goed en draagt bij aan een gedegen 

aanpak van multiprobleemgezinnen. 

• Er is een Multi Problem Team opgericht 

binnen het Sociaal Team dat middels  

1-Gezin-1-Plan problematiek in een gezin 

aanpakt.  
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Wat heeft het gekost ? 
 

 
 

 
 

Samenleving Jaarrekening 2017 Primitieve begroting 

2018

Begroting na 

wijziging 2018

Jaarrekening 2018 Verschil 

jaarrekening t.o.v. 

begroting na 

wijziging

Lasten                          25.020                          25.995                          27.403                          28.944                           -1.542 

Baten                             2.409                             1.676                             1.999                             2.610                                611 

Saldo van baten en lasten                         -22.611                         -24.319                         -25.404                         -26.335                               -931 

Toevoeging aan reserves                                510                                  23                                  23                                  23                                      - 

Onttrekking aan reserves                                456                                172                                539                                505                                 -34 

Saldo reserves                                  54                               -149                               -516                               -482                                 -34 

Resultaat                         -22.665                         -24.171                         -24.888                         -25.853                               -965 

Bedragen * € 1.000,-
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Programma 3 – Werk, Economie en Duurzaamheid 
Werken, denken en doen voor nu en later 
 

  
 

De arbeidsmarkt verandert: het is zaak om werk, economie  

en duurzaamheid in te zetten voor een toekomstbestendige samenleving. 

Samen met inwoners en ondernemers streeft de gemeente naar 

oplossingen, waarbij zij zich opstelt als constructieve partner. De 

gemeente faciliteert en ondersteunt waar nodig en moedigt inwoners en 

bedrijven aan het zoveel mogelijk op eigen kracht te doen en hun netwerk 

te gebruiken.   

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Economische zaken 

• Duurzaamheid 

• Inkomensvoorziening 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 4 juli 2019



 

 Jaarrekening 2018    gemeente Zuidplas 
 

 
pag. 39 

3.1 Economische zaken 
 

Doelstelling 2018 Werkelijk 2018 

Onder het motto “Werken, denken, ondernemen en doen voor nu en later”, 

zet de gemeente Zuidplas in op werk, economie en duurzaamheid voor een 

toekomstbestendige samenleving. Werkgelegenheid vormt de kern van het 

economisch beleid. Daarbij wil Zuidplas dat de groei van de werkgelegenheid 

minimaal gelijk is aan het landelijke niveau. Samen met ondernemers streeft 

Zuidplas naar oplossingen bij maatschappelijke, sociaal en economische 

vraagstukken. De gemeente stelt zich hierbij op als een constructieve partner. 

De gemeente faciliteert en ondersteunt de ondernemers in de breedste zin en 

voor zover dit mogelijk is binnen de beperkte middelen die er zijn en binnen 

de landelijke, provinciale en gemeentelijke wet- en regelgeving 

 

Er wordt geïnvesteerd in samenwerking met ondernemers en waar mogelijk 

wordt ruimte gegeven aan bedrijvigheid aan de voorkant van ruimtelijke 

ontwikkelingen. In het Triple Helix overleg (ondernemers, onderwijs en 

overheid) in de regio Midden Holland wordt ook de verbinding met elkaar 

gezocht Werkgevers hebben op dit moment moeite om vacatures in te vullen. 

Er wordt ingezet om (bedrijven uit) Zuidplas op de kaart te zetten als 

aantrekkelijke werkgever en om een betere match te maken tussen vraag en 

“aanbod” van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het regionale 

project KBBB (Kom binnen bij bedrijven) is hiervan een goed voorbeeld. 

De tuinders en andere stakeholders zijn betrokken bij de verkenning Oostland 

die de kansen in kaart brengt voor een toekomstbestendige glastuinbouw. 

 

Maatschappelijk resultaat 

Wat wilden we bereiken ? 

Prestatie 

Wat hebben we ervoor gedaan ? 

Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 

 

Vitale winkelgebieden 

• Er is uitvoering gegeven aan 

activiteiten ter versterking van de 

detailhandel 

 

 

• BIZ (Bedrijveninvesteringszone) is 

gestimuleerd in de winkelgebieden. 

● 
 

● 

● 
 

● 

Hoewel de detailhandelsnota formeel niet is 

vastgesteld, zijn verschillende activiteiten ter 

versterking van de detailhandel uitgevoerd. Er 

is goed contact met alle 

winkeliersverenigingen. 

In het winkelgebied het oude dorp in 

Nieuwerkerk is invulling gegeven aan de BIZ 

Er heeft verder in 2018 geen uitbreiding plaats 

gevonden van BIZ gebieden.  

In 2020 zal een nieuwe detailhandelsvisie 

worden opgesteld. 

Vitale bedrijventerreinen • Er is ingezet op (agro-) logistieke 

ontwikkeling A12 corridor 

. 

 

 

 

● 
 

 

● 
 

 

Na intensieve afstemming in 2018 is in 

februari 2019 de 

samenwerkingsovereenkomst getekend 

waardoor nu ook een deel van Knibbelweg 

Oost kan worden ontwikkeld. De gemeente 
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• Er is ingezet op stimulering van BIZ op 

bedrijventerreinen. 

 

 

• Gesprekken met de afzonderlijke 

ondernemersverenigingen over hun rol en 

samenwerking met gemeente zijn gevoerd 

 

 
● 

 

● 

 
● 

 

● 

neemt actief deel aan de werkgroep A12 

corridor. 

Er is geprobeerd een BIZ te realiseren op 

Kleine Vink en Hoogeveenen. Dit heeft tot op 

heden niet geleid tot oprichting van een BIZ  

 

Alle ondernemersverenigingen zijn in beeld en 

de samenwerking is goed. De 

ondernemersverenigingen zijn ook 

vertegenwoordigd in het triple Helix overleg 

Recreatieve mogelijkheden vergroten Samen met de stakeholders en de partners 

in het recreatieplatform is uitvoering 

gegeven aan de recreatievisie 

● ● 
 

Uitgangspunt bij het opstellen van de Visie 

Recreatie was een zelfstandig functionerend 

recreatieplatform. Dit bleek niet haalbaar. 

Vanuit het recreatieplatform zijn geen 

initiatieven gekomen om zelfstandig door te 

gaan. De doelen uit de Visie Recreatie zijn al 

wel (grotendeels) tot stand gekomen of belegd 

Hoewel het recreatieplatform niet meer actief 

is, is er ingezet op verbetering van de groen-

blauwe structuur in onze gemeente 

Voor het recreatiegebied de Rottemeren is 

een visiedocument voorbereid 
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3.2 Duurzaamheid 
 

Doelstelling 2018 Werkelijk 2018 

De gemeente Zuidplas streeft naar een duurzame samenleving. 

Duurzaamheid betekent het aansluiten op behoeften van het heden, zonder 

het vermogen van de kinderen en hun kinderen om in hun eigen behoefte te 

voorzien in gevaar te brengen1. Duurzaamheid is daarmee een integraal 

onderdeel van alle beleidsterreinen. Het college wil op het gebied van 

duurzaamheid een voorbeeld zijn voor andere gemeenten en ook leren van 

andere gemeenten 

 

De gemeente Zuidplas heeft goed overleg met het duurzaamheidsplatform, 

doet actief mee aan het duurzaamheidsoverleg in de regio en wil daarbij ook 

invulling geven aan het duurzaamheidsconvenant. Tegelijkertijd is de 

gemeente aangesloten bij de WSO (warmtesamenwerking Oostland) om de 

warmteleiding over Oost mogelijk te maken. Tevens is een kwartiermaker 

duurzaamheid aangetrokken die het programma duurzaamheid en 

klimaatadaptatie vorm en inhoud geeft. De warmte analyse is uitgevoerd voor 

de bebouwde omgeving. Op Gouwepark zijn energiescans uitgevoerd om 

daarmee in gesprek te gaan over verduurzaming van de bedrijventerreinen. 

De glastuinbouw richt zich m.b.t. de verduurzaming op de komst van de 

warmteleiding 

 

Maatschappelijk resultaat 

Wat wilden we bereiken ? 

Prestatie 

Wat hebben we ervoor gedaan ? 

Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 

Verduurzaming woningen  

 

• Er zijn wijkavonden voor 

particuliere koopwoningen 

georganiseerd. 

 

 

 

 

• Er is onderzoek verricht naar de 

consequenties van gasloos 

bouwen. 

 

 

 

 

 

● 
 
 

 
● 
 
 

● 
 
 

 
● 
 
 

In de vier dorpen is in 2018 een wijkaanpak 

uitgevoerd (door Susteen). Eind 2018 waren 

206 maatwerkadviezen uitgebracht, waarvan 

bekend is dat 82 eigenaren maatregelen 

hebben uitgevoerd. 

 

Er is een workshop verzorgd over de wet VET 

(aardgasvrije nieuwbouw vanaf juli 2018). 

Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met 

energieleveranciers over de 

(on)mogelijkheden. Ook is met verschillende 

stakeholders gewerkt aan een 

energietransitiemodel die de mogelijke 

verschillende maatregelen in beeld brengt. 

                                                      
1 VN-commissie Bruntland, 1978 
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• Er is een warmte analyse 

uitgevoerd voor onze gemeente 

(via ODMH). 

 

 

• De ODMH heeft meer aandacht 

voor gebouwde omgeving en 

monitoring. 

● 
 

 

 

● 
 
 

 

● 
 

 

 

● 
 

 
 

Er is voor de regio Midden-Holland een 

warmte-analyse uitgevoerd waarbij per 

gemeente inzichtelijk is gemaakt wat per buurt 

de alternatieven zijn voor verwarming met 

aardgas in de gebouwde omgeving. 

 

Er is actief ingezet op promotie van de 

duurzaamheidslening, in 2018 zijn 42 

aanvragen binnen gekomen, waarvan 

verreweg de meeste maatregelen gericht zijn 

op het aanbrengen van zonnepanelen.  

Verduurzaming bedrijventerreinen en 

glastuinbouw 

• Er zijn energiescans uitgevoerd op 

Gouwepark en Hooge Veenen en inzet 

is geweest op het stimuleren en de 

implementatie van 

duurzaamheidsmaatregelen. 

 

 

 

 

• Voor bedrijventerreinen is geen warmte 

analyse uitgevoerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 
 
 
 

● 
 
 
 

● 
 
 
 

● 
 
 
 

Er zijn 17 bedrijven bezocht op Gouwepark in 

het kader van energiebesparing. Tijdens dit 

project is ook een DuurzaamheidsProfiel op 

Locatie (DPL)-vragenlijst in opdracht van de 

Provincie Zuid-Holland meegenomen. Er 

liggen vooral grote kansen voor zonnepanelen 

op bedrijfsdaken. Over de implementatie van 

maatregelen vindt overleg plaats. 

 

Er heeft geen warmte-analyse plaatsgevonden 

op bedrijventerreinen, omdat de 

warmtebehoefte per bedrijf te divers is en een 

warmte-analyse onvoldoende basis biedt om 

toe te werken naar energieneutrale 

bedrijventerreinen. De wel uitgevoerde 

analyse is gericht geweest op de bebouwde 

omgeving. Op Gouwepark zijn wel 

energiescans en een DPL uitgevoerd om 

vervolgens met ondernemers in gesprek te 

gaan over verduurzaming van hun bedrijf. De 
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• Er is besluit genomen rondom de 

warmteretourleiding Rotterdam-Leiden 

t.b.v. de glastuinbouw en andere 

warmtegebruikers in Zuidplas 

 
 

● 

 
 

● 

glastuinbouw heeft een eigen energiedoel-

stelling en loopt daarin voor op de landelijke 

doelstellingen. Daarbij richt de glastuinbouw in 

Zuidplas zich op de komst van de 

warmteleiding. 

 

De kans dat de warmteretourleiding er komt is 

in het laatste kwartaal van 2018 enorm 

toegenomen. De provincie heeft besloten om 

de leiding het tracé te laten volgen langs de 

Rotte, waardoor de glastuinbouw en mogelijk 

ook de bebouwde omgeving gebruik kan 

maken van deze warmteleiding. Er wordt nog 

gerekend aan de businesscase om waar 

mogelijk en nodig nog wijzigingen aan te 

brengen om de warmtelevering optimaal te 

laten zijn. 
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3.3 Inkomensvoorziening 
 

Doelstelling 2018 Werkelijk 2018 

Door middel van advies en ondersteuning zorgt de gemeente Zuidplas ervoor 

dat inwoners in hun eigen levensonderhoud kunnen (blijven) voorzien. 

Wanneer dit niet mogelijk blijkt, verstrekt zij een uitkering. Het college zet in 

op armoedebestrijding en stimuleert de deelname aan maatschappelijke 

activiteiten. Via scholing, re-integratietrajecten en dergelijke worden inwoners 

zo snel mogelijk in hun eigen kracht gezet, zodat de gemeente Zuidplas de 

inkomensvoorziening kan beëindigen 

 

In 2018 is de groei van het aantal bijstandsuitkeringen tot stilstand gekomen 

en sindsdien daalt het aantal bijstandsuitkeringen. Tussen de gemeenten, 

IJsselgemeenten en Promen zijn overeenkomsten opgesteld die het 

(juridisch) mogelijk maken optimaal gebruik te maken van de PW-

dienstverlening van BV Prowork.  

In 2018 is een vliegende start gemaakt met de maatregelen vanuit het 

Beleidskader Armoede en Schulden. Er is vooral ingezet op het kunnen 

(blijven) participeren in de samenleving door middel van het jeugdfonds sport 

en cultuur, Stichting Leergeld en de Rotterdampas. Ook kan het 

wisselgeldbudget door het Sociaal Team worden ingezet om een vastgelopen 

situatie (financieel) te doorbreken waardoor er weer perspectief ontstaat.  

Het taalhuis, de taallessen en de taalcoaching zijn voortgezet door 

Bibliotheek De Groene Venen, die een belangrijke rol spelen bij het bestrijden 

van laaggeletterdheid. Ook heeft het werkervaringsproject in de tuinbouw een 

vervolg gekregen voor een nieuwe groep statushouders 

 

Maatschappelijk resultaat 

Wat wilden we bereiken ? 

Prestatie 

Wat hebben we ervoor gedaan ? 

Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 

Financiële compensatie BUIG-

budget 

Om een deel van het tekort op het BUIG-

budget 2017 gecompenseerd te krijgen 

vanuit het Rijk, is de vangnetuitkering 

aangevraagd. 

● ● 

De vangnetuitkering over 2017 is op 18 

oktober 2018 toegekend. Het gaat om een 

bedrag van € 528.000. 

Effectieve en efficiënte uitvoering 

sociale zaken, met aandacht voor 

integrale samenwerking binnen 

sociaal domein 

In 2018 is de 

dienstverleningsovereenkomst met GR 

IJsselgemeenten geëvalueerd. 
● ● 

Uit de evaluatie zijn aanbevelingen gedaan 

over dienstverlening en cultuur. Deze zijn 

opgenomen in het VIDSD en zijn onderwerp 

van gesprek met de GR IJsselgemeenten.  

Mensen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt ontwikkelperspectief 

bieden richting werk 

• Het participatiebudget is door GR 

IJsselgemeenten ingezet voor diverse (re-

integratietrajecten), o.a. bij Prowork 

(onderdeel van Promen) 

● 
 

● 
 

De GR heeft meer uitgegeven aan 

participatietrajecten dan begroot. Dit heeft 

geleid tot hogere kosten op dit onderdeel, 

maar ook meer uitstroom. 
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• Het activeringsproject In Beweging heeft 

plaatsgevonden in 2018. Er heeft geen 

Sport4Work-traject plaatsgevonden in 

2018 

● ● 
• Sport4Work is niet doorgegaan in 2018 in 

verband met te weinig deelnemers. Dit 

traject start voorjaar 2019 

Het bestrijden van (kinder)armoede 

door middel van proactief en 

preventief beleid 

• In 2018 zijn maatregelen uit het  

beleidsplan Armoede en Schulden 

geeffectueerd 

• In 2018 is door IJsselgemeenten 

aangesloten bij de collectieve 

zorgverzekering van VGZ, die per 2019 

een uitgebreid pakket biedt voor inwoners 

met hoge zorgkosten.  

● 
● 

● 
● 

Aan het beleidsplan is invulling gegeven onder 

andere door middel van het jeugdfonds sport 

en cultuur en de Rotterdampas.  

In 2018 is Zuidplas aangesloten bij Stichting 

Leergeld en is gestart met het 

wisselgeldbudget. 

Integratie en participatie 

statushouders  

In 2018 zijn de maatschappelijke 

begeleiding en de 

participatieverklaringstrajecten door 

Stichting Vluchtelingenwerk gecontinueerd.  

Het Taalhuis biedt taallessen en 

taalcoaches 

Er hebben 10 statushouders deelgenomen 

aan een werkervaringstraject via Veldwerk 

Uitzendbureau. 

● ● 
Voor de integratie van statushouders ontvangt 

de gemeente rijksmiddelen (structureel en 

incidenteel). Deze middelen zijn in 2018 niet 

volledig besteed. Dit heeft vooral te maken 

met een lager aantal statushouders dan 

verwacht 

 

   

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 4 juli 2019



 

 Jaarrekening 2018    gemeente Zuidplas 
 

 
pag. 46 

Wat heeft het gekost ? 

 
 

 
  

Werk, economie en duurzaamheid Jaarrekening 2017 Primitieve begroting 

2018

Begroting na 

wijziging 2018

Jaarrekening 2018 Verschil 

jaarrekening t.o.v. 

begroting na 

wijziging

Lasten                          13.925                          13.168                          13.942                          13.996                                 -54 

Baten                             8.096                             8.203                             7.881                             7.898                                  16 

Saldo van baten en lasten                           -5.830                           -4.965                           -6.061                           -6.098                                 -37 

Toevoeging aan reserves                                301                                      -                                      -                                      -                                      - 

Onttrekking aan reserves                                      -                                      -                                      -                                      -                                      - 

Saldo reserves                                301                                      -                                      -                                      -                                      - 

Resultaat                           -6.130                           -4.965                           -6.061                           -6.098                                 -37 

Bedragen * € 1.000,-
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Programma 4 – Ruimtelijke ontwikkeling 
Visie voor ruimte, ruimte voor visie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   De gemeente Zuidplas biedt inwoners alle ruimte voor het wonen,  

   werken en recreëren in een dorpse omgeving, midden in de Randstad.  

   Om op een goede manier onze ruimte te ordenen, hebben wij ook  

   wettelijke taken op het gebied van Ruimtelijke Ordening,  

   Volkshuisvesting en Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. 

  

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur 

• Ruimtelijke ordening 

• Vastgoed 
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4.1 Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur 
 

Doelstelling 2018 Werkelijk 2018 

De gemeente Zuidplas werkt aan diverse gebiedsontwikkelingsprojecten. Een 

groot deel daarvan behoort tot de (boven)regionale ontwikkelopgave van de 

Zuidplaspolder 

 

In 2018 is daadwerkelijk gebouwd binnen de vier grote gebiedsontwikkelingen 

aan onze dorpen. Een deel van de verkochte woningen (ruim 50%) trekt 

nieuwe inwoners. Ook zijn goede stappen gezet in de voorbereiding van de 

ruimtelijke procedures voor bijvoorbeeld Zelling Onderneming, Zelling Ver 

Hitland en de ruimte-voor-ruimte-regeling aan de Middelweg in de 

Eendragtspolder 

 

Maatschappelijk resultaat 

Wat wilden we bereiken ? 

Prestatie 

Wat hebben we ervoor gedaan ? 

Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 

Voortgang ontwikkeling 

woningbouwlocaties 

• De Jonge Veenen: fase 2 is afgerond en 

fase 3 is opgestart 

• Zevenhuizen-Zuid: fase 3 is deels 

opgeleverd, fase 4 is opgestart en de 

voorbereiding fase 4 en 5 is gestart. Ook 

zijn de voorbereidingen getroffen voor de 

vervolgfase 6/7/8 en 9 

• Esse Zoom Laag: fase 1 is in realisatie. 

• De Brinkhorst is in verdere ontwikkeling 

• De ruimtelijke procedure Zelling 

Onderneming is in voorbereiding 

● ● 

Met de opstart van de bouw in Esse Zoom 

Laag wordt sinds 2018 daadwerkelijk gebouwd 

in alle grote gebiedsontwikkelingen aan onze 

dorpen. Ook de diversiteit binnen de 

woningbouwlocaties neemt toe. Zo zijn in 2018 

appartementen, sociale woningen en 

benedenwoningen/bovenwoningen 

gerealiseerd/opgeleverd. 
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4.2 Ruimtelijke ordening 
 

Doelstelling 2018 Werkelijk 2018 

Binnen de mogelijkheden die wet- en regelgeving ons bieden, geeft de 

gemeente Zuidplas uitvoering aan een goede ruimtelijke ordening. Dit vereist 

afstemming tussen de vakgebieden wonen, stedenbouw, verkeer en milieu 

(ODMH). Richtinggevend zijn (structuur)visies, juridisch leidend is de vertaling 

in ruimtelijke plannen. Waar nodig wordt gehandhaafd 

 

Met het vaststellen van de woonvisie 2025 is de beleidsbasis gelegd voor een 

kwalitatief en kwantitatief goed woningaanbod. 2018 was ook het jaar dat veel 

ruimtelijke plannen geactualiseerd zijn en ruimtelijke initiatieven behandeld 

zijn. Met de komst van de Omgevingswet, geeft de gemeente Zuidplas 

uitvoering aan het waarborgen van een goede ruimtelijke kwaliteit van onze 

fysieke leefomgeving. Dit vereist een integrale afstemming tussen de 

vakgebieden ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stedenbouw, verkeer en 

economische zaken. Werkprocessen zijn in de geest van de Omgevingswet 

geoptimaliseerd. 

 

Maatschappelijk resultaat 

Wat wilden we bereiken ? 

Prestatie 

Wat hebben we ervoor gedaan ? 

Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 

Soepel invoeren van de 

Omgevingswet  

Ingezet is op een gemeentebrede  

voorbereiding op de komst van de 

Omgevingswet door middel van de 

volgende prestaties: 

1. In januari 2018 is het Koersdocument 

Omgevingswet aan de raad 

aangeboden en ter kennisname 

aangenomen. 

2. In september 2018 is middels een 

informatieavond aan de nieuwe raad 

een doorkijk gegeven naar de komst 

van de Omgevingswet, in relatie tot de 

ruimtelijke procedures. 

3. In november 2018 is de 

raadswerkgroep Omgevingswet voor de 

eerste keer samengekomen. 

4. Doorlopend is sprake geweest van 

regionale samenwerking op het gebied 

● ● 

Tijdens de eerste bijeenkomst zijn de rol en de 

betrokkenheid van de raad in het 

implementatietraject besproken. 

 

Ad 6. In het kader van integraliteit en om 

alvast in de geest van de Omgevingswet te 

gaan werken, heeft er een doorontwikkeling 

plaatsgevonden van integraal plan overleg 

naar een integraal omgevingsoverleg, waarbij 

verscheidene vakdisciplines ruimtelijke 

initiatieven aan de voorkant beoordelen op 

haalbaarheid. 
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van kennis en informatie-uitwisseling 

over de Omgevingswet. 

5. Er zijn voorbereidingen getroffen voor 

het in ontwikkeling zijnde 

implementatieplan Omgevingswet. 

6. Het Integraal Plan Overleg is 

doorontwikkeld naar een Integraal 

Omgevingsoverleg  

Kwalitatief en kwantitatief goed 

woningaanbod 

1. De nieuwe woonvisie is eind 2018 door 

het college aan de raad aangeboden ter 

vaststelling 

2. In 2018 is overeenstemming bereikt met 

Woonpartners Midden-Holland over het 

realiseren van 60 sociale huurwoningen 

in Esse Zoom laag 

● ● 
Ad 1. De raad heeft de woonvisie vastgesteld 

op 23 januari 2019 

 

Ad 2. Deze huurwoningen zullen als Nul-op-

de-meter woningen worden opgeleverd 

Een gezonde toekomst voor het 

erfgoed van de gemeente Zuidplas 

Op dit onderdeel is geen specifieke inzet 

gepleegd anders dan het uitvoeren van de 

reguliere taken. 
● ● 

Er is afgesproken dat een Erfgoedvisie met 

een uitvoeringprogramma en een 

Erfgoedverordening aangeleverd zou worden. 

Vanwege prioriteitstelling binnen de 

beschikbare capaciteit en ambities vanuit het 

collegeprogramma 2018-2022 is de oplevering 

van beide producten nu voorzien in 2020. 

Ruimtelijke plannen opstellen die 

zorgen dat de gehele gemeente over 

een actueel ruimtelijk kader beschikt  

1. In maart 2018 heeft de raad drie 

beheerverordeningen vastgesteld voor 

grote delen van het grondgebied. 

2. In 2018 is door ruimtelijke ordening 

gewerkt aan 139 adviesaanvragen van 

de ODMH t.b.v. vergunningverlening en 

handhaving. 

3. De paraplu-bestemmingsplannen voor 

archeologie en parkeren zijn tijdig aan 

de gemeenteraad aangeboden en 

vervolgens door de gemeenteraad 

vastgesteld. 

● ● 
Ad 1. Het bestemmingsplan ‘Hitland’ is buiten 

de beheerverordeningen gehouden en nog 

niet geactualiseerd als gevolg van andere 

prioriteitstelling 
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4. Er is gewerkt aan 11 

postzegelbestemmingsplannen en er 

zijn een aantal bestemmingsplannen 

vastgesteld t.b.v. grote projecten. 

5. Er zijn voorbereidingen getroffen voor 

nieuw ‘kruimelgevallenbeleid’. 
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4.3 Vastgoed 
 

Doelstelling 2018 Werkelijk 2018 

De gemeente Zuidplas zet het gemeentelijk vastgoed zakelijk en efficiënt in 

bij het uitvoeren van onze ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen. Het 

college streeft naar een vastgoedportefeuille van minimale omvang en 

daarmee beperking van de benodigde middelen 

. 

De vastgoedportefeuille is in 2018 verder gestroomlijnd (van 53 objecten in 

2016 naar 45 eind 2018). Dit is ook vastgelegd in het Meerjaren Perspectief 

Vastgoed (MPV ‘19). Er is een begin gemaakt met het in kaart brengen van 

de relatie tussen behoeftestellingen aan vastgoed en gemeentelijke 

beleidsdoelen.  

Voor het verduurzamen van panden is in 2018 een 2-tal scholen van 

zonnepanelen voorzien. Er is ook een begin gemaakt met de inventarisatie 

van verdere duurzaamheidsmaatregelen. Deze worden opgenomen in de 

“Roadmap Vastgoed” uit het programma Duurzaamheid. 

 

Maatschappelijk resultaat 

Wat wilden we bereiken ? 

Prestatie 

Wat hebben we ervoor gedaan ? 

Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 

Voortzetten verkoop snippergroen De verdere uitrol van het aanbieden van 

snippergroen heeft in 2018 geleid tot een 

verkoop van snippergroen voor een bedrag 

van € 135.000. Er was circa € 80.000 

begroot. 

● ● 

Het verschil tussen realisatie en verkoop is te 

verklaren door de wisselwerking tussen vraag 

en aanbod van het snippergroen. De verkoop 

in Nieuwerkerk loopt in 2019 door. 

Verdere stappen verduurzaming 

vastgoed 
In 2018 zijn op 2 scholen zonnepanelen 

geplaatst. De inzet op verdere 

verduurzaming loopt nog door in 2019.  

● ● 
 

Daarnaast loopt het initiatief ‘Zon op Zuidplas’  

waarbij daken van gemeentelijk vastgoed ter 

beschikking worden gesteld om zonnepanelen 

te installeren. 

Een voorstel voor additionele investeringen 

wordt meegenomen bij het opstellen van de 

“Roadmap Vastgoed” in het programma 

Duurzaamheid  

Verdere stappen optimalisering 

vastgoedportefeuille 
De vastgoedportefeuille is in belangrijke 

mate gebaseerd op de behoefte aan 

vastgoed vanuit het maatschappelijk 

domein. Er is een begin gemaakt met het 

● ● 
Het optimaliseren van de vastgoedportefeuille 

is een langdurig proces dat over meerdere 

jaren loopt. Het Meerjaren Perspectief 

Vastgoed 2019 (MPV ’19) geeft het actuele 

overzicht en een ontwikkel pad 
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structureel in kaart brengen van deze 

behoeftestelling 

Tegelijkertijd zijn vanuit deze gedachte in 

2018 opnieuw enkele objecten afgestoten. 

Vastgoed sluit aan bij opgave 

Zuidplaspolder 
De relatie is weliswaar gelegd, alleen is het 

nog te vroeg om te spreken van het leveren 

van input 

Anticiperend hierop is de vastgoed strategie 

van het voormalige Crone terrein gewijzigd 

van ‘afstoten’ en ‘heroverwegen’ 

● 
 

● 
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Wat heeft het gekost 
 

 
 

 
  

 

Ruimtelijke ontwikkeling Jaarrekening 2017 Primitieve begroting 

2018

Begroting na 

wijziging 2018

Jaarrekening 2018 Verschil 

jaarrekening t.o.v. 

begroting na 

wijziging

Lasten                          26.389                          23.159                          28.541                          28.697                               -156 

Baten                          21.565                          19.600                          25.288                          31.767                             6.479 

Saldo van baten en lasten                           -4.824                           -3.559                           -3.253                             3.069                             6.323 

Toevoeging aan reserves                             5.727                             1.016                                922                             6.250                           -5.328 

Onttrekking aan reserves                             8.783                                797                                897                             1.008                                112 

Saldo reserves                           -3.055                                219                                  25                             5.241                           -5.216 

Resultaat                           -1.769                           -3.778                           -3.278                           -2.172                             1.106 

Bedragen * € 1.000,-
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Programma 5 - Leefomgeving 
Bewust, betrokken en bereikbaar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De buitenruimte en voorzieningen bepalen hoe de inwoners in de 

leefomgeving in hun dorp ervaren. De gemeente Zuidplas wil een gezonde 

en groene leefomgeving waarin inwoners prettig kunnen verblijven. Het 

gebruik van de buitenruimte is mogelijk voor alle inwoners en bezoekers. 

Goed samenspel tussen inwoners, ondernemers en de gemeente zorgt 

voor optimalisatie van de leefomgeving.   

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Beheer en onderhoud 

• Verkeer en vervoer 

• Milieubeheer 
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5.1 Beheer en onderhoud 
 

Doelstelling 2018 Werkelijk 2018 

De gemeente is eigenaar, regisseur en beheerder van de openbare ruimte en 

van veel voorzieningen. Beheer en onderhoud spelen een belangrijke rol in 

de beschikbaarheid en toegankelijkheid daarvan. Doelstelling is het in stand 

houden binnen de kaders zoals gesteld door de gemeenteraad, waarbij 

duurzaamheid, participatie en differentiatie een steeds grotere rol spelen 

 

Om de openbare ruimte en voorzieningen in stand te houden zijn de reguliere 

onderhoudsprogramma’s uitgevoerd. Inspelen op de behoeften en vragen van 

inwoners was hier een belangrijk onderdeel van. Zo zijn er verschillende 

participatietrajecten uitgevoerd, zowel op het gebied van de groenbeleving en 

bij reconstructies van wijken als het schoonhouden van buurten middels 

opschoonacties. De dienstverlening rondom de afval- en 

grondstoffeninzameling en begraven is op adequate wijze verzorgd.  

 

Maatschappelijk resultaat 

Wat wilden we bereiken ? 

Prestatie 

Wat hebben we ervoor gedaan ? 

Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 

Verbeteren van de leefomgeving van 

onze inwoners 

In 2018 is volgens de planning vanuit het 
Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 
(IBOR) 2018-2021 uitvoering gegeven aan 
de reconstructie van woongebieden. 
Participatie heeft hierbij een belangrijke rol 
gespeeld. Inwoners zijn meegenomen in 
het ontwerpproces van hun wijk. Tijdens 
bewonersavonden zijn in gespreksessies 
knelpunten, wensen en kansen vanuit de 
inwoners geïnventariseerd.  
Hierdoor is draagvlak gecreëerd voor de 
benodigde reconstructie en zijn wensen ter 
verbetering van de leefomgeving, daar 
waar mogelijk, op straatniveau tot 
uitvoering gebracht.  

 

 

 

 

● 
 

 
 

● 
Bij het opknappen van woongebieden wordt 

gewerkt vanuit de planning van IBOR 2018-

2021. Dit is een dynamische planning. 

Afhankelijk van wegcondities, grootschalige 

werkzaamheden en afhankelijkheid van 

netbeheerders of kansen op werk-met-werk is 

de planning bijgesteld.  

Ook de zorgvuldige participatie die een 

belangrijk onderdeel is bij reconstructies heeft 

in een aantal gevallen geleidt tot een langere 

doorlooptijd dan was gepland. 

 

 

In 2018 zijn relatief veel reconstructies binnen 

woonwijken uitgevoerd. Groen is daarbij een 

zeer belangrijke factor in de positieve beleving 

van inwoners ten aanzien van de directe 

leefomgeving. 

In de najaarsnota 2018 is eerder aangegeven 

dat er een trend zichtbaar is van snellere 
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uitputting van de budgetten voor groen bij 

reconstructies als gevolg van participatie.  

Het is nodig hier duidelijke financiële kaders te 

stellen waarbinnen inwoners kunnen 

participeren. Zoals eerder bij de najaarsnota 

2018 aangegeven is, wordt de wijze waarop 

uitgewerkt in de herijking van IBOR in 

2019/2020.   

 

Daarnaast is zichtbaar dat autonome 

ontwikkelingen zoals prijsaanpassingen en 

areaaluitbreiding van invloed zijn op een 

snellere uitputting van de huidige (groen) 

budgetten. Ook deze ontwikkelingen worden 

structureel uitgewerkt en opgenomen in de 

herijking van IBOR 2019/2020. 

 Ter gelegenheid van de reconstructies in 

het kader van IBOR worden bestaande 

fiets-, wandel- en autoverbinding opnieuw 

beoordeeld en waar nodig/mogelijk 

verbeterd en veiliger gemaakt. Hierbij wordt 

nadrukkelijk gebruik gemaakt van de 

inbreng van inwoners, die onder andere bij 

de informatieavonden voorafgaand aan de 

reconstructies ingewonnen 

wordt. Daarnaast maken we gebruik van de 

input van onze maatschappelijke partners 

zoals Veilig Verkeer Nederland en de 

Fietsersbond. 

● 
 

● 
 

 

 In 2018 is door uitvoering van verschillende 
maatregelen actief zwerfvuilbeleid 
gevoerd.  Er is subsidie aangevraagd en 
verkregen voor een extra aanpak van 
zwerfvuil.  Daarnaast hebben onze 
gecontracteerde groenaannemers 

● 
 

● 
 

De maatregelen betreffen onder meer het 

ophangen van kroonringen voor de inzameling 

van PMD (plastic, metaal, drankkartons). 

Hierdoor kunnen inwoners hun plastic zak 

ophangen aan een paal bij de reguliere 
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nadrukkelijk een rol gespeeld bij het 
regulier verwijderen van zwerfvuil in de 
openbare ruimte, alsmede bij 
ondersteuning opruiminitiatieven van 
inwoners en instellingen. 

 

 
aanbiedplaats en wordt voorkomen dat zakken 

wegwaaien/leegwaaien en zwerfvuil ontstaat 

in de wijk.  

Als onderdeel van de aangevraagde 

subsidie heeft het college besloten een 

educatieprogramma met mogelijkheid voor 

gescheiden afvalinzameling aan basisscholen 

aan te bieden. Een besluit van de 

gemeenteraad in verband met een 

uitzondering op de Mededingingswet is op 22 

januari 2019 genomen.  

 Het hondenbeleid heeft 2018 in het teken 

gestaan van extra zichtbaarheid van 

handhaving op met name de bij ons 

bekende hotspots. Er zijn waarschuwingen, 

processen-verbaal en complimenten 

uitgedeeld 

  

Aanvullend op handhaving zijn er in 2018 

circa 160 prullenbakken strategisch 

verplaatst, geplaatst of gewisseld. Het doel 

is om efficiënter in te spelen op de 

looproutes van hondenbezitters en 

zwerfvuil hotspots   

● ● 
In het kader van preventie zijn in 2018:   

225 kokers met zakjes uitgedeeld aan 

hondenbezitters in de verschillende dorpen;   

250 folders over het hondenbeleid verstrekt 

aan hondenbezitters. 

  

 

Met ingang van zomer 2018 is aanvullend 

overgeschakeld op handhaving:   

58 geregistreerde waarschuwingen 

overtreding aanlijn- en opruimplicht;   

47 processen-verbaal overtreding van de 

aanlijnplicht en/of opruimplicht;   

 

 Het aanpassen en optimaliseren van het 

verkeersbordenbestand is gefaseerd 

uitgevoerd bij de reconstructies en groot 

onderhoud in 2018 

● ● 
Een volgende stap is de uitvoering per dorp 

voor de locaties waar geen reconstructie 

gepland is. In 2018 is gestart met de 

voorbereiding van de uitvoering in 

Zevenhuizen en Moerkapelle. De 

uitvoering zelf staat gepland voor 2e kwartaal 

2019 
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Maatschappelijk voorbeeld zijn door 

zichtbare 

duurzaamheidsmaatregelen 

Het omvormen van de openbare verlichting 

van reguliere verlichting naar verlichting 

met LED vindt stapsgewijs in zes jaar 

plaats 

● ● 
Andere voorbeelden van duurzaamheid bij het 

beheer van openbare ruimte:   

Om alvast ervaring op te doen zijn in 2018 een 

aantal voertuigen van de gemeentelijke 

buitendienst op lease-basis vervangen voor 

elektrische voertuigen. Op de voertuigen is 

zichtbaar dat deze elektrisch rijden.  

  

Bij vervanging van pompgemalen van het 

gemeentelijk rioleringsstelsel is actief gezocht 

naar energiezuinige exemplaren. 

  

Bij reconstructies in het kader van IBOR is 

getracht zoveel mogelijk hemelwaterafvoer af 

te koppelen van het reguliere rioleringsstelsel. 

Dit voorkomt onnodige aanvoer van water 

naar de waterzuivering. Het hemelwater wordt 

naar het oppervlaktewater afgevoerd.  
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5.2 Verkeer en vervoer 
 

Doelstelling 2018 Werkelijk 2018 

Het zorgvuldig geleiden van verkeersstromen is essentieel voor een balans 

tussen de kwaliteit van de leefomgeving, verkeersveiligheid en 

bereikbaarheid. Het college streeft naar een verdere bevordering van de 

regionale bereikbaarheid en verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers. 

Hiervoor richt de gemeente zich op contact en samenwerking met alle 

betrokkenen, waarbij ze inspeelt op innovaties in duurzame mobiliteit. 

Onderdeel daarvan is het stimuleren en faciliteren van fietsgebruik en 

openbaar vervoer. Op wijkniveau vormen richtlijnen de basis voor 

verkeersmaatregelen, maar de gemeente kan hiervan afwijken als de situatie 

daarom vraagt 

In 2018 heeft de gemeente Zuidplas een actieve bijdrage geleverd aan het tot 

stand komen van het voorkeursbesluit m.b.t. de verbreding van de A20. De 

voorgenomen verbreding tussen de aansluiting Nieuwerkerk aan den IJssel 

en het Gouwe Aquaduct zal gaan bijdragen aan het verbeteren van de 

bereikbaarheid. Wat betreft faciliteren van openbaar vervoer zijn in 2018 de 

voorbereidingen getroffen voor het toegankelijk maken van 16 bushaltes 

verspreid over onze gemeente. Bij reconstructie en onderhoud zijn 

maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te vergroten.   

 

Maatschappelijk resultaat 

Wat wilden we bereiken ? 

Prestatie 

Wat hebben we ervoor gedaan ? 

Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 

Betere doorstroming, vergroten 

verkeersveiligheid A20 

In 2018 hebben we een bijdrage geleverd 

aan de schetsontwerpen, het 

beoordelingskader, de 

bestuursovereenkomst en het voorlopig   

voorkeursalternatief. Eind 2018 zijn het 

voorlopig voorkeusalternatief en de 

bestuursovereenkomst bestuurlijk 

bekrachtigd in de bestuurlijke adviesgroep 

● ● 

Het voorlopig voorkeursalternatief is het meest 

gunstige scenario voor de gemeente Zuidplas 

waarbij een grote bijdrage geleverd wordt aan 

het verbeteren van de doorstroming en het 

vergroten van de verkeersveiligheid.   

Snelfietsroute Rotterdam - Gouda In 2018 heeft ambtelijke besluitvorming 

over het tracé plaatsgevonden. Daarnaast 

zijn de te nemen maatregelen inzichtelijk 

gemaakt met de bijbehorende kosten 

● ● 
Het voorstel aan de raad over het tracé en de 

benodigde middelen wordt in het vierde 

kwartaal van 2019 verwacht. 

Inzicht in ontsluiting Moerkapelle Het aanvullend onderzoek is uitgevoerd. De 

uitkomsten van het onderzoeksrapport zijn in 

oktober 2018 gedeeld met het college en de 

raad 

  

  

● 
 

 

 

 

● 
 

 

 

 

Uitkomsten onderzoeksrapport zijn kort 
samengevat:   

• heeft het verbeteren van de 
verkeersveiligheid op 
de Moerkapelse Zijde de prioriteit;   
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Het onderzoek naar het verbeteren van de 

verkeersveiligheid op 

de Moerkapelse Zijde is eind 2018 gestart 

 

 

 

 

 
● 

 

 

 

 

 
● 

• is de aanleg van een nieuwe 
verbinding (verlengde Rottelaan) niet 
kansrijk (binnen nu en 5 jaar).   

• de noodzaak/ kansrijkheid voor de 
aanleg van een nieuwe weg dient op 
middellange tot lange termijn nader te 
worden beschouwd.   

 
Naar verwachting wordt het voorstel voor het 
verbeteren van de verkeersveiligheid op 
de Moerkapelse Zijde rond de zomer van 2019 

besproken in de raad.    
 

OV visie De conceptbouwstenennotitie is 

ambtelijk afgerond en er is gewerkt aan het 

beleidskader 
● ● 

We werken intensief samen met Holland 

Rijnland en de provincie aan het beleidskader. 

Dit is eind 2019, begin 2020 gereed.  

Inzicht in fietsparkeren bij het station n In 2018 is door middel van een onderzoek 

inzicht verkregen in de eventuele 

knelpunten van het fietsparkeren bij het 

station in Nieuwerkerk aan den IJssel.  

De uitkomst is dat er geen sprake van een 

capaciteitsprobleem; er is voldoende ruimte 

voor het parkeren van fietsen  

● ● 
Afspraak is dat er gericht gehandhaafd wordt 

op foutgeparkeerde fietsers. Voordat 

handhavend wordt opgetreden, wordt hierover 

preventief gecommuniceerd. Deze informatie 

wordt zowel op het station Nieuwerkerk als via 

de lokale media verspreid. 
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5.3 Milieubeheer 
 

Doelstelling 2018 Werkelijk 2018 

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van 

milieuvergunningverlening, -toezicht en –handhaving. Zij draagt zorg voor een 

gezonde en veilige leefomgeving. Op locaties waar de wettelijke normen voor 

bodemvervuiling, geluidsoverlast, luchtvervuiling en externe veiligheid worden 

overschreden, pakt het college de knelpunten aan 

 

De ODMH voert namens de gemeente Zuidplas de wettelijke milieutaken op 

effectieve en doelmatig wijze uit binnen de daarover gemaakte afspraken 

 

Maatschappelijk resultaat 

Wat wilden we bereiken ? 

Prestatie 

Wat hebben we ervoor gedaan ? 

Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 

De wettelijke milieutaken doelmatig 

en efficiënt invullen 

Het Jaarprogramma Milieu 2018 door de 

Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) 

is uitgevoerd onder regie van de gemeente 
● ● 

De ODMH heeft op effectieve en doelmatige 

wijze invulling gegeven aan het 

overeengekomen jaarprogramma 
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Wat heeft het gekost ?  

 
 

 
 

   

Leefomgeving Jaarrekening 2017 Primitieve begroting 

2018

Begroting na 

wijziging 2018

Jaarrekening 2018 Verschil 

jaarrekening t.o.v. 

begroting na 

wijziging

Lasten                          17.826                          17.720                          18.193                          18.228                                 -35 

Baten                          11.617                          10.567                          10.826                          10.733                                 -92 

Saldo van baten en lasten                           -6.208                           -7.153                           -7.367                           -7.494                               -127 

Toevoeging aan reserves                                614                                      -                                      -                                      -                                      - 

Onttrekking aan reserves                                888                                382                                236                                332                                  96 

Saldo reserves                               -275                               -382                               -236                               -332                                  96 

Resultaat                           -5.934                           -6.771                           -7.131                           -7.162                                 -32 

Bedragen * € 1.000,-
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Programma 6 – Algemene Dekkingsmiddelen 
Uitkomen met ons inkomen 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het betalen en uitvoeren van gemeentelijke activiteiten moet Zuidplas 

beschikken over de noodzakelijke financiële middelen. In dit programma 

vindt u een toelichting op de algemene dekkingsmiddelen. Hieronder 

verstaan we de middelen die geen relatie hebben met een specifiek 

programma, zoals bij afvalstoffenheffing of rioolheffing het geval is. 

Zuidplas zet in op een financieel gezonde gemeente, waarbij de inkomsten 

en uitgaven structureel in balans zijn.  

  

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Algemeen 

• Belastingen 

• Gemeentefonds 
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6.1 Algemeen 
 

Doelstelling 

Het college streeft naar een juiste weergave van de lasten, baten en exploitatiesaldo.  

De uitgangspunten hierbij zijn de beleidskaders die de gemeenteraad vaststelt  

  

6.2 Belastingen 
 

Doelstelling 2018 Werkelijk 2018 

Het verkrijgen van dekkingsmiddelen voor een sluitende begroting 

 

Bij de begroting is de gemeente ervan uitgegaan dat in het jaar 2018 een 

gelijke opbrengst wordt gegeneerd aan onroerendezaakbelastingen als het 

voorgaande jaar 2017, verhoogd met de areaaluitbreiding in het 

begrotingsjaar. Voor de gebonden heffingen is geen indexatie toegepast. De 

tarieven van de ongebonden belastingen (hondenbelasting, precariobelasting, 

forensen- en toeristenbelasting) zijn verhoogd met 1,4% zijnde het CPI 

(consumentenprijsindex) per peildatum 1 mei 2017. 

 

Maatschappelijk resultaat 

Wat wilden we bereiken ? 

Prestatie 

Wat hebben we ervoor gedaan ? 

Prestatie Middelen Toelichting op het resultaat 

Een nauwkeurige inschatting van de 

areaaluitbreiding voor het bepalen 

van het OZB-tarieven 

In samenspraak met de BAG-beheerder, 

ODMH en de afdeling Vastgoed is de 

areaaluitbreiding bepaald. 
● ● 

Hiermee is een goede inschatting gemaakt 

van de opbrengst onroerende zaak belasting 

in 2018. 

Het beperken van de meer- en 

minderopbrengsten ten opzichte van 

de raming 

De OZB-tarieven zijn in de raadvergadering 

van 18 december 2018 vastgesteld 

 
● ● 

 

 

Ontwikkelingen 

De gemeentelijke belastingen in dit programma zijn belastingen met een ongebonden besteding. 

Ongebonden gemeentelijke belastingen (onroerendezaakbelastingen, hondenbelasting, precariobelasting, forensen- en toeristenbelasting) worden tot de 

algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan inhoudelijke begrotingsprogramma’s zijn gerelateerd. De besteding is niet gebonden aan een 

bepaalde taak.   
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6.3 Gemeentefonds 
 

Doelstelling 

Met de uitkering uit het gemeentefonds wordt een belangrijk deel van het voorzieningenniveau van de gemeente gefinancierd. 

 

Ontwikkelingen 

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven, waaronder de wettelijke verplichte 

taken en (een deel van) de kosten van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Zij leggen 

daarover verantwoording af aan de gemeenteraad.  

Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van de kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten. De 

belastingcapaciteit geeft aan hoeveel belasting een gemeente jaarlijks kan innen.  

Naast de algemene uitkering ontvangen gemeenten ook geld voor specifiek taken, hierover zijn de volgende afspraken gemaakt met de gemeenteraad: 

• De taakmutaties worden ingezet voor de desbetreffende taak binnen de begroting; 

• Integratie en decentralisatie uitkeringen worden ingezet voor de desbetreffende taak binnen de begroting; 

• Bijstellingen in de uitkering voor het Sociaal Domein worden volledig verrekend met de budgetten voor Participatie, Wmo en Jeugdhulp; 

• Accressen worden ingezet als algemeen dekkingsmiddel en dienen voornamelijk ter dekking van de loon- en prijsindexatie. 

 

Gemeenten ontvangen per jaar 3 circulaires: de meicirculaire (basis is de Voorjaarsnota van het Rijk), de septembercirculaire (basis is de Miljoenennota van 

het Rijk) en de decembercirculaire (bijstelling lopend jaar). 

 

Circulaires 

De primaire begroting is gebaseerd op de meicirculaire 2017 van het gemeentefonds. Tussentijds is de omvang van de uitkering uit het gemeentefonds 

bijgesteld aan de hand van de gemeentefondscirculaires welke in het jaar 2018 zijn verstrekt aan gemeenten. Over de ontwikkelingen en het financiële effect 

voor Zuidplas bent u steeds geïnformeerd via Raadsinformatienota’s. 

In 2018 heeft Zuidplas € 47,6 miljoen ontvangen uit het gemeentefonds. 

 

Groei gemeente 

In de begroting 2018 is de stelpost in relatie tot de groei van de gemeente geïntroduceerd. Dat betekent dat de stijging van de algemene uitkering als gevolg 

van de ontwikkeling van aantallen, wordt gereserveerd voor de uitgaven die een directe relatie hebben met de gemeentelijke groei.  

Het uitgangspunt bij deze systematiek is om zowel de extra inkomsten als de extra te verwachten uitgaven als gevolg van de groei van de gemeente in 

evenwicht te houden. In onderstaand schema is dit inzichtelijk gemaakt:   
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Inkomsten Uitgaven 

OZB-opbrengsten -/- korting 

algemene uitkering 

Samenleving (zorgkosten) 

Algemene uitkering Ruimte (onderhoud openbare 

ruimte) 

 Dienstverlening 

 

In de Perspectiefnota 2018 is deze systematiek nader toegelicht. 

 

De reservering in de begroting 2018 is in 2018 niet specifiek ingezet ten behoeve van de gemeentelijke groei maar is bij de Najaarsnota 2018 vrijgevallen ten 

gunste van de algemene middelen.   
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Wat heeft het gekost ?  
 

 

   

Algemene Dekkingsmiddelen Jaarrekening 2017 Primitieve begroting 

2018

Begroting na 

wijziging 2018

Jaarrekening 2018 Verschil 

jaarrekening t.o.v. 

begroting na 

wijziging

Lasten                             1.218                             1.227                             2.049                             2.183                               -134 

Baten                          57.635                          57.490                          59.249                          59.215                                 -34 

Saldo van baten en lasten                          56.417                          56.263                          57.200                          57.033                               -168 

Toevoeging aan reserves                             6.913                                      -                             4.475                                      -                             4.475 

Onttrekking aan reserves                             6.949                                  53                             5.291                                530                           -4.761 

Saldo reserves                                 -36                                 -53                               -816                               -530                               -286 

Resultaat                          56.453                          56.316                          58.016                          57.562                               -454 

Bedragen * € 1.000,-
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Programma 7 – Overhead, Vennootschapsbelasting (Vpb) en onvoorzien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

In de beleidsprogramma’s worden alleen die kosten opgenomen die 

betrekking hebben op het primaire proces. Alle overige kosten worden 

opgenomen in het programma Overhead. Hiermee wordt inzicht gegeven 

in alle kosten die verband houden met de sturing en ondersteuning van het 

primaire proces.

 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Overhead 

• Vennootschapsbelasting 

• Onvoorzien 
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7.1 Overhead 
 
Doelstelling 

Inzicht geven in alle kosten die verband houden met de sturing en ondersteuning van het primaire proces. De directe kosten worden zoveel mogelijk direct 

toegerekend aan de betreffende taakvelden en programma’s. De ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product 

en behoren derhalve tot de overhead. 

 
 

7.2 Vennootschapsbelasting 

 

Doelstelling 

De gemeente Zuidplas streeft naar een juiste weergave van de lasten en baten die samenhangen met de vennootschapsbelasting (VPB), met als doel een 

juiste en tijdige aangifte VPB. 

 

Ontwikkelingen 

Bij het opstellen van het MPG 2019 is een fiscale toets uitgevoerd. Hieruit blijkt dat Zuidplas nog niet Vpb-plichtig is.   
 

7.3 Onvoorzien 
 

Doelstelling 

Met de post onvoorzien kunnen incidentele lasten die niet in de begroting zijn opgenomen, worden gefinancierd. 

 

Ontwikkelingen 

In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 100.000 per jaar. De post onvoorzien kan door het college, bij incidentele overschrijdingen, worden ingezet 

conform de 

3-O’s systematiek: 

• Is het onvoorzienbaar ? 

• Is het onuitstelbaar ? 

• Is het onvermijdbaar ? 
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Wat heeft het gekost ? 

 
 

   

Overhead, VPB en onvoorzien Jaarrekening 2017 Primitieve begroting 

2018

Begroting na 

wijziging 2018

Jaarrekening 2018 Verschil 

jaarrekening t.o.v. 

begroting na 

wijziging

Lasten                          10.474                          10.064                          10.330                          10.290                                  41 

Baten                                203                                  25                                  25                                225                                200 

Saldo van baten en lasten                         -10.271                         -10.039                         -10.306                         -10.065                                240 

Toevoeging aan reserves                                      -                                      -                                      -                                      -                                      - 

Onttrekking aan reserves                                237                                340                                340                                      -                               -340 

Saldo reserves                               -237                               -340                               -340                                      -                               -340 

Resultaat                         -10.034                           -9.699                           -9.966                         -10.065                               -100 

Bedragen * € 1.000,-
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Primitieve begroting saldo van baten en lasten Begroting na wijziging saldo van baten en lasten

Rekening saldo van baten en lasten
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Paragrafen  
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Paragraaf 1 - Lokale Heffingen 
 

Inleiding 

De Paragraaf Lokale heffingen geeft inzicht in de diverse gemeentelijke belastingen en heffingen en de gevolgen daarvan voor de inwoners van Zuidplas. 

Lokale heffingen hebben tot doel mogelijk te maken dat de gemeente door het verwerven van eigen middelen haar uitgaven in het kader van de uitvoering 

van de gemeentelijke taken kan dekken. De invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen vindt plaats door middel van een verordening die de 

gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders vaststelt (zie ook hieronder: Belastingverordeningen). 

 

De gemeente maakt een onderscheid tussen lokale heffingen met een gebonden en een ongebonden besteding. De Paragraaf Lokale Heffingen heeft 

betrekking op beide. Ongebonden lokale heffingen (onroerendezaakbelasting, hondenbelasting, precariobelasting, forensen en toeristenbelasting) worden 

tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, omdat zij niet aan inhoudelijke begrotingsprogramma's zijn gerelateerd. De besteding is niet gebonden aan 

een bepaalde taak. Gebonden heffingen, zoals de afvalstoffen- en rioolheffing, verantwoordt de gemeente in het betreffende programma. Deze behoren 

niet tot de algemene dekkingsmiddelen. 

 

Begrotingsuitgangspunten 

Voor het belastingjaar 2018 heeft de gemeenteraad in de Perspectiefnota 2018 de volgende begrotingsuitgangspunten vastgesteld: 

• De tarieven van de ongebonden belastingen (hondenbelasting, precariobelasting, forensen- en toeristenbelasting) zijn verhoogd met 1,4% zijnde het CPI 

per peildatum 1 mei 2017; 

• De tarieven van de onroerendezaakbelastingen moeten een opbrengst genereren die gelijk is aan de opbrengst van het begrotingsjaar 2017, verhoogd 

met de areaaluitbreiding in het begrotingsjaar. Er wordt geen indexering toegepast; 

• De tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolheffing moeten 100% kostendekkend zijn; 

• De raad** stelt de belastingverordeningen, met uitzondering van de Verordening onroerendezaakbelastingen en de Begroting 2018 in dezelfde 

vergadering vast; 

• De raad stelt de Verordening onroerendezaakbelastingen 2018 vast in de vergadering van december 2017. 

 

* Als deze verhoging van leges, marktgeld en begrafenisrechten ertoe leidt dat de opbrengsten hoger zijn dan de kosten, past de gemeente een lager percentage toe. 

 

** Op 30 augustus 2016 besloot de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders onder voorwaarden de bevoegdheid te delegeren tot het vaststellen van 

de volgende belastingverordeningen: rioolheffing, afvalstoffenheffing, marktgelden, lijkbezorgingsrechten, leges en precariobelasting. Dit vindt plaats binnen de door de raad 

gestelde kaders. Eén van de voorwaarden is dat het college de verordeningen ter kennisname naar de raad stuurt ter bespreking in de raadsvergadering waarin de begroting 

wordt vastgesteld. 
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Tariefsvorming onroerendezaakbelastingen 

De onroerendezaakbelastingen moeten onder andere leiden tot een evenwichtige en gelijkmatige verdeling van de lastendruk tussen de verschillende 

categorieën belastingplichtigen. Bij de bepaling van het tarief worden de onderlinge verhoudingen per belastingsoort aangepast door te kijken naar de te 

verwachten opbrengsten in het voorafgaande belastingjaar per belastingsoort. Dit vergt extra berekeningen, onder andere omdat per belastingsoort correcties 

worden toegepast voor waardedaling of –toename en het risico van bezwaar en beroep en leegstand. 

Daarom stelt de raad de tarieven voor de OZB niet vast in de vergadering waarin de meerjarenbegroting wordt vastgesteld maar in de laatste vergadering van 

het jaar. 

 

Kwijtscheldingsbeleid 

Inwoners kunnen alleen kwijtschelding krijgen voor het vaste tarief van de afvalstoffenheffing. 

 

De gemeente maakt gebruik van de mogelijkheid van geautomatiseerde kwijtschelding. 

Toetsing vindt plaats door het Inlichtingenbureau van het Ministerie van Financiën. 

Het Inlichtingenbureau hanteert daarbij een normering die is opgesteld door de expertgroep kwijtschelding (bestaande uit gemeenten en waterschappen) en 

gevalideerd door de VNG en de Unie van Waterschappen. Als er op grond van deze toetsing geen recht bestaat op geautomatiseerde kwijtschelding, kan in 

een later stadium alsnog een individueel verzoek worden ingediend. 

De gemeente verleent geautomatiseerde kwijtschelding aan inwoners die in het verleden al kwijtschelding kregen, als uit de toetsing blijkt dat daarvoor geen 
belemmering is. 
 

 
 
Toelichting op bovenstaande tabel: 

Mede als gevolg van het einde van de financiële crisis, doen minder inwoners dan de afgelopen jaren een beroep op de mogelijkheid van kwijtschelding. Het 

is nog niet exact duidelijk wat de eventuele financiële gevolgen zijn. Zodra hier (op basis van de werkelijk cijfers) meer duidelijkheid over bestaat, zullen de 

effecten in het eerstvolgende P&C document worden verwerkt. 

 
Ontwikkelingen  

Kostenonderbouwing in Paragraaf Lokale Heffingen 

Vanaf de Begroting 2017 moet de gemeente in de Paragraaf Lokale Heffingen een overzicht van baten en lasten opnemen voor de heffingen waarbij sprake is 

van het verhalen van kosten. 

Deze heffingen zijn de afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges, marktgelden en lijkbezorgingsrechten. 

Kwijtscheldingen bedragen x € 1.000

Regeling kwijtscheldingen Jaarrekening Primitieve 

begroting

Begroting na 

wijziging

Jaarrekening

2017 2018 2018 2018

Aantal 585                 n.v.t. 576                

Bedrag 129                 120                 120                 126                

Procentuele ontwikkeling -7% 0% 5%
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Deze verplichting is bij Besluit van 5 maart 2016 in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) opgenomen. 

Daarom omvat deze Paragraaf Lokale Heffingen een overzicht op hoofdlijnen, waarbij inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van de tarieven van 

heffingen wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. Ook komen de beleidsuitgangspunten aan de orde die ten 

grondslag liggen aan deze berekeningen en de manier waarop deze uitgangspunten in de tarieven doorwerken.  

 

Verwachting marktontwikkeling 

Na een aantal jaren waarin de markt voor koopwoningen een dalende tendens vertoonde, blijkt uit de analyse van de marktcijfers en de taxatiewaarden dat 

voor het overgrote deel van de woningen voor belastingjaar 2018 (waardepeildatum 1 januari 2017) de woningwaarde weer is gestegen. De verwachting is 

uitgekomen dat deze marktontwikkeling geen gevolgen had voor het aantal ingediende bezwaarschriften tegen de vastgestelde WOZ-waarde.  

 

De al jaren voorgenomen afschaffing van de precariobelasting voor nutswerken is een feit. 

De Eerste Kamer heeft op 21 maart 2017 het wetsvoorstel aangenomen beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare 

werken van algemeen nut. Het wetsvoorstel is op 1 juli 2017 in werking getreden. Voor gemeenten die op 10 februari 2016, de datum waarop de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting heeft aangekondigd, een verordening met tarief hadden 

vastgesteld voor precariobelasting op kabels en leidingen geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2022. 

 

Waardering op gebruiksoppervlakte 

Per belastingjaar 2022 zijn alle gemeenten in Nederland verplicht de grondslagen voor de Wet WOZ te bepalen aan de hand van de gebruiksoppervlakte van 

de objecten. Om de overgang van bruto inhoud naar gebruiksoppervlakte op een efficiënte wijze tijdig te realiseren, hebben we in 2018 een plan van aanpak 

opgesteld en een werkgroep geformeerd. We zijn ons ervan bewust dat een deel van het woningbestand vanuit de bouwdossiers, volgens de NEN2580, 

nagerekend moet worden. Om inzicht te krijgen in de werkelijke situatie, zijn wij hier vroegtijdig mee gestart. 

   

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 4 juli 2019



 

Jaarrekening 2018    gemeente Zuidplas 
 

76 
 

Opbrengsten lokale heffingen 

 
 

Gemeentelijke woonlasten 

Onder gemeentelijke woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan onroerendezaakbelasting, rioolheffing en 

afvalstoffenheffing, minus een eventuele heffingskorting. Hierbij is aangenomen dat een meerpersoonshuishouden € 35 aan variabele afvalstoffenheffing 

(legen bovengrondse container of openen ondergrondse container) betaalt. 

 

In het overzicht van de gemeentelijke woonlasten in 2018 zijn de tarieven voor eigenaren en gebruikers van niet-woningen samengenomen.  

De mutatie van de OZB-tarieven is gecorrigeerd voor de ontwikkeling van de WOZ-waarde. Het tarief dat is vermeld bij de toeristenbelasting is de kostprijs 

van een hotelovernachting. 

   

Lokale heffingen bedragen x € 1.000

Jaarrekening Primaire 

begroting 

Begroting na 

wijziging

Jaarrekening

2017 2018 2018 2018

Belastingsheffingen

OZB 7.657             7.858              7.631              7.850              

RZB 5                     5                      5                      5                      

Afvalstoffenheffing 4.078             4.236              4.132              4.142              

Rioolheffing 4.620             4.783              4.661              4.659              

Hondenbelasting 215                 254                 254                 208                 

Toeristenbelasting 108                 108                 108                 148                 

Precariobelasting 1.968             1.889              1.889              1.930              

Forensenbelasting 54                   43                   43                   11                   

Opbrengst belastingheffingen 18.705           19.176           18.723           18.952           

Overige heffingen en leges

Leges producten publiekszaken 858                 656                 673                 779                 

Leges omgevingsvergunningen 1.492             912                 1.750              1.660              

Leges algemeen 78                   66                   66                   117                 

Leges APV en bijzondere wetten 13                   27                   27                   10                   

Begraafrechten 554                 657                 554                 519                 

Marktgelden 21                   24                   24                   21                   

Opbrengst overige heffingen en belastingen 3.016             2.341              3.094              3.105              

totaal lokale heffingen 21.722           21.517           21.817           22.057           
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Woonlasten  

 
 

 
Bron: Coelo 2018)   

Zuidplas
2017 2018

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Tarief woningen (%) 0,1304% 0,1224%

Gemiddelde woningwaarde 231.000€        240.000€        

Aanslagbedrag OZB 302€                294€                

Afvalstoffenheffing 266€                250€                

Rioolheffing woningen 247€                247€                

Totaal 815€                792€                

Tarieven belastingsoorten/heffingen Tarief 2017 Tarief 2018

Tarief OZB en RZB

Woningen eigenaren 0,1304% 0,1224%

Niet-woningen eigenaren 0,1727% 0,1788%

Niet-woningen gebruikers 0,1296% 0,1342%

Tarief afvalstoffenheffing

Vastrecht per woning 215,00 215,00

Gedifferentieerde tarieven

Openen ondergrondse container, per opening 1,00 1,00

Ledigen 120 liter mini-container, per lediging 2,00 2,00

Ledigen 240 liter mini-container, per lediging 4,00 4,00

Tarief rioolheffing

Eigenaar, per aansluiting 247,20 247,20

Tarief hondenbelasting

Per hond 98,40 99,60

Per kennel 393,60 398,40

Toeristenbelasting

Per overnachting 1,06 1,07

Tarief precariobelasting

Voor leidingen, buizen en kabels boven, op of onder voor de openbare dienst bestemde 

gemeentegrond, per strekkende meter, per jaar

Voor het hebben van voorwerpen, onder of boven een terras op voor de openbare dienst 

bestemde gemeentegrond:

-       Nutsbedrijven 1,90 1,90

-       Niet Nutsbedrijven 1,92 1,95

-       per m2, per dag 0,85 0,90

-       per m2, per week 2,70 2,75

-       per m2, per maand 5,95 6,00

-       per m2, per kalenderjaar 27,25 27,60

Tarief forensenbelasting

Per woning 176,10 179,15
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Gesloten circuits 

Conform de financiële uitgangspunten (vastgesteld in de financiële verordening van Zuidplas) worden de producten afval en riool als gesloten circuits 

behandeld. Dat kan als volgt worden uitgelegd: 

 

Afvalstoffen 

De opbrengsten die dienen om de kosten te dekken van het afvalbeleid betreffen voornamelijk de ontvangsten uit de afvalstoffenheffing die aan inwoners 

en bedrijven van de gemeente zijn opgelegd. Het voor- of nadelig verschil tussen de opbrengsten en kosten wordt respectievelijk gestort of onttrokken aan 

de egalisatiereserve afvalstoffenheffing. 

 

Riolering 

De opbrengsten die dienen om de kosten te dekken van de riolering betreffen voornamelijk de ontvangsten uit de rioolheffing die aan inwoners en 

bedrijven van de gemeente zijn opgelegd. Het voor- of nadelig verschil tussen de opbrengsten en kosten wordt respectievelijk gestort of 

onttrokken aan de egalisatievoorziening rioolheffing. 

Door de presentatie van overzichten wordt een inzicht gegeven in de systematiek. Tevens wordt het verloop van de egalisatiereserve afvalstoffenheffing 

en egalisatievoorziening rioolheffing meerjarig in een schema weergegeven. 

 

In deze paragraaf wordt dieper ingegaan op de afvalinzameling en -verwerking, riolering en waterhuishouding. Beide producten vallen binnen het 

begrotingsprogramma Leefomgeving. 

Voor de producten riolering en afval hanteert de gemeente een doelheffing. Deze heffing houdt in dat het tarief dat zij in rekening brengt bij de inwoners en 

bedrijven, alleen is bestemd voor uitgaven aan riolering en afval, of producten die hieraan zijn gerelateerd. De wettelijke basis voor beide producten komt 

voort uit de Wet Milieubeheer, die zorgplichten oplegt aan de gemeente.  

 

Gemeentelijk beleid 

Riolering en stedelijk waterbeheer 

De uitgevoerde werkzaamheden voor de rioleringszorg zijn gebaseerd op het rioleringsplan v GRP 2016-2020 (verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan).  

 

Afval 

Het gemeentelijk beleid voor de afvalinzameling en -verwerking ligt vast in het afvalbeleid. Dit beleid geeft kaders voor de invulling van de begroting. Dekking 

voor de kosten die de gemeente in het kader van deze zorgplicht maakt wordt gevonden in de afvalstoffenheffing en inkomsten uit een aantal recyclebare 

afvalstromen. 
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Financiële uitgangspunten  

Voor de producten ‘Afvalbeleid’ en ‘Riolering en waterhuishouding’ hanteert de gemeente het beleidsuitgangspunt dat deze 100% kostendekkend zijn. Bij het 

berekenen van de kostendekkendheid wordt de compensabele BTW en de toe te rekenen kosten van overhead (11% van de kosten) als last meegenomen. Bij 

de kosten van het afvalbeleid worden daarnaast, met ingang van 2017, ook de kosten van kwijtscheldingen als last meegenomen.  

Bij het product “afval” zijn de werkelijke lasten hoger dan de baten, waardoor een bedrag van € 301.000 is onttrokken aan de reserve Afvalstoffenheffing.  

Het saldo van de egalisatiereserve is hiermee bijgesteld ten opzichte van de informatienota (Z19.000232) die u onlangs heeft ontvangen.  

Bij het product “Riolering en waterhuishouding” zijn de werkelijke baten hoger dan de lasten, en is het voordelige saldo gestort in de voorziening “Riolering”. 

 

BTW en de producten afval en riolering 

De Gemeentewet schrijft in artikel 229 en 229b voor hoe gemeenten omgaan met de BTW. De wet stelt dat de BTW onderdeel uitmaakt van de lasten en dus 

moet worden opgenomen in het tarief. Zuidplas handelt hier ook naar. Aangezien de gemeente deze BTW gecompenseerd krijgt via het BCF, lijkt het alsof de 

gemeente “winst” maakt op de producten afval en riolering. Hier is echter geen sprake van. 

Op 1 januari 2003 heeft het Rijk het BTW-compensatiefonds (BCF) ingevoerd. Het BCF geeft gemeenten de mogelijkheid om de BTW op de kosten van 

overheidstaken (waaronder afvalbeleid en riolering) terug te vragen. Het BCF is sinds de invoering met name gevoed door bedragen uit te nemen uit het 

gemeentefonds, waardoor de algemene uitkering die gemeenten ontvangen omlaag zijn gegaan. Anders gezegd: sinds 2003 ontvangen gemeenten minder 

algemene uitkering ter hoogte van het bedrag van de BTW op overheidstaken die alle gemeenten via het BCF ontvangen. 

 

Financiële gegevens  

In onderstaande tabellen is het verloop van de voorziening “riolering” en het verloop van de egalisatiereserve “afvalstoffenheffing” weergegeven: 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

bedragen x € 1.000

Egalisatiereserve afvalstoffenheffing Stand per Storting Onttrekking Stand per

1-1-2018 2018 2018 31-12-2018

Verloop 2018 970                 -                  301                 669                 

Voorziening riolering bedragen x € 1.000

Stand per Storting Onttrekking Stand per

1-1-2018 2018 2018 31-12-2018

Verloop 2018 9.910              846                 -                  10.756            
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Kostenonderbouwing van heffingen en rechten 

Hieronder treft u het uitgewerkte overzicht aan met de kostendekkendheid van gemeentelijke leges en heffingen, inclusief de voorgeschreven 

berekeningswijze. 

 

 
 

Toelichting op de kostendekkendheid van titel 2 Dienstverlening / omgevingsvergunningen 

De kostendekkendheid (verhouding tussen de lasten en baten) van heffingen en rechten is vastgesteld bij de begroting 2018 en mag maximaal 100,0% 

bedragen.  

 

Voor titel 2 Dienstverlening/Omgevingsvergunningen is de kostendekkendheid voor het jaar 2018 (in de begroting 2018) berekend op 80,2%. Hiermee zijn de 

tarieven 2018 voor de leges (waaronder die voor de omgevingsvergunningen) rechtsgeldig.  

De werkelijke kostendekkendheid is gedurende 2018 gestegen door een bijstelling van de baten die beduidend hoger was dan die van de bijstelling van de 

lasten. Dit is vooral een gevolg van een (onverwachte) stijging van het aantal ingediende bouwaanvragen. 

De opbrengst van de leges omgevingsvergunningen is bij de voorjaarsnota 2018 verhoogd met € 400.000. Ook bij de najaarsnota 2018 bleek het aantal 

aangevraagde vergunningen zodanig te zijn gestegen dat opnieuw een verhoging van de opbrengsten leges omgevingsvergunningen met € 438.000 is 

gemeld. Voor het beoordelen van de ingediende bouwaanvragen is extra inzet nodig van de uitvoeringsorganisatie het ODMH. Hiervoor zijn bij de najaarsnota 

ook de lasten verhoogd voor de vergunningverlening met € 235.000.  

De kostendekkendheid van 144,2% in deze jaarrekening is een gevolg van de hoge bijstellingen van de opbrengsten in de begroting 2018. Het feit dat in 

werkelijkheid de kostendekkendheid boven de 100% uit gekomen is heeft geen gevolgen gehad voor de gehanteerde tarieven voor de heffing van leges van 

omgevingsvergunningen. De uitkomsten zullen worden betrokken bij het bepalen van een kostendekkend tarief bij de programmabegroting 2020.   

Kostendek-

Taakveld Overhead BTW/BCF Totaal Leges o.d. Overig Totaal kendheid in %

Titel 1  Algemene Dienstverlening 779.416     85.736        318                        865.469       779.222              -                  779.222      90,0%

Titel 2  Dienstverlening/Omg.verg 1.058.940 165.910     4.174                     1.229.024    1.772.192           -                  1.772.192   144,2%

Titel 3  Europese Dienstenrichtlijn -                  -                   -                              -                     -                            -                  -                    0,0%

Afvalstofheffing 4.170.484 444.909     700.670                5.316.063    4.141.513           873.093     5.014.606   94,3%

Rioolheffing 3.860.619 331.657     466.971                4.659.247    4.659.247           -                  4.659.247   100,0%

Marktgelden 28.420       3.126          1.260                     32.806          20.851                1.375         22.226        67,7%

Lijkbezorging 760.945     83.704        103.702                948.351       341.131              224.104     565.235      59,6%

Kostendekkendheid gemeentelijke leges & tarieven  2018

Omschrijving producten/diensten
 lasten (€ ) baten (€)
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Paragraaf 2 - Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 
 

Inleiding 

De gemeente Zuidplas wil risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar houden. Om te zorgen dat de risico’s in een verantwoorde 

verhouding staan tot de vermogenspositie van onze gemeente, is het van belang hierin inzicht te krijgen en te behouden. Pas dan zijn wij in staat om op 

verantwoorde wijze besluiten te nemen. Voor het verkrijgen en behouden van dit inzicht actualiseert de gemeente haar risico-inventarisatie tweemaal per jaar: 

bij de begroting en bij de jaarrekening. De gemeente gebruikt de uitkomst van de risico-inventarisatie voor het vaststellen van de vereiste 

weerstandscapaciteit en vergelijkt deze uitkomst met de daadwerkelijk beschikbare weerstandscapaciteit. De algemene reserve is de belangrijkste component 

van het weerstandsvermogen. 

 

Op 14 oktober 2014 is de nota risicomanagement 2014 vastgesteld. In het jaar 2019 zal de nota risicomanagement worden geactualiseerd. 

 

Weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit 

gevolgen heeft voor het bestaande beleid. Het gaat dus om de robuustheid van de begroting. Een sluitende begroting zonder weerstandsvermogen betekent 

dat iedere tegenvaller een probleem oplevert. In dat geval staan de programma’s en daarmee het beleid van de gemeente onder druk. Een buffer is daarom 

wenselijk. Hoe groot die buffer moet zijn is afhankelijk van het gemeentelijke risicoprofiel. 

Het weerstandsvermogen bestaat uit twee belangrijke onderdelen, te weten de risico’s en de weerstandscapaciteit. De gemeente bepaalt 

weerstandsvermogen op basis van haar risicoprofiel. 

 

Risico’s 

Onder een risico verstaan we de kans op het optreden van een gebeurtenis met een positief of negatief gevolg (tijd, geld, kwaliteit) voor een betrokkene. De 

risico’s die relevant zijn voor het weerstandsvermogen, zijn de risico’s die niet op één of andere manier zijn ondervangen en die financiële gevolgen kunnen 

hebben. Als deze risico’s zich voordoen, dan worden ze opgevangen met het weerstandsvermogen. 

 

Het weerstandsvermogen en de risico’s voor de gemeente hebben dus met elkaar te maken. Daarom wordt in de paragraaf weerstandsvermogen ook de 

samenhang en de risico’s toegelicht.  

 

Weerstandscapaciteit 

De weerstandscapaciteit is een verzamelterm van al de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt (of kan beschikken) om onvoorziene 

financiële tegenvallers te bekostigen. Voor deze tegenvallers is geen verzekering of voorziening beschikbaar. Het gaat hierbij om de buffers in het eigen 

vermogen, in de exploitatie en de middelen ‘achter de hand’. De gemeente maakt deze buffers vrij om onverwachte substantiële en niet-begrote kosten te 

dekken, zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitvoering van het beleid. De gemeente maakt onderscheid tussen de incidentele- en de structurele 

weerstandscapaciteit. Dit biedt inzicht in de mate waarin tegenvallers kunnen worden opvangen. 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 4 juli 2019



 

Jaarrekening 2018    gemeente Zuidplas 
 

82 
 

 

In onderstaande tabel staan de saldi van de weerstandscapaciteit per 31 december 2018. Deze saldi zijn direct van belang voor de risicoanalyse. 

 

 
 

In artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) staat dat de gemeente moet aangeven welke risico’s het gemeentelijke vermogen kunnen 

aantasten en welke capaciteit beschikbaar is voor tegenvallers. Hierbij moet zijn aangegeven wat het beleid is ten aanzien van de risico’s, van de capaciteit 

en de relatie tussen beide. 

 

Risicoprofiel analyses lijnorganisatie en grondexploitaties 

De gemeente heeft een actuele risico-inventarisatie gemaakt. Op basis van deze inventarisatie is het benodigde weerstandsvermogen berekend voor de 

risico’s van alle beleidsterreinen. Van de grondexploitaties is een afzonderlijke risicoanalyse opgesteld. 

 

Risicoprofiel analyses lijnorganisatie 

Naar aanleiding van de uitgevoerde risicoanalyse ( op basis van de wijzigingen zoals hiervoor aangegeven) wordt hierna het volgende overzicht toegelicht: 

Invloed van de belangrijkste risico’s op het totale risicoprofiel op clusterniveau. 

 

Risicogebeurtenis op clusterniveau Invloedpercentage 

1. Verbonden Partijen 66,13% 

2. Diverse financiële risico's 21,24% 

3. Decentralisaties sociaal domein 7,04% 

4. Organisatieontwikkelingen 3,80% 

5. Overig 1,79% 

6. Zuidplaspolder 0,00% 

Het invloedpercentage geeft weer in hoeverre de bovengenoemde clusterrisico’s van invloed zijn op het totale risicoprofiel van de gemeente.  

Weerstandscapaciteit bedragen x € 1.000

Incidenteel Structureel Totaal

Weerstandscapaciteit exploitatie

Onbenutte belastingcapaciteit -                         3.755                3.755                

Onvoorzien -                         100                    100                    

Weerstandscapaciteit vermogen

Algemene reserves 24.341              -                         24.341              

Vrij aanwendbare reserves -                         -                         -                         

Stille reserves -                         -                         -                         

Totale weerstandscapaciteit 24.341              3.855                28.196              
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Voorbeeld: 

Van het onderdeel verbonden partijen zijn de risicobedragen en kanspercentages ingevoerd. Na het uitvoeren van een risicosimulatie blijkt dat de verbonden 

partijen gezamenlijk voor 66% invloed hebben op het totale risicoprofiel. Het totaal van alle invloedpercentages telt op tot 100%. 

 

Top 10 risico’s  

Hieronder volgen de 10 grootste risico’s op netto basis. Netto basis houdt in dat rekening is gehouden met de maatregelen. 

 

Nr. Risico Maatregelen 
Invloed 
(%) 

1 Verbonden Partijen De verbonden partijen worden periodiek doorgelicht. Bij deze analyse zijn de 
uitkomsten van de actuele doorlichting verwerkt. 66% 

2 Negatieve ontwikkeling uitkering gemeentefonds t.o.v. de begroting 
 

10% 
3 Afgegeven garanties op verstrekte geldleningen   7% 
4 Sociaal domein De uitkering sociaal domein van het rijk is gebaseerd op een objectief 

verdeelmodel die de zorgvraag voor de gemeente inschat. Binnen het sociaal 
domein is er op de drie gebieden WMO, Jeugd en Participatie sprake van een 
open einde regeling. Dat wil zeggen dat gezien de wettelijke verplichting van 
de gemeente om te ondersteunen hulp niet geweigerd kan worden. De 
geschatte uitgaven kennen om die reden enige mate van onzekerheid. Om die 
reden is er een bestemmingsreserve sociaal domein ingesteld. 

4% 
5 Juridische geschillen   3% 
6 Het wegvallen van cruciale functies kan leiden tot hogere kosten van 

inhuur t.o.v. de begroting 

 

2% 
7 De frictiekosten i.v.m. de organisatieontwikkelingen kunnen hoger 

uitvallen dan waarmee rekening is gehouden 
Dit risico was aanvankelijk ingeschat op 50%. Doordat de reorganisatie is 
afgerond daalt het risicopercentage. Er wordt naar de huidige stand van zaken 
actief geanticipeerd. Om deze reden is het risicopercentage recentelijk 
bijgesteld naar 30%. 

2% 
8 De rente is op dit moment erg laag, maar kan op langere termijn stijgen   

1% 
9 Wachtgeldverplichtingen politieke ambtsdragers   1% 

10 Fraudemisbruik door medewerkers De interne beheersmaatregelen (AO/IC) zijn van een voldoende niveau. 

1%  
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Kansverdeling en risicosimulatie 

De gemeente heeft een risicosimulatie uitgevoerd op basis van de netto risico's volgens de Monte Carlomethode. De risicosimulatie wordt toegepast omdat 

het reserveren van het maximale bedrag niet nodig is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. 

 

Voor het berekenen van de benodigde financiële buffer en het bepalen van de belangrijkste risico’s voert NARIS een risicosimulatie uit op basis van 100.000 

trekkingen. In iedere trekking wordt per risico bepaald of het risico zich voordoet (rekening houdende met het ingegeven kans %) en tegen welke omvang 

(rekening houdende met de omvang van de ingegeven financiële gevolgen). Op basis van alle 100.000 trekkingen is te bepalen wat de gemiddelde invloed is 

per risico binnen het risicoprofiel. De mate van invloed wordt uitgedrukt in het invloedpercentage. 

 

Het invloedpercentage is afhankelijk van het kanspercentage en van de financiële gevolgen per risico, maar ook van de totale samenstelling van het 

risicoprofiel. Als een risico met een grote invloed wordt verwijderd uit het risicoprofiel, heeft dit gevolgen voor de invloedpercentages van de overige risico’s 

(ook al wordt de kwantificering van de overige risico’s niet aangepast): De invloedpercentages van deze risico’s zullen toenemen. 

 

In de nota risicomanagement is door de raad bepaald dat het zekerheidspercentage gesteld is op 90% voor de lijnrisico’s. De analyse wijst uit dat het 90% 

zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 5,56 miljoen (benodigde weerstandscapaciteit). 

 
Uitkomst risicoanalyse 
Het benodigde weerstandsvermogen bedraagt op basis van het 90%-criterium € 5,56 miljoen. De algemene reserve per 31-12-2018 bedraagt  

€ 24,3 miljoen. De ratio bedraagt hiermee 4,5 een getal dat in de nota risicomanagement overeenkomt met de kwalificatie “uitstekend”. 

 

Risico’ s grondexploitaties  

Voor het in beeld brengen van de risico’s van de grondexploitaties heeft de gemeente een afzonderlijk risicoprofiel opgesteld. Deze risico’s zijn recentelijk 

geactualiseerd in het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2019, dat in april door de raad is vastgesteld. Bij het opstellen van het risicoprofiel van de 

grondexploitaties zijn deze risico’s integraal overgenomen.  
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Bijlage behorende bij de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
Inleiding 

Voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie heeft het BBV meerdere paragrafen voorgeschreven. Gezien het stijgende belang van 

toekomstbestendigheid van gemeenten, een grotere druk op doelmatigheid en een grotere complexiteit (bijv. meer verbonden partijen, meer taken in het 

Sociaal domein) is het belang van inzicht in de financiële positie toegenomen. Om die reden is in het vernieuwde BBV opgenomen dat in de paragraaf 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basisset van zes financiële kengetallen moet worden gepresenteerd. Bij de kengetallen wordt een 

beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie opgenomen.  

Met deze kengetallen kan er niet alleen een exacter beeld worden geschetst van de financiële positie van de gemeente Zuidplas, maar kan tevens deze 

positie makkelijker worden vergeleken met andere gemeenten.  

 

Financiële kengetallen 

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans. Deze getallen kunnen helpen bij de 

beoordeling van de financiële positie van een gemeente. Het BBV schrijft voor dat de Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing de volgende 

kengetallen bevat:  

A. Netto schuldquote / De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen; 

B. Solvabiliteitsratio; 

C. Grondexploitatie; 

D. Structurele exploitatieruimte; 

E. Belastingcapaciteit. 

 

Beoordeling van de kengetallen 

Een afzonderlijk kengetal zegt weinig over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. Zo hoeft een hoge schuld geen nadelig effect te hebben op de 

financiële positie, maar is dat afhankelijk of en wat er aan eigen vermogen en baten tegenover die schuld staat en hoe groot de kans is dat de schuld weer 

wordt afgelost. Het is dus, met andere woorden, niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De 

kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven 

van de financiële positie van de gemeente. Omdat de kengetallen in de eerste plaats bedoeld zijn om inzicht te geven in de financiële positie voor de 

horizontale verantwoording, is een externe normering niet aan de orde. Dit is een keuze van de gemeente zelf.  
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A. Netto schuldquote / Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 

 

 
 

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte 

van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een hoge netto schuldquote hoeft op zich 

geen probleem te zijn. Of dat het geval is valt niet direct af te leiden uit de netto schuldquote zelf, maar hangt af van meerdere factoren. Zo kan een hoge 

schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en die gelden vervolgens worden doorgeleend aan bijvoorbeeld woningbouwcorporaties die op 

hun beurt weer jaarlijks aflossen. In dat geval hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen 

wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). 

 

 Kengetallen Zuidplas 
Rekening

2017

Begroting

2018

Rekening 

2018

 Netto schuldquote 144% 135% 95%

 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 130% 122% 88%

 Netto langlopende schulden per inwoner 3.798€        3.043€        3.124€        

 Solvabiliteitsratio 22% 20% 23%

 Grondexploitatie 37% 22% 16%

 Structurele exploitatieruimte 3,5% 2,0% -0,3%

 Onbenutte belastingcapaciteit OZB als percentage van de inkomsten 4% 4% 3%

 Belastingcapaciteit 112% 113% 109%

 Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
Rekening

2017

Begroting

2018

Rekening 

2018

 Schulden 164.559      143.716      140.400      

 langlopende geldleningen 129.449      102.807      115.125      

 kortlopende geldleningen 27.755         32.909         17.241         

 overlopende passiva 7.355           8.000           8.034           

 AF: uitgezette middelen 30.672        23.914        39.565        

 Financiële vaste activa excl. kapitaalverstrekkingen, incl. verstrekte 

leningen 14.129         12.914         7.498           

 kortlopende vorderingen 11.199         8.500           25.770         

 liquide middelen 824              -                    57                 

 overlopende activa 4.519           2.500           6.240           

 Saldo schulden 133.887      119.802      100.835      

 Saldo van de baten (excl. Reserves) 102.652      98.247         114.060      

 Netto schuldquote gecorrigeerd 130,4% 121,9% 88,4%

bedragen * € 1.000,-
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B. Solvabiliteitsratio 
 

 
 

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin een gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld én 

veel eigen vermogen (het totaal van de algemene en de bestemmingsreserves), hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Daar 

is bijvoorbeeld sprake van indien een lening is aangegaan, omdat het eigen vermogen niet liquide is. Dit is het geval als bijvoorbeeld een gemeentehuis of dat 

er andere investeringen mee zijn gefinancierd. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente.  

 

C. Grondexploitatie 

 

 
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële positie van een gemeente. Indien gemeenten leningen 

hebben afgesloten om grond te kopen voor een (toekomstige) woningbouwproject hebben zij een schuld. Bij de beoordeling van een dergelijke schuld is het 

van belang om te weten of deze schuld kan worden afgelost wanneer het project wordt uitgevoerd. Van de opbrengst van de woningen kan immers de schuld 

worden afgelost. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. 

Wanneer de grond tegen de prijs van landbouwgrond is aangekocht, loopt een gemeente relatief gering risico. Het is dus belangrijk om te kunnen beoordelen 

of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan de verlaging van de schuld. Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en 

moet die worden afgewaardeerd, dan leidt dit tot een lager eigen vermogen en dus een lagere solvabiliteitsratio. 

 

D. Structurele exploitatieruimte 

 

bedragen * € 1.000,-

Solvabiliteitsratio
Rekening

2017

Begroting

2018

Rekening 

2018

 eigen vermogen 44.166         41.934         47.821         

balanstotaal 201.369 206.239 211.683

Solvabiliteitsratio 21,9% 20,3% 22,6%

bedragen * € 1.000,-

Kengetal grondexploitatie
Rekening

2017

Begroting

2018
Rekening 2018

bouwgrond in exploitatie 37.584 22.031 18.707

Saldo van de baten (excl. reserves) 102.652 98.247 114.060

Grondexploitatie 36,6% 22,4% 16,4%
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Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld 

de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele 

exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief 

percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.  

 

De relevantie van dit kengetal voor de beoordeling van de financiële positie schuilt erin dat het van belang is om te weten welke structurele ruimte een 

gemeente heeft om de eigen lasten te dragen of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. 

 

E. Belastingcapaciteit 

 

De OZB zijn voor gemeenten de belangrijkste eigen belastinginkomsten. De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een 

financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een 

ijkpunt nodig. In dit geval landelijk gemiddelde tarieven. 

Voor de gemeenten wordt de belastingcapaciteit gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing). Naast de 

OZB wordt gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing omdat de heffing niet kostendekkend hoeft te zijn, maar ook lager mag worden vastgesteld (er is dan 

sprake van belastingcapaciteit die niet benut wordt).  

De mate waarbij een tegenvaller kan worden bijgestuurd, wordt ook wel de wendbaarheid van de begroting genoemd. Wanneer een gemeente of provincie te 

maken heeft met een hoge schuld en de structurele lasten hoger zijn dan de structurele baten en de woonlasten al relatief hoog zijn, dan is er minder ruimte 

om te kunnen bijsturen. 

  

bedragen * € 1.000,-

Structurele exploitatieruimte
Rekening

2017

Begroting

2018
Rekening 2018

Saldo structurele baten en lasten  (baten - lasten) 3.492            1.351            -828                   

Saldo structurele onttrekkingen en stortingen in reserves (onttrekkingen - toevoegingen) 97                 578               528                    

3.589            1.929            -300                   

Saldo van de baten (excl. reserves) 102.652       98.247         114.060            

Structurele exploitatie ruimte 3,5% 2,0% -0,3%

Belastingcapaciteit
Rekening

2017

Begroting

2018

Rekening 

2018

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 302€             302€             294€             

Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 247€             247€             247€             

Afvalstoffenheffing voor een gezin 266€             266€             250€             

Eventuele heffingskorting -€                  -€                  -€                  

Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 815€             815€             791€             

Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin 726€             723€             723€             

Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar ervoor 112,3% 112,7% 109,4%
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Paragraaf 3 - Onderhoud kapitaalgoederen 
 

Inleiding 

Deze paragraaf geeft inzicht in het onderhoud van kapitaalgoederen, zoals wegen en gebouwen. Voor de instandhouding van de kapitaalgoederen werkt 

de gemeente met beheerplannen welke zijn opgenomen in het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2016-2019 (IBOR), welke inmiddels is herijkt met 

het IBOR 2018-2021. In het IBOR is vastgelegd: 

• Het meerjarig onderhoudsprogramma; 

o Het betreffende areaal (bezit); 

o Het gewenste kwaliteitsniveau; 

• De daarbij horende financiële middelen. 

 

Klein onderhoud 

Onder normale omstandigheden blijven de kosten voor klein onderhoud stabiel. Het betreft hier kort cyclisch onderhoud zoals gras maaien, 

onkruidbeheersing, reparatie aan verlichting, straatwerk en civiele kunstwerken, schilderen etc. De weersinvloeden, maar ook het tijdig uitvoeren van groot 

onderhoud en reconstructies zijn afhankelijkheden met betrekking tot de kosten voor klein onderhoud in relatie tot het gewenste kwaliteitsbeeld. Met name 

voor het groenonderhoud is het belangrijk dat bijvoorbeeld slechte beplantingsvakken met weinig groeidichtheid worden vervangen, maar ook 

gazonherstel is essentieel om het gewenste kwaliteitsbeeld voor de gazons te blijven garanderen en hierdoor de kosten voor planmatig onderhoud stabiel 

te houden. 

 

Voorzieningen en groot onderhoud 

In de begroting komen de kosten van het groot onderhoud ten laste van specifieke onderhoudsvoorzieningen. Deze voorzieningen zijn bedoeld om de 

fluctuatie van de uitgaven gedurende de jaren niet ten laste te laten komen van de exploitatiebegroting. Dit draagt bij aan een zo constant mogelijk 

karakter van de jaarlijkse woonlasten voor de inwoners. Alleen de jaarlijkse storting in de voorziening is als last in de exploitatiebegroting opgenomen. De 

saldi van de voorzieningen moeten voldoende zijn om, samen met de toekomstige stortingen, de geplande uitgaven voor groot onderhoud te dekken. 

Kosten van groot onderhoud die niet levensduur verlengend zijn mogen volgens de voorschriften namelijk niet geactiveerd worden. 

 

Investeringen 

In een beheerplan zijn investeringen opgenomen voor vervanging of voor levensduur verlengende maatregelen. De investeringen worden geactiveerd en 

vormen een onderdeel van de lijst van vervangingsinvesteringen. De kapitaallasten van de investeringen (afschrijving en rente) vormen een onderdeel van 

de exploitatiebegroting van de gemeente. Jaarlijks stelt de raad de lijst met investeringen vast bij de behandeling van de gemeentebegroting. 
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Gemeentelijk beleid  

IBOR 2018-2021 is gebaseerd op de uitgangspunten van andere beleidsdocumenten zoals de beheervisies voor wegen, groen, spelen, kunstwerken en 

openbare verlichting, het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan, Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR), Duurzaamheidsnota en kaders voor 

burgerparticipatie in Zuidplas. Deze documenten vormen de kaders om te komen tot een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Hiernaast bepalen de 

thema’s gebiedsgericht, integraal en participatief de vorm en prioritering van het uitvoeringsprogramma. 

 

IBOR 2018 – 2021 

In 2017 heeft de raad het 2e IBOR-plan (Integraal Beheer Openbare Ruimte) vastgesteld. In dit plan zijn de onderhoudsmaatregelen voor de komende jaren 

geprogrammeerd. Zo is in 2018 in Zevenhuizen de Bongerd, in Moordrecht de Middelweg en Oosteinde en in Nieuwerkerk aan den IJssel het parkeerterrein 

Dorrestein en bij een deel van de wijk Esse grootschalig onderhoud gepleegd op basis van de uitgangspunten van het IBOR. Deze uitgangspunten zijn 

Integraal, Gebiedsgericht en Participatief beheer. Dit heeft geresulteerd in projecten waarbij het gehele openbaar gebied is vernieuwd waarbij het beschikbare 

krediet voor groen reconstructie is overschreden. Het risico van een eventuele overschrijding is in de Najaarsnota 2018 gemeld. Bij het opmaken van de 

Jaarrekening 2018 is deze overschrijding inderdaad geconstateerd. Hierover hebben is in medio mei 2019 een informatienota verzonden (Z19.000980) 

Naast participatie hebben er in 2018 relatief veel ophogingen plaatsgevonden in woonwijken. Investeren binnen de bebouwde kom leidt tot veel meer 

kosten voor het openbaar groen dan investeren buiten de bebouwde kom. Groen is een belangrijke factor bij de positieve beleving van de directe 

woonomgeving van inwoners. Daarnaast maken autonome ontwikkelingen zoals prijsaanpassingen onderdeel uit van een snellere uitputting van het 

krediet van met name groen. 

 

Gemeentelijk Rioleringsplan 

De uit te voeren werkzaamheden voor de riolering (vervanging en regulier onderhoud) zijn gebaseerd op het rioleringsplan vGRP 2016-2020. In 2018 zijn 

de beschikbare budgetten op doelmatige wijze ingezet op basis van het nieuwe verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP). In het vGRP is 

weergegeven hoe de gemeente de zorg voor het riool wil vervullen. De rioleringszorg en de financiering daarvan zijn goed op orde.  

 

Daarnaast worden jaarlijks inspecties in het rioolsysteem uitgevoerd, waarbij steeds een deel van het netwerk wordt geïnspecteerd. Op basis van deze 

periodieke inspecties wordt een maatregelenrapport opgesteld met uit te voeren reparaties om de infrastructuur weer op orde te krijgen. Alle reparaties die 

in de rapportage over 2018 zijn vermeld zijn uitgevoerd of worden bij groot onderhoud meegenomen, afhankelijk van de urgentie van de reparatie. 

Zuidplas gaat volop mee in allerlei ontwikkelingen zoals het verder automatiseren van de besturing van pompen en gemalen. Samenwerking en 

afstemming met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en met de buurgemeenten draagt bij aan continue verbetering van de 

riolering. Door deze maatregelen blijft het rioolstelsel optimaal functioneren en zorgt de gemeente voor doelmatige afvoer van afvalwater en hemelwater. 

 

 

Overige kapitaalgoederen 

Sportparken 
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Het dagelijks en groot onderhoud op de sportparken is conform planning uitgevoerd. Beheer en investeringen worden uitgevoerd in overleg met de 

verenigingen. In 2018 is de voorbereiding gestart voor het opstellen van een nieuw beheerplan in 2019. Een deel van de conform het huidige beheerplan 

(2012) geplande investeringen, zijn geparkeerd tot het moment het nieuwe beheerplan beschikbaar is. Op basis van nieuwe inspecties en 

kwaliteitsbepalingen wordt beoordeelt of deze investeringen noodzakelijk zijn.  

 

Gebouwen 

De budgetten voor groot onderhoud van gemeentelijke gebouwen zijn gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan 2017 – 2026 zoals vastgesteld bij het 

MPV’2018.  

 

Begraafplaatsen  

Het dagelijks onderhoud aan de begraafplaatsen is volgens planning en het vastgestelde kwaliteitsniveau (A) uitgevoerd. Het dagelijks beheer vindt in een 

aantal gevallen plaats in samenspraak met betrokken inwoners en ondernemers. In 2018 is ook de voorbereiding gestart voor het opstellen van een nieuw 

beheerplan in 2019. Met het nieuwe beheerplan komt er samenhang tussen het ruimen van graven, groot en klein onderhoud, toekomstige capaciteit en 

financiële context. Na het afronden van een grote inhaalslag op het gebied van ruimen van graven in 2016 bevindt het gemeentelijke begraafplaatsbeheer 

zich nu een beheerfase. Het nieuwe beheerplan helpt om keuzes te maken die de kostendekkendheid en service ten goede komen. 

 

Water 

De geplande onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke watergangen zijn volgens planning uitgevoerd. Dit betreft onder andere de geplande 

baggerwerkzaamheden en het periodieke onderhoud aan beschoeiingen. In 2018 is begonnen met de voorbereiding van de vervanging in 2019 van 

verouderde beschoeiingen en stuwen. In 2017 heeft de aanbesteding van het integraal groenbestek in samenwerking met het Hoogheemraadschap 

Schieland en de Krimpenerwaard plaatsgevonden. Het maaien van bermen en sloten maakt hiervan deel uit en dit is in 2018 volgens planning verlopen. 

 

Openbare verlichting  

Het in het beheerplan opgenomen vervanging- en onderhoudsprogramma richt zich, met de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld binnen IBOR 

2018-2021, op een volledige overgang naar LED-verlichting binnen een termijn van 6 jaar.     

In 2018 is verlichting vervangen door LED in de Ambonwijk en centrum in Moordrecht, Donizettipad en Rossinipad in Nieuwerkerk en de Industriestraat en 

Nijverheidstraat in Moerkapelle.       

 

Civiele kunstwerken  

In 2018 is een ontwerp gemaakt voor de renovatie van de Francoisbrug. Uitvoering hiervan vindt in najaar 2019 plaats. In 2019 worden meerdere houten 

bruggen vervangen. 

 

Financiële consequenties 

In de volgende tabellen worden van de verschillende kapitaalgoederen het verloop van de bijbehorende voorzieningen en reserves weergegeven. 
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Verloop voorzieningen kapitaalgoederen bedragen x € 1.000

Het verloop van de onderhoudsvoorzieningen is in lijn met de vastgestelde beheerplannen. Jaar 

vaststelling 

beheerplan

Onder-

houd

niveau

Beginstand  

1 januari

Dotatie Onttrekking* Eindstand   

31 december

Wegen groot onderhoud                     559                     875                     800                     634 2012 C

Onderhoud openbare verlichting                       40                       70                       90                       20 2015 C

Onderhoud watergangen                          -                          -                          -                          - 2015 C

Onderhoud kunstwerken                     623                       95                       34                     684 2015 C

Onderhoud gem. gebouwen                 2.054                     728                 1.201                 1.581 2015 C

Onderhoud Riolering 9.909                846                    -                         10.755              2016

 Voorzieningen mbt kapitaalgoederen               13.185                 2.614                 2.125               13.674 

* onttrekking is inclusief vrijval

Verloop reserves kapitaalgoederen bedragen x € 1.000

Omschrijving Beginstand  

1 januari

Dotatie Onttrekking Eindstand   

31 december

Eigen graven                     160                          -                          -                     160 

Onderhoud sportvelden                     102                          -                       15                       87 
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Paragraaf 4 – Financiering 
 

Inleiding 

Het doel van deze paragraaf is het informeren van de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid en de beheersing van de financiële risico’s 

over het jaar 2018. De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Treasury is het besturen en beheersen van de financiële posities en de 

hieraan verbonden risico’s. Het gaat hierbij om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijk voorwaarden. De gemeente Zuidplas is hierbij gebonden 

aan de kaders van de wet Financiering decentrale overheden de zogenaamde wet Fido. Deze wet heeft o.a. tot doel om de inrichting en uitvoering van de 

treasuryfunctie (financieringsactiviteiten) van de gemeente op een verantwoorde en professionele wijze te regelen. 

 

Treasurybeleid en –beheer 

Voor het algemene beleidsuitgangspunt van het treasurybeheer binnen de gemeente Zuidplas geldt de volgende omschrijving: gelet op haar publiekrechtelijke 

taak om maatschappelijk kapitaal te beheren, voert de gemeente naar een zo hoog mogelijk rendement op het belegd vermogen en/of zo laag mogelijke 

kosten van aangetrokken geldleningen. Dit alles binnen duidelijk geformuleerde randvoorwaarden die risico’s beperken. De gemeente heeft de 

uitgangspunten en de bevoegdheden in het treasurybeheer vastgelegd in het treasurystatuut. 

 

Belangrijke elementen uit het treasurystatuut: 

• Het aangaan/verstrekken van leningen en het verlenen van garanties zijn alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak; 

• Uitzettingen hebben een prudent karakter en zijn niet gericht op het genereren van inkomsten door het aangaan van overmatige risico’s (financiële 

instellingen moeten tenminste een AA-rating hebben); 

• Het gebruik van derivaten is niet toegestaan. 

 

Het beheersen van de risico’s als uitgangspunt van de wet Fido uit zich verder in de kasgeldlimiet en renterisiconorm. 

 

Gemeentefinanciering 

De financieringspositie (ofwel een financieringsoverschot of een –tekort) geeft een indicatie van de mate waarin de langlopende (materiële) bezittingen van de 

gemeente zijn gefinancierd met langlopend vermogen. Onder het financieringsoverschot / -tekort wordt verstaan het (absolute) verschil tussen de bezittingen 

(materiële, financiële vaste activa en grondexploitaties) en het langlopende vermogen (eigen vermogen, voorzieningen en langlopende leningen). 

 

Het peilmoment voor de berekening van de financieringspositie is de situatie per 31 december 2018 zodat rekening moet worden gehouden met het feit dat 

het een moment opname betreft. 

 

Per 31 december 2018 is er sprake van een financieringsoverschot van € 19 miljoen. 

Dit overschot is weergegeven in onderstaande tabel. 
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Risicobeheer 

De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisico-norm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en 

renteherzieningen voor gemeenten niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. De renterisiconorm benadrukt vooral het belang van een 

goede spreiding van de leningenportefeuille en de renterisico’s. De norm is een benadering hiervoor. 

 

In 2018 is de renterisiconorm niet overschreden. Doordat bij het afsluiten van een geldlening al wordt geanticipeerd op het renterisico, wordt het risico beperkt 

en is de leningenportefeuille evenwichtig samengesteld.  

 

In de onderstaande tabel is een berekening van de renterisiconorm voor 2018 opgenomen met een doorkijk voor het komende jaar. 

 
 

 

Financiering 2018 

In 2018 zijn twee nieuwe leningen aangegaan van ieder € 10 miljoen, en is een langlopende geldlening van € 7,5 miljoen afgelost. Verder heeft er aflossing 

plaatsgevonden conform de verplichtingen. Het gewogen gemiddelde renteniveau van alle leningen in leningenportefeuille van Zuidplas over 2018 is 2,56%. 

Financieringsbehoefte bedragen x € 1 mln

2017 2018

Boekwaarde investeringen                130                143 

Boekwaarde bouwgrondexploitaties                  42                  25 

Totaal investeringenniveau                172                168 

Langlopende geldleningen o/g                107                115 

Reserves en voorzieningen                  67                  71 

Totaal financieringsmiddelen                174                186 

Financieringsbehoefte                   -2                 -19 

Renterisico vaste schuld bedragen x € 1.000

2018 2019

1 Renteherziening vaste schuld o/g -                    -                    

2 Aflossingen 11.815         13.436         

3 Renterisico (1+2) 11.815         13.436         

4 Renterisiconorm 19.800         21.000         

5a Ruimte onder renterisiconorm (4>3) 7.985           7.564           

5b Overschrijding risiconorm (3>4) -                    -                    

Berekening Renterisiconorm

4a Begrotingstotaal 99.000         105.000      

4b Vastgesteld percentage 20% 20%

4   Renterisiconorm (4a x 4b / 100) 19.800         21.000         
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Omdat lenen op basis van korte financiering goedkoper is dan aantrekken van lange financiering is gedurende 2018 zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van 

de gunstigste financieringsvorm. 

 

Koersrisico 

Koersrisico bij beleggingen in aandelen worden beperkt door bepalingen van de wet Fido. Deze wet staat uitzettingen in de vorm van aandelen niet toe, 

anders dan het deelnemen in ondernemingen voor de publieke taak.  

 

Kasbeheer 

De liquiditeitspositie is de mate waarin de gemeente op korte termijn aan de opeisbare verplichtingen kan voldoen. Voor het bepalen van deze positie is de 

kasgeldlimiet belangrijk. De kasgeldlimiet houdt in dat de totale omvang van de vlottende schuld maximaal 8,5% van de lastenkant van de gemeentebegroting 

mag zijn. Deze limiet is bedoeld om gemeenten te behoeden voor het risico dat hun rentelasten ineens fors stijgen. 

 

In 2018 heeft de gemeente Zuidplas in haar financieringsbehoefte voorzien door het zoveel als mogelijk gebruik te maken van kortlopende 

financieringsmiddelen (kasgeldleningen). Door de lage rente op deze kasgeldleningen realiseert de gemeente een aanzienlijke besparing op de rentelasten.  

 

Wanneer de kasgeldlimiet in 2 kwartalen wordt overschreden moet de toezichthouder, de Provincie Zuid Holland, hierover worden geïnformeerd. Indien 

bekend is dat er in het 3e kwartaal geen overschrijding is, hoeft de toezichthouder niet op de hoogte gesteld te worden.  

In 2018 was het verloop van de kasgeldlimiet als volgt:   
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Schatkistbankieren 

In december 2013 is de Wet verplicht schatkistbankieren aangenomen. Schatkistbankieren is uitsluitend bedoeld voor medeoverheden met overtollige liquide 

middelen. Voor decentrale overheden betekent dit dat zij verplicht zijn om hun overtollige middelen aan te houden in ’s Rijks schatkist. 

Hiervoor is een rekening-courantovereenkomst tussen Staat en de gemeente Zuidplas opgesteld. 

 

Uit onderstaande tabel blijkt dat de overtollige middelen gedurende 2018 binnen het drempelbedrag zijn gebleven. 

 

   

Kasgeldlimiet bedragen x € 1.000

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal

Vlottende korte schuld (1)     

Maand 1 16.600         18.235         8.620            11.487         

Maand 2 18.368         16.711         12.703         4.672            

Maand 3 23.958         14.676         14.470         9.728            

Vlottende middelen (2)     

Maand 1 835               1.983            2.043            20.033         

Maand 2 195               622               25.041         14.323         

Maand 3 107               689               24.910         17.413         

    

Saldo (1-2)     

+=schuld;  -/-= overschot

Maand 1 15.765         16.252         6.577            -8.546          

Maand 2 18.173         16.089         -12.338        -9.651          

Maand 3 23.851         13.987         -10.440        -7.685          

     

Gemiddeld saldo (3) 19.263         15.443         -5.400          -8.627          

     

Kasgeldlimiet (4) 8.415            8.415            8.415            8.415            

Ruimte onder de kasgeldlimiet (4-3) -10.848        -7.028          13.815         17.042         

    

Begrotingsbedrag 99.000         99.000         99.000         99.000         

percentage 8,5% 8.415            8.415            8.415            8.415            
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Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren bedragen x € 1.000

verslagjaar

1 Drempelbedrag 743              

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

2 Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's-Rijks schatkist aangehouden 

middelen

8                   40                 99                 67                 

3a = 1 > 2 Ruimte onder het drempelbedrag 735              703              644              676              

3b = 2 > 1 Overschrijding van het drempelbedrag -                   -                   -                   -                   

Berekening drempelbedrag verslagjaar

4 Begrotingstotaal verslagjaar 99.119         

4b Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 

miljoen

99.119         

4c Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat -                    

1 = Drempelbedrag

4b * 0,0075 + 4c * 0,002 met een minimum van € 250.000

743              

Berekening kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's-Rijks schatkist aangehouden middelen

5a Som van de per dag buiten 's-Rijks schatkist aangehouden middelen 

(negatieve bedragen tellen als nihil)

754              3.639           9.110           6.193           

5b Dagen in het kwartaal 90                 91                 92                 92                 

2 = 5a / 5b Kwartaalcijfers op dagbasis buiten 's-Rijks schatkist aangehouden 

middelen

8                   40                 99                 67                 
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Paragraaf 5 - Bedrijfsvoering 
 
Inleiding 

Bedrijfsvoering is het sturen en beheersen van bedrijfsprocessen en de inzet van bedrijfsmiddelen om beleidsdoelstellingen te realiseren. Dit sturen en 

beheersen gebeurt door de inzet van personeel en organisatie, informatievoorziening, juridische zaken en inkoop, financiën, communicatie en huisvesting. 

 

Wettelijk kader 

Het opstellen van een Paragraaf Bedrijfsvoering berust op bepalingen in de Gemeentewet en het BBV.   

Artikel 14 van het BBV geeft aan: 

“De paragraaf betreffende de bedrijfsvoering geeft ten minste inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.” 

 

Missie en Visie 

De missie van bedrijfsvoering luidt als volgt: 

'Bedrijfsvoering levert service en integraal advies op het brede terrein van bedrijfsvoering aan de organisatie Zuidplas, zodat deze zich kan richten op haar 

kerntaken die leiden tot een optimale dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Zuidplas'. 

 

De visie van Bedrijfsvoering is ervoor te zorgen dat zij een hoge toegevoegde waarde levert aan haar interne klant, organisatie Zuidplas. 

 

Deze ambitie kan alleen worden bereikt door het centraal stellen van de interne klant, in gesprek te gaan met de klant, de dienstverlening vanuit 

Bedrijfsvoering goed aan te laten sluiten bij de behoefte van de interne organisatie en door klant- en service gericht te werken. Daarnaast dragen 

eenduidige werkprocessen, digitalisering van processen, optimalisering van de systemen, verbeteren van de informatievoorziening en invulling geven aan 

cultuur- en organisatieontwikkeling hieraan bij. 

 

In 2018 hebben we als organisatie Zuidplas mooie resultaten bereikt op het gebied van bedrijfsvoering Deze paragraaf geeft de hoofdlijnen van de 

ontwikkelingen voor de bedrijfsvoering voor 2018 weer. 

 

Personeel en Organisatie 

In het in 2018 vastgestelde collegeprogramma heeft het college de ambities voor de collegeperiode van 2019 – 2022 uitgewerkt. Een belangrijke vereiste om 

de ambities te kunnen realiseren is dat de ambtelijke organisatie goed is toegerust om de huidige taken te kunnen blijven uitvoeren. Om te zorgen dat de 

organisatie goed is toegerust, is het belangrijk om continu te werken aan het (door)ontwikkelen van een evenwichtige en duurzame organisatie, met oog voor 

kwantiteit en kwaliteit. Daarbij is het belangrijk dat de medewerkers worden ingezet op hun kwaliteiten en dat de juiste mensen op de juiste plek zitten. Ook de 

uitstroom van medewerkers in verband met het bereiken van de pensioenleeftijd, het aflopen van de tijdelijke formatie uitbreiding en de verhouding flexibele 

schil – vast personeel maken dat er in 2018 focus lag op het creëren van een juiste balans van capaciteit en werk voor nu en op de langere termijn en ruimte 

voor ontwikkeling.  
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Eind 2018 heeft uw raad dan ook ingestemd met het raadsvoorstel om vanaf 2019 extra te investeren in de ambtelijke organisatie (R18.000075). Om te 

zorgen dat we doorontwikkelen naar een toekomstbestendige, evenwichtige en duurzame organisatie werken we aan een strategisch personeelsbeleid met 

aandacht voor strategische personeelsplanning, ontwikkeling, mobiliteit en inzetbaarheid. Hiervoor is een incidenteel budget van € 300.000 ter beschikking 

gesteld. Oorspronkelijk was € 600.000 incidenteel gevraagd. 

Daarnaast heeft uw raad een structureel budget van € 400.000 toegekend (vraag was € 900.000 structureel) voor de huidige personeelsbegroting om ervoor 

te zorgen dat de ambtelijke organisatie goed is toegerust om de huidige taken goed te kunnen blijven uitvoeren tegen de afgesproken kwaliteit en de ambities 

uit het collegeprogramma te kunnen waarmaken. Tot slot is ingestemd met een structureel budget van € 575.000 voor personeel gerelateerde kosten zoals 

uitkeringen, flexibele schil en functie-inpassing.  

 

In 2018 is gestart met het organisatie ontwikkeltraject “Samen komen we verder”. We bouwen verder op wat we al goed doen en ontwikkelen nieuwe dingen 

waar nodig. Het uitgangspunt is dat iedereen meewerkt aan onze opgaves op basis van de 8 vastgestelde bouwstenen: 1.vakmanschap en eigenaarschap, 

2.leiderschap, 3.opgavegestuurd en projectmatig werken, 4.leren, vernieuwen en verbeteren, 5.samenwerken, 6.organiseren en structureren, 7.cultuur en 

8.aantrekkelijk werkgeverschap.  

 

Een fijne werkomgeving en werkklimaat zijn cruciaal om als organisatie je doelen te kunnen bereiken. In 2018 zijn voorbereidingen getroffen om in vervolg op 

2016 een medewerkers tevredenheid onderzoek uit te zetten. In 2019 wordt dit onderzoek uitgevoerd. Daarmee zetten we stappen om met elkaar een prettig 

werkklimaat te creëren en te behouden waarin iedereen tot zijn recht komt en organisatiedoelen kunnen worden bereikt. 

 

Sociaal Kader 

Het huidige sociaal statuut loopt af. Als werkgever vinden we het belangrijk een goed sociaal vangnet en rechtszekerheid te bieden voor onze medewerkers 

bij organisatiewijzigingen. In overleg met de werknemersdelegatie is afgesproken dat er een nieuw sociaal kader komt. Dit wordt meegenomen bij de 

inwerkingtreding van de Wet Normalisering Rechtpositie Ambtenaren in 2020.  

 

Gesprekscyclus en ontwikkeling medewerkers 

De digitaal ondersteunde gesprekscyclus is in 2018 voortgezet. Met iedere medewerker zijn gesprekken gevoerd over de te leveren resultaten in relatie tot de 

organisatiedoelen en ontwikkeling. 

Dit instrument draagt bij aan een cultuur die meer resultaat- en ontwikkelgericht is. 

Naast het bespreken van de te leveren resultaten is ook de (loopbaan)ontwikkeling en mobiliteit van medewerkers gestimuleerd door ze te faciliteren op het 

gebied van opleidingen, workshops, loopbaaninstrumenten, etc. 

 

CAO 

De huidige CAO gemeenten verliep op 1 januari 2019. In 2018 is middels een ledenraadpleging ingestemd met een Arbeidsvoorwaardennota. Hierin is de 

inzet weergegeven voor de onderhandelingen met de vakbonden op de onderwerpen: harmonisatie bovenwettelijk verlof, looptijd, loon en vernieuwing. De 
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onderhandelingen hebben nog niet geleid tot een nieuwe CAO gemeenten vanaf 2019. Met ingang van 2020 gaat de wet Normalisering Rechtpositie 

Ambtenaren in. In 2019 bereiden we ons verder voor op deze wet.  

 

Inkopen en aanbesteding 

De gemeente Zuidplas staat voor een professionele inkoop. Hierbij waarborgt zij transparantie, efficiëntie en rechtmatigheid, zowel naar haar opdrachtnemers 

als binnen de eigen organisatie. In 2018 zijn alle voorbereidingen getroffen voor een digitale inkoopmodule om onze verplichtingen vast te leggen, wat is 

geïmplementeerd begin 2019. Hiermee hebben we een stap gezet om structureel inzicht te gaan krijgen in onze inkopen. In 2018 is ook een begin gemaakt 

met een gestructureerde aanpak van aanbestedingen volgens een inkoopkalender. Dit moet op termijn leiden tot overzicht en spreiding van de 

inkoopwerklast. Er is verder gewerkt met de groslijst voor lokale ondernemers. Deze groslijst wordt in 2019 geëvalueerd en verder ontwikkeld.  

 

Planning en Control 

Op het gebied van Planning en Control is een verdere professionaliseringsslag gemaakt. Na elk P&C document vindt een evaluatie plaats. Daarnaast heeft de 

instelling van een projectteam die door middel van planmatig werk ervoor gezorgd dat zowel het proces als de documenten verder verbeterd zijn. 

Evenals vorige jaren zijn de financiële en de technische tafeltjesavonden weer een succes geweest waar de raad laagdrempelig informatie bij de organisatie 

op kan halen.  

 

Daarnaast is in de zomer van 2018 tijdens een informele raadsbijeenkomst kort uitleg gegeven over de wondere wereld der gemeentefinanciën. Daarnaast 

hebben nieuwe raadsleden kennis gemaakt met het projectteam P&C en is de behoefte getoetst om op een informele wijze met elkaar (organisatie en raad) te 

spreken over doorontwikkeling van de P&C cyclus en de P&C documenten. 

 

Ondersteuning nieuwe raadsleden  

De organisatie heeft ondersteuning geboden aan de totstandkoming van het coalitieakkoord. Nieuwe raadsleden hebben een (in)formatiepakket aangeboden 

gekregen waarin de meest belangrijke algemene informatie was opgenomen. Vervolgens is het proces om te komen tot het Collegeprogramma 2018-2022 

gestart. Het college heeft in het collegeprogramma de doelen voor de komende 4 jaar bepaald en deze ter verrijking aan de raad aangeboden. Dat heeft 

uiteindelijk geleid tot een breed gedragen verrijkt Collegeprogramma 2018-2022. 

 

Financiële functie 

De versterking van de financiële functie heeft in 2018 wederom de aandacht gehad. Er is met name geïnvesteerd in de betrouwbaarheid van de cijfers, de 

tijdigheid en de kwaliteit van de processen. De organisatie zal de komende jaren verder investeren in de processen van de gemeente en de versterking van 

de financiële functie.  
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Aanbesteding accountantsdiensten 

De raad heeft 16 oktober 2018 de kaders vastgesteld voor de aanbesteding accountantsdiensten aangezien de huidige overeenkomst in september 2019 

afloopt. De vastgestelde kaders hebben betrekking op regiosamenwerking en het aanbestedingsteam.  

 

Risicomanagement 

In 2018 had het college het voornemen om samen met het raad tijdens een informele setting een risicokaart gezamenlijk in te vullen. Deze informatie kon dan 

gebruikt worden voor de verdere doorontwikkeling van risicomanagement. De raad had aangegeven hier mee te wachten tot na de verkiezingen, zodat de 

nieuwe raadsleden met deze oefening aan de gang konden gaan. Vervolgens heeft de organisatie in eerste instantie ingezet op de opstelling van een 

collegeprogramma en een programmabegroting. Het gezamenlijk invullen van een risicokaart kan na eventuele totstandkoming van een werkgroep 

doorontwikkeling in 2019 wederom op de agenda geplaatst worden. 

Huisvesting gemeentelijke organisatie 

Nadat het oude gemeentehuis in april 2018 vleermuisvrij was verklaard is de aannemer (Heembouw Rotterdam B.V.) begonnen met de sloop van het oude 

pand aan het Raadhuisplein. Bij de demontage van het gebouw zijn zoveel mogelijk materialen hergebruikt. In 2018 zijn de Europese aanbestedingen voor de 

losse inrichting en audiovisuele middelen doorlopen. Eind mei werd de eerste heipaal geslagen en in de zomer van 2018 heeft het gebouw zijn hoogste punt 

bereikt. Op 8 april 2019 heeft de aannemer het nieuwe duurzame gemeentehuis binnen de gestelde financiële en kwalitatieve kaders opgeleverd aan de 

gemeente.  

 

Informatievoorziening  

In november 2018 is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van digitalisering in de vorm van het beschrijven van een ‘klantreis’ (Z18.002173). In 

de monitor digitale dienstverlening van de VNG scoort Zuidplas goed op de volgende onderdelen:  

▪ het aanbieden van online producten en diensten aan inwoners en bedrijven. 

▪ ICT-voorzieningen zijn goed op orde voor de digitale dienstverlening.  

▪ het gebruik van diverse landelijke en collectieve voorzieningen. 

Informatievoorziening en informatieveiligheid  

Het college heeft in maart 2019 assurance verkregen op de collegeverklaring ENSIA 2018 over DigiD en Suwinet door een onafhankelijke IT auditor. Hiermee 

verklaart het college in control te zijn ten aanzien van de wettelijk verplichte normen die gelden voor DigiD en Suwinet. De raad is hierover geïnformeerd 

middels informatienota Z19.000748. In het 2e kwartaal volgt nog een tweede informatienota die nader zal ingaan op de organisatiebrede stand van zaken met 

betrekking tot informatieveiligheid en privacy.   

Bescherming persoonsgegevens  

Op 25 mei 2018 is de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Elke lidstaat moet voldoen aan het bepaalde in 

deze verordening. 2018 is gebruikt om een aantal essentiële zaken op orde te krijgen. Zo is het privacybeleid vastgesteld, is er een functionaris 
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gegevensbescherming aangesteld en is er een register gemaakt van alle verwerkingen van persoonsgegevens in de organisatie. Voor de bewustwording van 

het omgaan met persoonsgegevens hebben alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken een basistraining AVG gevolgd.  

In 2019 wordt de AVG verder geïmplementeerd. In de 2e helft 2019 zal de raad door middel van een informatienota nader geïnformeerd worden over de stand 

van zaken.   

 

Basisregistraties 

De gemeente is bronhouder van de basisregistratie personen (BRP), basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), basisregistratie grootschalig topografie 

(BGT) en basisregistratie WOZ waarde (WOZ). Als bronhouder is de gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit en wettelijke normen die gesteld worden 

aan de basisregistraties. Middels zelfevaluaties wordt dit jaarlijks getoetst. Uit de zelfevaluatie van 2018 blijkt dat gemeente Zuidplas voldoet aan de gestelde 

normen en de kwaliteit op orde is. 

 

.    
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Paragraaf 6 - Verbonden partijen 
 
Inleiding 

De gemeente werkt op diverse gebieden samen met anderen. Niet alle samenwerkingsverbanden zijn verbonden partijen. Een verbonden partij is een 

privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente Zuidplas een bestuurlijk én een financieel belang heeft.  

Onder een bestuurlijk belang wordt verstaan het hebben van een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht (de bestuurder vertegenwoordigt de 

gemeente). Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking stelt die ze kwijt is in het geval van faillissement en/of 

waarvoor de gemeente aansprakelijk is als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Als er niet zowel een bestuurlijk en een financieel belang is, is 

er geen sprake van een verbonden partij. In een dergelijk geval is veelal sprake van een normale klantleverancier relatie. 

 

Wat beslist de gemeenteraad? 

Verbonden partijen voeren vaak gemeentelijke taken uit waarvoor de gemeente hen in meer of mindere mate mandateert. Volgens artikel 35 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbegroting. Het Algemeen Bestuur (AB) van de 

verbonden partij stelt deze begroting vast en houdt daarbij rekening met eventuele zienswijzen. Met de jaarrekening controleert de gemeente of de activiteiten 

binnen de door haar gestelde kaders en financiële mogelijkheden zijn uitgevoerd. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) kan de 

gemeenteraad geen zienswijzen geven op de jaarrekening en het jaarverslag. We leggen deze verantwoordingsdocumenten dan ook alleen ter kennisname 

voor aan de gemeenteraad. 

 

Ontwikkelingen 

We brengen conform de Kadernota Verbonden Partijen eens in de twee jaar de risico’s van alle verbonden partijen in kaart. Dit hebben we in augustus 2015 

en september 2017 middels een risicoanalyse gedaan. Op basis hiervan is aan elke verbonden partij een risicoprofiel toegekend en zijn beheersmaatregelen 

genomen. De verbonden partijen met een hoog risicoprofiel hebben een centrale plaats binnen deze paragraaf. Dit zorgt ervoor dat de aandacht uitgaat naar 

die verbonden partijen die het ook nodig hebben.  

 

De uitkomsten van de in 2017 uitgevoerde risicoanalyse toont aan dat de in 2015 toegepaste beheersmaatregelen, over het algemeen geleid hebben tot een 

daling van de risico’s bij de verbonden partijen. De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) is met behulp van de toegepaste 

beheersmaatregelen teruggebracht van een hoog risicoprofiel naar een midden risicoprofiel. Ook het Streekarchief is van een midden risicoprofiel 

teruggebracht naar een laag profiel. De Veiligheidsregio evenals het Recreatieschap Rottemeren zijn weliswaar nog steeds in het middensegment 

ondergebracht, maar ook daar is sprake van een aanzienlijke daling in de risico’s. Enkel bij de Omgevingsdienst Midden Holland, de Grondbank en de Regio 

Midden-Holland is sprake van een lichte stijging. Er zijn geen verbonden partijen die alleen op basis van de toegekende scores een hoog risico vormen. 

Echter, gelet op een aantal ontwikkelingen en de daarmee gepaarde risico’s worden onderstaande verbonden partijen extra gemonitord. 
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Aandachtspunten 

Cyclus NV                                                                                                                                                                                                                                                  

Met ingang van 2017 heeft de gemeente Zuidplas er voor gekozen om (naast de afvalverwerking) de afvalinzameling onder te brengen bij Cyclus. In 2017 en 

2018 zijn er als opdrachtgever gesprekken gevoerd over de onvrede inzake de kwaliteit van de dienstverlening. Daarnaast heeft er een onderzoek 

plaatsgevonden naar de transparantie en de kostenopbouw van de producten die Cyclus aanbiedt. De uitkomsten van de gesprekken en het onderzoek 

konden aanzienlijke risico’s met zich meebrengen. In dit kader is aan Cyclus een hoog risico-regime toegekend met de daarbij behorende 

beheersmaatregelen. De kwaliteit van de dienstverlening blijft een doorlopend aandachtspunt. Geconstateerd kan worden dat de kwaliteit van de 

dienstverlening verbeterd is en op een voldoende niveau is. Het onderzoek naar aanleiding van de transparantie en kostenopbouw laat zien dat er sprake is 

van een marktconform tarief. 

 

GR IJsselgemeenten                                                                                                                                                                                                                           

In mei 2017 hebben we van de GR IJsselgemeenten een schrijven ontvangen, waarin is aangegeven dat er op basis van een evaluatie –uitgevoerd door 

zowel de gemeente Capelle aan den IJssel als de gemeente Krimpen aan den IJssel- besloten is om een onderzoek te doen naar een verbreding van de 

bedrijfsvoeringstaken binnen de GR IJsselgemeenten. Recent is door beide gemeenten besloten hiervan af te zien. 

In het voorjaar van 2018 heeft Zuidplas, overeenkomstig de Dienstverleningsovereenkomst, de bij de GR IJsselgemeenten belegde taken geëvalueerd. Naar 

aanleiding van de evaluatie is bezien of de uitvoering van de huidig ondergebrachte taken bijdraagt aan de doelstellingen van Zuidplas en of deze op de 

wenselijke wijze worden uitgevoerd. Naar aanleiding van de evaluatie zijn er aanbevelingen gedaan om de werkwijze en de afspraken nader aan te scherpen. 

Dit betrof onder andere de invulling van de dienstverlening en de cultuur. Hierover wordt het gesprek gevoerd met GR IJsselgemeenten en zullen verdere 

afspraken gemaakt worden. Dit ook in relatie met het VIDSD. Op basis van de risicoanalyse scoort de GR IJsselgemeenten laag, echter gelet op de 

genoemde ontwikkelingen is aan GR IJsselgemeenten een hoog risico-regime toegekend met de daarbij behorende beheersmaatregelen. 

 

Regio Midden-Holland 

De gemeenschappelijke regeling is de afgelopen twee jaar afgeschaald naar een netwerkorganisatie, waarbij de inzet en middelen uit de deelnemende 

gemeenten voortkomen en derhalve de financiële evenals de inhoudelijke risico’s bij de gemeenten zijn ondergebracht. De aandacht is hierdoor minder 

gericht op het instituut zelf en juist meer op de inhoud en het teweegbrengen van gezamenlijke resultaten. Met de netwerkorganisatie zijn enkele succesvolle 

resultaten op regionaal niveau behaald.  

Door de genoemde ontwikkelingen (een stijging van het risicoprofiel en het belang om het netwerk en het regionaal belang te borgen) is aandacht voor deze 

verbonden partij noodzakelijk en is derhalve een midden risico-regime toegekend met de daarbij behorende beheersmaatregelen. 
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Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG) 

Vestigingsplaats 

Leiden 

Juridische rechtsvorm 

Gemeenschappelijke regeling  

Doel 

- Uitvoering geven aan de in hoofdstuk II van de Wet publieke gezondheid aan de deelnemende gemeenten opgedragen taken; 

- In stand houden van een meldkamer ambulancezorg en ambulancedienstverlening; 

- De organisatie van de geneeskundige hulpverlening als bedoeld in artikel 2 van de Wet veiligheidsregio’s en artikel 2 van de Wet publieke gezondheid; 

- Uitvoering geven aan toezichtstaak op basis van de Wet kinderopvang; 

- Uitvoering te geven aan andere taken op het terrein van de gezondheidszorg als daartoe opdracht is verkregen van een of meer deelnemende gemeenten. 

Participerende partijen 

Gemeenten Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, 

Voorschoten, Zoeterwoude, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard 

Reden gemeente aangaan verbinding 

Wettelijke verplichting:  

Instelling en instandhouding van een GGD is verplicht op basis van artikel 14 Wet Publieke gezondheid (Wpg). De GGD moet samenvallen met de 

veiligheidsregio(‘s) waartoe de deelnemende gemeenten behoren. 

Bestuurlijk belang 

De gemeente Zuidplas is vertegenwoordigd door een collegelid in het algemeen bestuur en in het Portefeuillehouderoverleg Publieke Gezondheid Hollands 

Midden (PPG). 

Prestaties-effecten 

Invulling geven aan de wettelijke taken en de taken die door gemeente(n) zijn opgedragen aan de GR. 

Verantwoording en sturing vindt plaats door middel van de AB en DB vergaderstukken (jaarstukken en Maraps). 

Risico’s en kansen 

Een hoog risicoprofiel is (in 2015) mede toegekend aan de RDOG, omdat de uitkomsten van de drie werkgroepen voortkomend uit het Onderzoek RDOG 

2020 ('schillen', bezuinigingen en governance) (grote) gevolgen konden hebben voor de GGD sectoren van de RDOG HM. 

In december 2018 heeft de RDOG HM een kadernota 2020 aangeboden aan de gemeenten. In deze Kadernota schetst het Algemeen Bestuur van de RDOG 

Hollands Midden de inhoudelijke en financiële kaders voor de werkzaamheden van de RDOG Hollands Midden in 2020 voor de 18 gemeenten in de regio. 
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Ontwikkelingen en beleidsvoornemens 

In het traject RDOG2020, weergegeven in de nota Gezond GeregelD, is de inrichting voorzien van het Portefeuillehouders overleg Publieke Gezondheid 

Hollands Midden (PPG), dat als opdrachtgever een heldere opdracht en financiële kaders voor de organisatie formuleert. Bij dit onderscheid hoort ook de 

indeling in schillen: schil 1 bevat de taken, die de wetgever exclusief aan de GGD opdraagt, schil 2 omvat taken die gemeenten ook aan een andere 

organisatie kunnen opdragen, maar waarvoor gemeenten er voor kiezen om die (collectief) aan de RDOG Hollands Midden op te dragen. Het PPG is 

opdrachtgever voor de taken in schil 2, die circa 75% van de gemeentelijke bijdrage voor collectief afgenomen taken omvat. 

Financieel belang 
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Cyclus 

Vestigingsplaats 

Moordrecht 

Juridische rechtsvorm 

NV (overheidsgedomineerd) 

Doel 

Het uitvoeren van afvalbeheer op een efficiënte, duurzame en kwalitatief goede wijze, tegen marktconforme en maatschappelijk verantwoorde kosten. 

Participerende partijen 

Gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem, Krimpenerwaard, Nieuwkoop, Waddinxveen, Krimpen aan den IJssel en 

Zuidplas.  

Reden gemeente aangaan verbinding 

Door gezamenlijk met andere gemeenten taken van de gemeentelijke afvalzorgplicht uit te voeren, worden deze taken (kosten)efficiënter uitgevoerd en 

kwetsbaarheid in de uitvoering verlaagd. Er ontstaat o.a. schaal- en inkoopvoordeel, efficiëntere uitvoering door standaardisering en uniformiteit, 

administratieve ontzorging met betrekking tot inkoopprocessen en borging van specifieke expertise. Doordat de gemeente middels aandelen deels eigenaar is 

ontstaat sturing op de efficiëntie van de bedrijfsvoering van deze verbonden partij. 

Bestuurlijk belang                  

Deelnemer in de algemene vergadering van aandeelhouders en tevens deelnemer in de GP B (bestuurlijke opdrachtgeverscommissie GrondstoffenPlatform 

Bestuurlijk) 

Prestaties-effecten 

Op efficiënte, duurzame en kwalitatief goede wijze en tegen maatschappelijk verantwoorde kosten zorgdragen voor (een gedeelte van) het afvalbeheer. 

Risico’s en kansen 

In 2015 is een besluit genomen om het bedrijfsmodel van Cyclus om te vormen naar een lean en mean afvalbedrijf. In de risicoanalyse van 2015 is bij de 

doorlichting van Cyclus een laag risico aangegeven voor de gemeente. 

De lopende Governance discussie/ontwikkelingen en de beheersbaarheid van kosten binnen Cyclus kunnen grote gevolgen hebben voor de gemeente, in dit 

kader viel Cyclus in 2018 dan ook in een hoog toezichtsregime. In 2018 is vervolg gegeven aan de in 2017 gestarte beheersmaatregelen. Dit heeft in 2018 tot 

verbeteringen geleid, die in 2019 bij een nieuwe risicobeoordeling worden meegenomen.  

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens 

In het meerjarenbeleidsplan staan vijf strategische pijlers centraal die in de periode 2017-2021 leidend zijn om onder andere de gemeenten te ondersteunen 

bij het realiseren van hun VANG-doelstellingen. Dit plan heeft een dynamisch karakter en wordt elk jaar geëvalueerd en voor een nieuwe periode van vijf jaar 

vastgelegd. 
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Financieel belang 

 
 

  

Cyclus Rekening Rekening

Balansbedragen per 31-12 2017 2018*

Eigen vermogen verbonden partij € 11.408.000 nnb

Vreemd vermogen verbonden partij € 10.287.000 nnb

Resultaat verbonden partij € 796.000 nnb

Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij € 0 € 0

*nnb - informatie is nog niet beschikbaar
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Regio Midden-Holland 

Vestigingsplaats 

Gouda 

Juridische rechtsvorm 

Gemeenschappelijke regeling 

Doel 

Bevordering van regionale samenwerking in vijf programma’s en te zorgen voor gezamenlijk beleidsvorming en behartiging van bestuurlijke belangen. 

Participerende partijen: De gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas. 

 

Reden gemeente aangaan verbinding 

Een kleine slagvaardige organisatie waarin regionaal samengewerkt wordt en waar kansen gezien worden. Deze samenwerking krijgt vorm in afstemming, 

beleidsvorming of belangenbehartiging. 

Bestuurlijk belang 

De gemeente Zuidplas wordt door twee collegeleden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en door één collegelid in het dagelijks bestuur.  

Prestaties-effecten 

Op basis van een visie zijn vijf programma’s bepaald waarbinnen aan de hand van speerpunten nadere projecten worden geformuleerd en aangepakt. 

Voortgang 

De samenwerking van de regio Midden Holland is in 2017 geëvalueerd. De samenwerking is als positief beoordeeld. Gebleken is dat er in de resultaten nog 

een efficiency slag te maken is. Hier is door middel van een prioritering van de projecten per bestuurlijke tafel een slag in gemaakt.  

Risico’s en kansen 

De projecten binnen de Regio zijn niet altijd van meerwaarde voor iedere gemeente.  

Een operationeel risico is dat de Regio Midden Holland een netwerkorganisatie is. Voor nader te bepalen projecten binnen de programma’s zal bestuurlijk 

akkoord, dekking en personele inzet geregeld moeten worden.  

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens 

De strategische agenda van de Regio MH vormt de basis voor de regionale samenwerking. De strategische agenda is gericht op de strategische regionale 

samenwerking rondom de vijf programma’s Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt, Verkeer en Vervoer, Ruimte en Wonen, Duurzaamheid en Sociaal 

Domein en is het uitgangspunt waarmee de regio op de kaart wordt gezet.  

In 2017 is de netwerksamenwerking geëvalueerd. Gebleken is dat de samenwerking goed is. Gemeenten weten elkaar wanneer nodig goed te vinden. De 

resultaten van de samenwerking blijken echter nog onvoldoende zichtbaar. In 2018 is door middel van een prioritering van de projecten per bestuurlijke tafel 

hier een slag ingemaakt. Tevens is besloten om het voormalig programma natuur, water en recreatie in regionaal verband te stoppen en een tafel 

duurzaamheid op te starten. 
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Financieel belang 

Regio Midden-Holland Rekening Rekening 

Balansbedragen per 31-12 2017 2018 

Eigen vermogen verbonden partij € 454.000 € 512.000 

Vreemd vermogen verbonden partij € 390.000 € 484.000 

Resultaat verbonden partij € 291.000 € 184.000 

Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij € 68.000 € 43.114 
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Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) 

Vestigingsplaats 

Gouda 

Juridische rechtsvorm 

Gemeenschappelijke regeling 

Doel 

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving door: 
1) Uitvoering van taken op het gebied van milieu in het algemeen en de Wet milieubeheer en aanverwante wetten in het bijzonder, waaronder de taken op 

het gebied van milieuvergunningverlening, -handhaving en -toezicht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). Ook voorziet de ODMH de gemeente 

Zuidplas van specialistisch milieuadvies (geluid, bodem, lucht etc.). 
2) Uitvoering van de vergunningverlening en handhaving op de Bouw- en woningtoezicht op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

Participerende partijen 

De gemeenten, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en de Provincie Zuid-Holland. 

Reden gemeente aangaan verbinding 

Het efficiënt uitvoeren van de milieu- en bouw- en woningtoezichttaken in samenwerking met de overige deelnemers. 

Bestuurlijk belang 

De gemeente Zuidplas wordt door twee collegeleden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. 

Prestaties-effecten 

Voor 2018 is gewerkt met een jaarprogramma Bouw- en Woningtoezicht en een jaarprogramma Milieu. Hierin is binnen het financiële kader en de 

beleidsinhoudelijke uitgangspunten aangegeven hoe de ODMH doelmatig en effectief tot uitvoering van de overgedragen taken. 

Voortgang 

De ODMH rapporteert elke twee maanden aan het college wat de voortgang is van haar taak, zowel in uren als financieel. Waar nodig en mogelijk wordt 

bijgestuurd. 

Risico’s en kansen 

- Aansprakelijkheid bij foutieve beschikkingen; 
- Marktwerking BWT. 

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens 

1.Omgevingswet 
De Omgevingswet treedt per 1 januari 2021 in werking. De Omgevingswet bundelt tientallen wetten op het gebied van o.a. ruimte, wonen, milieu en natuur 

tot één wettelijk stelsel. De huidige wettelijke instrumenten worden gebundeld tot zes kerninstrumenten, waaronder de Omgevingsvisie en het 

Omgevingsplan.  
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De Omgevingswet gaat uit van integraliteit. Dit betekent dat ook het proces van vergunningverlening en advisering integraal moet worden vormgegeven. 

Hierbij wordt naast gemeenten, provincie en ODMH, ook de Veiligheidsregio, GGD en waterschappen betrokken.  
2.Bouw en- Woningtoezicht 
2.1 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen  
Op verzoek van minister Plasterk (toenmalig minister van Wonen en Rijksdienst) heeft de Eerste Kamer op 11 juli 2017 besloten om de stemming over de 

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen uit te stellen. Eerder al had de minister toegezegd dat de wet in ieder geval niet vóór 1 januari 2019 in werking zal 

treden. Verwacht wordt dat de wet wordt aangepast, maar op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze en wanneer.  
  
3.Bodem 
3.1 Bodemdaling  
Bodemdaling is in een groot deel van Midden-Holland een probleem. Verzakkende straten, beschadigde rioleringen en waterproblemen zorgen voor veel 

overlast, verpaupering en hoge kosten voor gemeenten, inwoners en ondernemers. In gemeenten met een slappe bodem zijn de kosten aan infrastructuur 

circa vier keer hoger dan in gemeenten op zandgronden. Bestuurlijk is er veel draagvlak voor het tegengaan of verminderen van bodemdaling. Gemeenten 

in de regio Midden-Holland zijn aangesloten bij het Platform Slappe Bodem. In de ‘Strategische Agenda Regio Midden-Holland’ is opgenomen dat de regio 

kan dienen als proeftuin voor innovatieve oplossingen om gevolgen van bodemdaling onder controle te krijgen.  

Financieel belang 

Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) Rekening Rekening 

Balansbedragen per 31-12 2017 2018 

Eigen vermogen verbonden partij € 2.598.099 € 2.454.000 

Vreemd vermogen verbonden partij € 3.708.633 € 3.533.000 

Resultaat verbonden partij € 895.311 € 292.000 

Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij € 2.588.000 € 2.386.443 
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De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) 

Vestigingsplaats 

Leiden 

Juridische rechtsvorm 

Gemeenschappelijke regeling 

Doel 

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Hollands Midden op basis van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen 1992 (gewijzigd 2014). Op 1 januari 2006 is de gemeenschappelijke regeling VRHM in werking getreden. 

Het openbaar lichaam bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Leiden.  

 

De veiligheidsregio heeft de volgende taken: 

• Het voorbereiden op de rampenbestrijding en crisisbeheersing; 

• Het in stand houden van een regionale Gemeenschappelijke Meldkamer;  

• Het ondersteunen van gemeenten op aspecten van integrale veiligheid. 

 

De VRHM behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de terreinen: 

● Brandweerzorg; 

● Instellen en in stand houden van een Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR); 

● Samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding; 

● Multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing; 

● Inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer. 

Participerende partijen 

De gemeenten, Alphen a/d Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, 

Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas. 

Reden gemeente aangaan verbinding 

Wettelijke plicht conform Wet Veiligheidsregio’s 

Bestuurlijk belang 

Het bestuur bestaat uit het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Het bestuur van de Veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de 

deelnemende gemeenten. Ze hebben elk verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het bestuur wordt bij de uitvoering van haar taken 

ondersteund door de Veiligheidsdirectie, het Hoofdenoverleg, het Veiligheidsbureau en verschillende werkgroepen. 

Het algemeen bestuur stelt de hoofdlijnen voor het te voeren beleid van de Veiligheidsregio Hollands Midden vast en de financiële kaders. 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering en verdere uitwerking van strategische beslissingen die worden genomen door het algemeen 

bestuur. 
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Prestaties-effecten 

Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen is de VRHM belast met de uitvoering van de volgende taken en bevoegdheden: 

● Inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises; 

● Adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises; 

● Adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweerzorg; 

● Voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing; 

● Instellen en in stand houden van een brandweer; 

● Voorzien in de meldkamerfunctie; 

● Aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; 

● Inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de Veiligheidsregio en tussen deze diensten en andere diensten en 

organisaties die betrokken zijn bij de genoemde taken. 

Voortgang 

Conform gestelde kaders. 

Risico’s en kansen 

- De nasleep van grote crises of rampen; 

- Prestatiemeting Gemeentelijke Crisisorganisatie; 

- Doorontwikkeling Crisiscommunicatie. 

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens 

Nieuwe indeling hoofddirecties VRHM 2018: 

- Brandweer HM,  

- Ondersteuning, 

- Risico- en Crisisadvisering  

Financieel belang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Veiligheidsregio Hollands-Midden (VRHM) Rekening Rekening

Balansbedragen per 31-12 2017 2018

Eigen vermogen verbonden partij € 5.965.544 € 5.537.000

Vreemd vermogen verbonden partij € 25.092.049 € 16.383.000

Resultaat verbonden partij € 402.864 € 300.000

Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij € 2.023.000 € 2.031.156
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Het Recreatieschap Rottemeren 

Vestigingsplaats 

Schiedam 

Juridische rechtsvorm 

Gemeenschappelijke regeling 

Doel 

Het binnen haar gebied behartigen van bovengemeentelijke belangen van de openluchtrecreatie, de natuurbescherming en het natuur- en 

landschapsschoon. 

Participerende partijen 

De gemeenten Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas. 

Reden gemeente aangaan verbinding 

Het aanbieden van voldoende buitenstedelijk groen voor de eigen inwoners en het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap. 

Bestuurlijk belang 

Per deelnemende partij zijn drie leden in het algemeen bestuur benoemd. Per partij is van uit het algemeen bestuur een lid in het dagelijks bestuur 

benoemd. 

Prestaties-effecten 

Recreatieschap Rottemeren beheert samen met Staatsbosbeheer als uitvoerende partij het recreatiegebied de Rottemeren. In Zuidplas zijn dit de 

deelgebieden Rottewig, Eendragtspolder, Nessebos en Zevenhuizerplas. Waar mogelijk zet het recreatieschap in op uitbreiding van de 

recreatiemogelijkheden rond de Rottemeren. Verantwoording vindt plaats middels de BBV-cyclus van de gemeenschappelijke regeling. 

Voortgang 

De taken worden binnen de gestelde (financiële) kaders gerealiseerd. 

Risico’s en kansen 

Zie ontwikkelingen. 

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens 

In november 2016 hebben zowel het algemeen bestuur als de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten besloten de huidige gemeenschappelijke 

regeling voor het Recreatieschap Rottemeren om te zetten tot een collegeregeling. Op 19 december 2016 zijn de samenwerkingsovereenkomst, De 

toekomstige governance van het recreatieschap met Staatsbosbeheer en de Financieringsovereenkomst met de provincie Zuid-Holland ondertekend. Eind 

2017 is de gemengde regeling middels besluitvorming in de drie raden van de deelnemende gemeenten omgezet tot een collegeregeling. Tevens is er een 

eenduidige gebiedsverordening door de raden voor het Rottemerengebied vastgesteld. In 2018 is er gewerkt aan een nieuw kader voor de doorontwikkeling 

van het gebied.  
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Financieel belang 

Recreatieschap Rottemeren Rekening Rekening 

Balansbedragen per 31-12 2017 2018 

Eigen vermogen verbonden partij € 

16.592.053 

€ 

16.253.000 

Vreemd vermogen verbonden partij € 3.801.147 € 4.297.000 

Resultaat verbonden partij € 650.168 € 48.000 

Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij € 160.000 € 160.364 
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Recreatieschap Hitland 

Vestigingsplaats Nieuwerkerk aan den IJssel 

Juridische rechtsvorm 

Gemeenschappelijke regeling 

Doel 

Belangenbehartiging rond de ontsluiting, de ontwikkeling, de aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en het toerisme en waar 

mogelijk van natuur en landschap in het gebied. 

Participerende partijen 

Gemeenten Capelle aan den IJssel en Zuidplas. 

Reden gemeente aangaan verbinding 

Het aanbieden van voldoende buitenstedelijk groen voor de eigen inwoners en het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschap. 

Bestuurlijk belang 

Per deelnemende partij zijn vier leden in het algemeen bestuur benoemd. Per partij zijn vanuit het algemeen bestuur twee leden in het dagelijks bestuur 

benoemd. 

Prestaties-effecten 

Recreatieschap Hitland beheert en ontwikkelt recreatiegebied Hitland, inclusief de daarbinnen gelegen golfbaan. Verantwoording vindt plaats middels de 

BBV-cyclus van de gemeenschappelijke regeling. 

Voortgang: De taken worden binnen de gestelde (financiële) kaders gerealiseerd. 

Risico’s en kansen 

De golfbaan is een publieke exploitatie. Negatieve resultaten - tot nu toe niet aan de orde - komen voor rekening van de publieke middelen. 

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens 

In navolging van de Toekomstverkenning Hitland uit 2009 heeft het recreatieschap in 2016 een concreet plan ontwikkeld voor de doorontwikkeling van het 

recreatiegebied. Daarvan zijn inmiddels diverse projecten opgestart en uitgevoerd. . Met de toekomstige opstelling van de omgevingsvisie en naar 

aanleiding van een te verwachten wijziging in het directeurschap van het Recreatieschap, zal vanaf het komend jaar worden gekeken naar herijking van 

de visie voor Hitland. 

Financieel belang 

Recreatieschap Hitland Rekening Rekening 

Balansbedragen per 31-12 2017 2018 

Eigen vermogen verbonden partij € 1.130.433 € 1.204.000 

Vreemd vermogen verbonden partij € 7.010.290 € 6.015.000 

Resultaat verbonden partij € 42.881 € 58.000 

Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij € 227.000 € 227.933 
 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 4 juli 2019



 

Jaarrekening 2018    gemeente Zuidplas 
 

118 
 

Streekarchief Midden Holland 

Vestigingsplaats 

Gouda 

Juridische rechtsvorm 

Gemeenschappelijke regeling 

Doel 

Het Streekarchief zorgt er voor dat de geschiedenis van de regio “klopt” door professioneel het wettelijk beheer van overheidsinformatie te voeren en de 

samenleving te verrijken met zaken van culturele en historische waarde. Door gebundelde specialistische kennis wordt er doelmatig en doeltreffend in de 

informatieketen geopereerd. Als partner in de informatieketen wordt een bijdrage aan digitale duurzaamheid geleverd.  

Participerende partijen 

De gemeenten Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en de Regio Midden-Holland. 

Reden gemeente aangaan verbinding 

De aangegane verbinding betreft een wettelijke verplichting op grond van de Archiefwet 1995. 

Bestuurlijk belang 

De gemeente Zuidplas wordt door twee collegeleden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur, waarvan 1 lid tevens is vertegenwoordigd in het dagelijks 

bestuur. 

Prestaties-effecten 

Het Streekarchief bewaart de overgedragen archieven van de deelnemers. Zij draagt conform de Archiefwet zorg voor een goede, geordende en 

toegankelijke staat van de archieven. Voor onze gemeente betreft het 610 m archief. Daarnaast houdt zij toezicht op het beheer van de nog niet 

overgedragen archieven bij de deelnemers. Er wordt gewerkt met het vastleggen van prestatieafspraken, een klanttevredenheidsmeting en 

klachtenregistratie. 

Voortgang 

De taken worden binnen de gestelde (financiële) kaders gerealiseerd. 

Risico’s en kansen 

Het Streekarchief beschikt over een archiefbewaarplaats die voldoet aan de in de Archiefregeling en het Archiefbesluit genoemde eisen. 

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens 

In 2018 is er een Producten- en diensten catalogus opgesteld. De indeling van de begroting is hierop aangepast. In het kader van de dienstverlening aan 

de deelnemers zijn op basis hiervan de kosten beter inzichtelijk gemaakt. 

Er is gewerkt aan het opstellen van een nieuw Beleidsplan. Dit wordt in 2019 vastgesteld. 

In dit plan zal nader op de digitale duurzaamheid van informatie en de rol van het Streekarchief worden ingegaan. 
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Financieel belang 

Streekarchief Midden Holland Rekening Rekening 

Balansbedragen per 31-12 2017 2018 

Eigen vermogen verbonden partij € 282.000 € 260.000 

Vreemd vermogen verbonden partij € 302.000 € 272.000 

Resultaat verbonden partij -€ 54.000 € 9.610 

Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij € 166.000 € 173.700 
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Promen 

Vestigingsplaats 

Gouda 

Juridische rechtsvorm 

Gemeenschappelijke regeling 

Doel 

Uitvoering van de (voormalige) Sociale Werkvoorziening. 

De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) heeft als doel om het mogelijk te maken dat mensen met een arbeidsbeperking die (begeleid) willen werken, dat 

kunnen doen in een zo normaal mogelijke arbeidsomgeving. Mensen die ook met behulp van het WSW-budget via detachering of begeleid werken geen 

werkplek vinden, kunnen op een meer beschutte werkplek binnen het sociaal werkvoorzieningsbedrijf (SW-bedrijf) aan de slag. Promen is één van de 90 

SW-bedrijven in Nederland die gemeenten samen hebben opgericht. 

Participerende partijen 

Gemeenten Alphen aan den Rijn (Boskoop), Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen, en Zuidplas. 

Reden gemeente aangaan verbinding 

Promen is opgericht om voor een aantal gemeenten gezamenlijk de Wet Sociale Werkvoorziening uit te voeren.  

Bestuurlijk belang 

De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. 

Prestaties-effecten 

- Het blijven zorgdragen voor de ontwikkeling en werkgelegenheid van de medewerkers met een SW-dienstverband; 

- Het streven naar een zo hoog mogelijk operationeel resultaat, teneinde de SW zoveel als mogelijk uit te voeren binnen de middelen die daarvoor in het 

participatiebudget zijn opgenomen.  

Voortgang 

In financieel opzicht was 2018 een positief jaar. In lijn met de afgelopen jaren heeft Promen een positief resultaat behaald. Dit hangt nauw samen met de 

groei van de omzet en productiviteit van de Promen bedrijven. 

Per 1 januari 2018 is, overeenkomstig het hoofdlijnenbesluit van de gemeenten, de volledige PW-dienstverlening van Promen bij de onderliggende 

ProWork BV. Ondergebracht. ProWork heeft inmiddels met nagenoeg alle gemeenten (waaronder ook Zuidplas-IJsselgemeenten) meerjarenafspraken 

gemaakt.  

Risico’s en kansen 

Met de Participatiewet heeft het Rijk een transformatie beoogd waarbij mensen met een arbeidsbeperking meer dan voorheen werk vinden in een 

reguliere arbeidsomgeving in plaats van in een apart met dat doel georganiseerd SW-bedrijf. De budgetten onder de Participatiewet zijn echter beperkt en 

maken keuzes noodzakelijk. 
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Ontwikkelingen en beleidsvoornemens 

In 2017 zijn kaders ontwikkeld, gericht op een vraaggerichte dienstverlening. Promen blijft hiermee als stabiele basis beschikbaar voor de SW 

medewerkers en ontwikkelt zich als belangrijk instrument voor de Participatiewet passend binnen de individuele beleidsvrijheid van gemeenten. Voor de 

komende jaren is het zaak de samenwerkingsrelatie – i.s.m. GR IJsselgemeenten – verder uit te bouwen, gericht op het aan het werk helpen en houden 

van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Financieel belang 
Promen Rekening Rekening 

Balansbedragen per 31-12 2017 2018 

Eigen vermogen verbonden partij € 1.783.000 € 1.855.000 

Vreemd vermogen verbonden partij € 9.243.000 € 8.233.000 

Resultaat verbonden partij € 313.000 € 110.000 

Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij € 2.114.000 € 2.078.950 
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GR IJsselgemeenten 

Vestigingsplaats 

Capelle aan den IJssel 

Juridische rechtsvorm 

Gemeenschappelijke regeling (bedrijfsvoeringsorganisatie)  

Doel 

Gelet op de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015, samenwerken op het gebied van sociale zaken om gezamenlijke synergievoordelen te 

bereiken in kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en efficiency. 

Participerende partijen 

Gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas 

Reden gemeente aangaan verbinding 

Samenwerking op het gebied van sociale zaken om gezamenlijke synergievoordelen te bereiken in kwaliteit, continuïteit, flexibiliteit en efficiency, gelet op 

de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015.   

Bestuurlijk belang 

De gemeente Zuidplas wordt door twee collegeleden vertegenwoordigd in het Bestuur. 

Prestaties-effecten 

- Efficiënter functioneren op vereist kwalitatief niveau; 

- Kostenbeheersing. 

Gemeentelijke beleidsdoelstellingen 

- Minder uitkeringsgerechtigden door sturing op een lagere instroom en het bevorderen van uitstroom; 

- De arbeidsdeelname van inwoners extra stimuleren door een focus op inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Door middel van kwartaalrapportages rapporteert de GR IJsselgemeenten over de voortgang en de resultaten. 

Voortgang 

Sinds 2016 is Zuidplas aangesloten bij GR IJsselgemeenten voor de uitvoering van taken op het gebied van Sociale Zaken. In 2018 is deze 

samenwerking – vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst – geëvalueerd, waarbij de nadruk voor Zuidplas ligt op een integrale samenwerking 

binnen het sociaal domein. 

Risico’s en kansen 

Na een groei van het aantal uitkeringsgerechtigden, is het aantal in 2018 gestabiliseerd / licht gedaald. Conform de prognoses blijft het beschikbare BUIG-

budget echter onvoldoende, waardoor de gemeente een beroep zal moeten doen op de vangnetuitkering. 
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Ontwikkelingen en beleidsvoornemens 

GR IJsselgemeenten is een uitvoeringsorganisatie die als opdrachtnemer binnen de gestelde budgettaire en beleidsmatige kaders haar activiteiten en 

taken uitvoert. Door middels van een jaarplan geeft de GR invulling aan het maatschappelijk beleid van de gemeenten voor de bestaande en de nieuwe 

doelgroep van de Participatiewet voor het komende jaar. Belangrijke punten zijn: 

- het vergroten van de uitstroom en het beperken van de instroom in de bijstand; 

- begeleiden van nieuwe doelgroepen; 

- uitgaven van uitkeringen in het kader van de Participatiewet binnen de beschikbare rijksmiddelen houden. 

Financieel belang 
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 Grondbank RZG 

Vestigingsplaats 

Nieuwerkerk aan den IJssel 

Juridische rechtsvorm 

Gemeenschappelijke regeling (sinds 2004) 

Doel 
Het doel van de Grondbank is sinds 2010 het beheren en verkopen van verworven gronden voor de ontwikkeling van de Zuidplaspolder op basis van een 

periodiek vast te stellen uitgiftestrategiekader (USK). 
De Grondbank heeft binnen het project Zuidplaspolder een strategisch grondbezit van ongeveer 300 ha. met een boekwaarde van ongeveer € 95 miljoen. 

Gezien de fasering van de Zuidplaspolder is besloten om de Grondbank tot tenminste 2025 in stand te houden. 

Participerende partijen 

Gemeenten Rotterdam, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en de provincie Zuid Holland 

Reden gemeente aangaan verbinding 

Beheer van de verworven gronden ten behoeve van het project Zuidplaspolder. 

Bestuurlijk belang 

De deelnemers in de Grondbank RZG Zuidplas zijn de provincie Zuid-Holland (40%) en de gemeenten Rotterdam (40%), Zuidplas (9%), Gouda (6%) en 

Waddinxveen (5%). 
De gemeente Zuidplas is met twee leden vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en met één lid – tevens tweede vicevoorzitter – in het dagelijks 

bestuur. 

Prestaties-effecten 

Financiering, beheer en uitgifte van gronden. De halfjaarcijfers vormen een wijze van rapporteren over de afgesproken prestaties. 

Risico’s en kansen 

Op basis van de nu vastgestelde Visie Ruimte en Mobiliteit worden de doelstellingen van het project Zuidplaspolder vooralsnog gehandhaafd. De 

planningshorizon is verlegd tot na 2020. De waardering van de gronden is gebaseerd op dit ontwikkelperspectief, zij het dat er discussie is over mogelijke 

afwaarderingen. In dat verband is in 2016 een nieuwe studie opgestart om het toekomstperspectief van het project Zuidplaspolder opnieuw te bezien, 

maar dan specifiek in relatie tot de woningbouwbehoefte in de Zuidvleugel. Door Zuidplas is in dat kader een zogenaamd “bid” uitgebracht. Naar 

verwachting zullen Gedeputeerde Staten in 2018 een besluit nemen over deze verstedelijkingsopgave. 

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens 

- Programmatische uitgangspunten, zoals vastgesteld door de partners binnen het Zuidplaspolderproject (BOZ); 
- Uitgiftestrategiekader (USK) Grondbank (waarin op basis van het programma aangegeven beleidsvoornemens qua grondbeheer zijn opgenomen). 
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Financieel belang 
De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de rentelasten van de financiering en de kosten van beheer. Zowel als gevolg van verhoging van opbrengsten 

als van de huidige lage rentestand blijven deze kosten binnen de begroting. Risico is wel het financiële gevolg van een mogelijke afwaardering. Deze 

bedraagt maximaal ongeveer € 70 miljoen op een boekwaarde van € 95 miljoen. Het risico van de gemeente wordt maximaal ingeschat op € 7 miljoen. 

Grondbank RZG Rekening Rekening 

Balansbedragen per 31-12 2017 2018 

Eigen vermogen verbonden partij 

-€ 

23.524.000 

-€ 

22.149.000 

Vreemd vermogen verbonden partij € 88.400.000 € 90.800.000 

Resultaat verbonden partij € 1.406.000 € 3.274.000 

Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij € 342.000 € 207.150 
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Bedrijventerrein Gouwe Park bekend als Gouwe park 

Vestigingsplaats 

Gouda 

Juridische rechtsvorm 

Gemeenschappelijke regeling  

Doel 

Ontwikkeling van het bedrijventerrein Gouwepark 

Participerende partijen 

Gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas 

Reden gemeente aangaan verbinding 

Zuidplas participeert samen met Gouda en Waddinxveen in de ontwikkeling van een regionaal bedrijvenpark. Gouwe Park is primair beoogd voor de 

(her)huisvesting van bedrijven uit de participerende gemeenten; daarnaast is het nu ook een park van regionale betekenis. Daarbij wordt uitgegaan van 

een positief exploitatieresultaat voor de deelnemende partijen. 

Bestuurlijk belang 

Het dagelijks bestuur bestaat uit 1 lid per deelnemende gemeente, waarbij de burgemeester van Zuidplas op grond van de gemeenschappelijke regeling 

het voorzitterschap op zich neemt. Het algemeen bestuur wordt daarbij aangevuld met één extra lid per deelnemende gemeente. 

Prestaties-effecten 

De ontwikkeling van het Bedrijvenpark geschiedt in opdracht van een daartoe aangestelde directeur; de administratie ligt in handen van de daartoe 

aangewezen administrateur; beiden vanuit de gemeente Gouda. De gemeente Zuidplas regelt het secretarisschap van het bestuur. Het Bedrijvenschap 

Regio Gouda legt via het dagelijks bestuur verantwoording af aan de gemeenteraden. Jaarlijks geschiedt dit via het voorleggen van de jaarrekening van 

het afgelopen jaar en de begroting van het komend jaar. Voorafgaand aan de vergadering van het dagelijks en algemeen bestuur vindt er ambtelijke 

afstemming plaats met vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten 

Risico’s en kansen 

De recessie van de afgelopen jaren heeft zijn weerslag gehad op de uitgifte van gronden. Sinds 2016 is er weer vraag naar bedrijfsterrein en de 

verwachting is dat het bedrijvenpark in 2020 kan worden afgerond. Dan kan ook de gemeenschappelijke regeling worden ontbonden. 

De begroting is gebaseerd op een nadrukkelijk behoedzaamheidsprincipe. Desalniettemin kan op basis van de begroting 2020 een positief eindsaldo 

worden verwacht dat op basis van 1/3 aan de 3 deelnemers beschikbaar wordt gesteld. 

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens 

Het Bedrijvenschap richt zich op afrondende  verkoop van gronden per 2020. 
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Financieel belang 
Bedrijventerrein Gouwe Park Rekening Rekening 

Balansbedragen per 31-12 2017 2018 

Eigen vermogen verbonden partij € 5.832.000 € 9.040.000 

Vreemd vermogen verbonden partij € 9.000.000 € 0 

Resultaat verbonden partij € 5.832.000 € 9.040.000 

Bijdrage Zuidplas aan verbonden partij € 0 € 0 
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NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 

Rechtsvorm 

Privaatrechtelijke rechtspersoon 

Bestuurlijk belang 

De aandeelhouders van de bank zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van 

gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap. De gemeente Zuidplas heeft als aandeelhouder stemrecht in de aandeelhoudersvergadering. 

De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, advies, betalingsverkeer, elektronisch bankieren en vermogensbeheer. Klanten van de 

BNG zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Ook participeert de 

BNG in publiek-private samenwerking. 

Financieel belang 

De gemeente Zuidplas heeft 54.328 aandelen in de BNG á € 2,50 nominaal. Dat is 0,1% van het totaal aantal aandelen BNG. De aandelen staan op naam 

en zijn niet beursgenoteerd. De voorwaarden waaronder aandelen van eigenaar kunnen verwisselen zijn geformuleerd in artikel 6 van de statuten. 

Risico’s 

BNG staat bekend als een solide bank met een AA+-status. Er worden daarom geen risico’s verwacht. 

 

  

NV Alliander 

Rechtsvorm 

Privaatrechtelijke rechtspersoon 

Bestuurlijk belang 

Alle aandelen van Alliander zijn in bezit van de overheid, zoals provincies en gemeenten. 

Als aandeelhouder heeft de gemeente Zuidplas stemrecht in de aandeelhoudersvergadering. 

Alliander voorziet in de behoeften aan distributie van energie. Zij verzorgt de distributie van energie in ⅓ gedeelte van Nederland. Alliander is de 

netwerkbeheerder voor het Zuidplasgebied. 

Financieel belang 

De gemeente bezit 245.888 aandelen Alliander, ofwel 0,18% van het totaal aantal aandelen. Elk aandeel is gewaardeerd tegen een verkrijgingprijs van  

€ 0,33. De nominale waarde van de aandelen bedraagt € 5,00. Jaarlijks wordt er dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. 

Risico’s 

Er zijn geen specifieke risico’s te melden. 
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NV Oasen 

Rechtsvorm 

Privaatrechtelijke rechtspersoon 

Bestuurlijk belang 

De aandeelhouders zijn 33 gemeenten, waaronder de gemeente Zuidplas. Als aandeelhouder heeft de gemeente Zuidplas stemrecht in de 

aandeelhoudersvergadering. 

Oasen levert drinkwater voor het oostelijk deel van Zuid-Holland. 

Financieel belang 

De gemeente Zuidplas bezit acht aandelen, ofwel 0,3% van het totaal aantal aandelen.  

Elk aandeel heeft een nominale waarde van € 455,00. De Algemene vergadering van Aandeelhouders bepaalt of dividend wordt uitgekeerd. 

Risico’s 

Er zijn geen specifieke risico’s te melden. 

 

 

NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland (Dunea) 

Rechtsvorm 

Privaatrechtelijke rechtspersoon 

Bestuurlijk belang 

Samen met 17 andere gemeenten is de gemeente Zuidplas aandeelhouder. 

Als aandeelhouder heeft de gemeente Zuidplas stemrecht in de aandeelhoudersvergadering. 

De NV Duinwaterbedrijf levert drinkwater in een groot deel van de provincie Zuid-Holland. 

Financieel belang 

De gemeente Zuidplas bezit, na een herverdeling van de aandelen op basis van inwoneraantallen per 1 januari 2017, 102.669 aandelen, ofwel 2,5% van 

het totaal aantal aandelen. De aandelen hebben een nominale waarde van € 5,00. 

In de gemeentelijke administratie hebben deze aandelen een waarde nihil omdat deze volgens de gemeentelijke boekhoudvoorschriften gewaardeerd 

worden op basis van de toenmalige verkrijgingprijs van “nihil”. In de statuten is bepaald dat geen dividend wordt uitbetaald. In de begroting is de 

dividenduitkering voor € 0,00 structureel opgenomen. 

Risico’s 

Er zijn geen specifieke risico’s te melden. 

 

 

 

 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 4 juli 2019



 

Jaarrekening 2018    gemeente Zuidplas 
 

130 
 

Zuidplas Participatie CV 

Vestigingsplaats 

Nieuwerkerk aan den IJssel 

Juridische rechtsvorm 

Vennootschap Zevenhuizen Zuid CV met handelsnaam Grondexploitatiemaatschappij (GEM) Zevenhuizen Zuid  

Doel 

Een meerjarige samenwerking die gericht is op een integrale en fasegewijze ontwikkeling van het project(gebied) Zevenhuizen Zuid, dat voorziet in de 

ontwikkeling en bouw van circa 1.100 tot maximaal 1.400 woningen en een beperkt aantal voorzieningen. Zevenhuizen-Zuid is primair gericht op behoud 

en versterking van de voorzieningen in de dorpskern. 

Participerende partijen 

De gemeente Zuidplas, Gebiedsontwikkelingsmaatschappij Zuidplaspolder II CV, Synchroon BV en Thunnissen Ontwikkeling BV 

Reden gemeente aangaan verbinding 

De aangegane verbinding betreft een vrijwillige samenwerking waarvoor partijen een aparte entiteit hebben opgericht 

Bestuurlijk belang 

De gemeente Zuidplas heeft geen bestuurlijke vertegenwoordiging. De directie bestaat uit twee personen, waarvan één gemeentevertegenwoordiging. 

Ook de aandeelhouder is gelijk verdeeld tussen de gemeente en de marktpartijen (beide één persoon). De directiestructuur (van twee naar één-koppig) 

alsmede de gemeentelijke aandeelhouder zijn eind 2018 / begin 2019 veranderd. 

Prestaties-effecten 

Zevenhuizen Zuid CV is belast met de ontwikkeling van het woongebied Zevenhuizen Zuid, waaronder wordt verstaan verwerving van gronden (waar 

nodig), bouw- en woonrijp maken en het ontwikkelen en bouwen van woningen. De gemeente verricht in opdracht van de gemeente de activiteiten op het 

gebied van planeconomie en civiele techniek. 

Voortgang 

Fase 1A1 en fase 2 zijn opgeleverd; deelplan 3 is in de afrondende fase en met deelplan 4 kan eind 2018 naar verwachting met de bouw van woningen 

worden gestart. Deelplan 5 is in voorbereiding. Deelplan 6 is onderdeel van de geluidwal waarvoor nog een verwerving moet plaats vinden. De 

voorbereiding van de afrondende deelplannen 7, 8 en 9 zijn in volle gang. 

Risico’s en kansen 

De gemeente draagt 31% van het (financiële) risico, en heeft voor 50% zeggenschap. Eventuele exploitatieoverschot wordt naar rato 31-69% verdeeld 

onder de deelnemende partijen. 

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens 

Met de ontwikkeling van met name fase 7, 8 en 9 wordt gestreefd naar zowel een bouwkundige afronding dan wel een (verdere) planoptimalisatie, gericht 

op een sluitende mastergrex met nabetaling aan alle partijen waar het gaat om de waarde van de ingebrachte gronden. Er wordt gestreefd naar een totale 

oplevering per 2021 / 2022.   
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Paragraaf 7 - Grondbeleid 
 

Inleiding 

Onder grondbeleid verstaan we de positie die de gemeente inneemt bij het bereiken van (ruimtelijke) doelstellingen, zoals de realisatie van woningbouw en 

bedrijventerreinen. De gemeenteraad bepaalt de kaders van het grondbeleid en stelde deze op 31 maart 2015 met de Nota Grondbeleid 2015 vast. Tot de 

kaders behoren de wijze waarop de gemeente zich positioneert in de grondmarkt en de wijze waarop zij omgaat met grondexploitaties. Het college biedt de 

gemeenteraad ten minste één keer in de vier jaar een Nota Grondbeleid aan. 

 

Visie op het grondbeleid 

Grond is een essentiële productiefactor bij het uitvoeren van gemeentelijk beleid. Het is een schaars en kostbaar goed, dus is het van belang dat bij de 

verdeling van de grond alle maatschappelijke factoren en doelstellingen aan bod komen. Op dit vlak heeft de gemeente een ordenende en sturende taak. In 

de Nota Grondbeleid gaat de gemeente uitgebreid in op de gewenste vorm van grondbeleid en welke instrumenten zij hiervoor inzet. In de paragraaf 

Grondbeleid volstaat de gemeente met een korte samenvatting. Zoals aangegeven in de inleiding moet een keer per vier jaar de nota grondbeleid worden 

geactualiseerd. In 2019 zal daarom de nota grondbeleid worden geactualiseerd en aan de raad worden voorgelegd ter vaststelling. 

 

Actief en facilitair grondbeleid 

In hoofdlijnen bestaan twee varianten voor het uitvoeren van grondbeleid: actief grondbeleid en facilitair grondbeleid. 

 

● Bij actief grondbeleid begeeft de overheid zich als ondernemer op de grondmarkt. Hierbij houdt de gemeente het productieproces van bouwgrond zo veel 

mogelijk in eigen hand: het verwerven, bouw- en woonrijp maken en verkopen van grond. Op deze wijze trekt de gemeente het initiatief en de regie van 

de realisatie van de beleidsdoelstellingen nadrukkelijk naar zich toe. 

● Activiteiten in het kader van grondbeleid zijn niet per definitie een overheidstaak. Marktpartijen zijn immers ook in staat om diverse ruimtelijke 

ontwikkelingen op zich te nemen. Bij facilitair grondbeleid beperkt de gemeentelijke inbreng zich voornamelijk tot een rol waarin zij voorwaarden schept. 

In dat geval beoordeelt de gemeente of initiatieven van derden voldoen aan haar voorschriften en richtlijnen, bijvoorbeeld vanuit bestemmingsplannen. 

 

In de Nota Grondbeleid 2015 heeft de gemeenteraad gekozen voor faciliterend grondbeleid. Desondanks heeft de gemeente Zuidplas vanuit het verleden op 

diverse locaties gronden in bezit, mede als gevolg van de overname van gronden van de Grondbank RZG Zuidplas. Het risicoprofiel dat daarbij hoort, wil de 

gemeente bij de verdere ontwikkeling van de gemeentelijke ontwikkellocaties zo veel mogelijk beperken. Zij geeft de ruimte en flexibiliteit aan marktpartijen, 

zodat die vaker vraaggericht kunnen ontwikkelen. De rol die de gemeente hierbij inneemt, is dan ook facilitair van aard: kaderstellend in planmatige, 

planologische, financiële en procesmatige zin. 
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Programmabegroting 

Het grondbeleid heeft een duidelijke relatie met de verschillende beleidsvelden en de relevante doelstellingen daarvan. 

 

● Economische Zaken: het ontwikkelen van een samenhangende economische visie, met beleidsontwikkeling voor het aantrekken en in stand houden van 

werkgelegenheid en bedrijvigheid. Bedrijven hebben hierbij kansen en mogelijkheden voor vestiging en uitbreiding op bedrijventerreinen. Daarnaast gaat 

het om het uitvoeren van de bestaande plannen uit het Intergemeentelijk Structuurplan (ISP) voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. 

● Cultuur, sport en recreatie: het in standhouden en waar mogelijk versterken van voorzieningen op de gebieden van cultuur, sport en recreatie. Dit zijn bij 

uitstek elementen die de identiteit van de dorpen in de gemeente Zuidplas kleur geven en die bindend zijn voor de diverse dorpsgemeenschappen. Via 

het vastgestelde grondbeleid worden deze doelstellingen ruimtelijk gefaciliteerd. 

● Ruimtelijke ordening: de gemeente zet zich actief en met ambitie, maar ook met realiteitszin, in voor de realisatie van de plannen in de dorpen en in de 

Zuidplaspolder. De openbare ruimte zal hierbij op een zorgvuldige en kwalitatieve wijze inrichten worden ingericht met behoud van de specifieke 

dorpsidentiteiten. 

● Volkshuisvesting: het college wil ruimte bieden om aan de woningbehoefte van de huidige en toekomstige inwoners van Zuidplas te kunnen voldoen. Het 

uitgangspunt hierbij is wonen met behoud van het ‘dorpse’ karakter: gevarieerde bouw met de nodige ruimte voor groen en water. 

 

 

Uitvoering van het grondbeleid 

Algemeen 

De basis voor de uitvoering van het grondbeleid is een solide en reële grondexploitatieberekening. Hierbij spelen meerdere factoren een rol. 

 

● Tijd: de looptijd van de grondexploitatie, de rentekosten/-baten en de kosten- en opbrengstenstijgingen; 

● Locatie: de ligging waarbij de woningmarkt, het vestigingsmilieu, de eigendomsverhoudingen en de bodemgesteldheid van invloed zijn; 

● Ontwerp: de omvang van het plan in relatie tot faseringsmogelijkheden en de flexibiliteit om in planvorming op veranderende marktomstandigheden in te 

spelen; 

● Kwaliteit: het woon- en omgevingsmilieu, het architectonische ontwerp, de duurzaamheid en de verhoudingen binnen het ruimtegebruik (groen en blauw 

in relatie tot grijs); 

● Grondprijsbeleid: normatieve grondprijzen voor bepaalde (maatschappelijke) voorzieningen, of een marktconforme prijsbepaling op basis van een 

residuele of comparatieve benadering. 

 

Wet- en regelgeving 
Rapportage vind plaats op basis van geldende wet en regelgeving. Dit is voor het grondbedrijf de regels van BBV 2016 en specifieke op het grondbedrijf 

gerichte notities van de BBV. De geldende regelgeving is consequent toegepast in het “Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2019”.  

Tevens is de “Wet op de vennootschapsbelasting 1969” vanaf start 2016 ook van toepassing op de gemeente voor zover deze een onderneming voert. Dit is 

het meest waarschijnlijk bij het grondbedrijf. Om vast te stellen of het grondbedrijf als een onderneming geldt wordt ieder jaar een toets uitgevoerd. Ook voor 
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het jaar 2018 kan op basis van het “Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2019” geconcludeerd worden dat het Grondbedrijf momenteel niet als onderneming 

kan worden beschouwd en daarom niet vennootschapsbelastingplichtig is.  

 

Financiële positie 

Jaarlijks stelt de gemeente Zuidplas een Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) en een Tussentijdse rapportage Grondbedrijf (TRG) op. De gemeenteraad 

stelt deze documenten vast. Met het MPG en de TRG krijgt de gemeente beter inzicht in de grondcomplexen, kan zij tot efficiënte besluitvorming overgaan en 

beschikt de gemeenteraad over een sturingsinstrument. 

 

Voor de grondcomplexen geldt de volgende onderverdeling: 

• Een Bouwgrond In Exploitatie (BIE) is een grondexploitatie in uitvoering. Hierbij zijn de ruimtelijke kaders bekend en heeft de gemeenteraad de 

grondexploitatie vastgesteld; 

• Tot de strategische gronden onder de MVA (materiële vaste activa) rekent de gemeente de gronden die zij niet classificeert als BIE, maar wel de 

potentie hebben om in de toekomst te worden ontwikkeld. 
 

Grondexploitatieresultaten 

Met het MPG 2019 heeft de gemeente de grondexploitaties als volgt geactualiseerd.  
 

Grondexploitatie Einddatum Eindwaarde Netto Contante 

Waarde 

      1-1-2018 

Esse Zoom Laag 31-12-2022 7.428.000 6.862.000 

De Jonge Veenen fase 1 en 2 31-12-2019 148.000 145.000 

Bedrijvenpark Kleine Vink 31-12-2022 -2.155.000 -2.001.000 

Zevenhuizen-Zuid 31-12-2025 -1.409.000 -1.227.000 

De Zevenster 31-12-2021 338.000 318.000 

Nijverheidscentrum 31-12-2019 1.452.000 1.423.000 

De Tweemaster 31-12-2020 18.000 17.000 

Voormalige schoollocatie De Rank 31-12-2019 -519.000 -509.000 

Zelling Onderneming 31-12-2022 -752.000 -695.000 

Totaal     4.333.000 
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Als gevolg van de accountantscontrole is er nog een aanpassing gedaan. Vanuit de grondexploitatie Zevenhuizen Zuid is een deel van de boekwaarde naar 

balans geboekt. Het betreft een deel van de verstrekte voorfinanciering aan Zevenhuizen Zuid CV. Deze bedragen zijn nu, net als de overige voorfinanciering, 

op de balans verantwoord. Het negatieve effect op de balans is € 1.545.000. Binnen maximaal 3 jaar zullen we dit bedrag terug ontvangen. 

Ook de ramingen voor toekomstige voorfinanciering en het terug ontvangen van de bedragen zijn uit de grondexploitatie gehaald. Het effect voor de 

grondexploitatie is nagenoeg € 0, en heeft geen gevolgen voor de bovenstaande tabel 

 

Verlies- en winstnemingen en afsluitingen 

Verlies- en (tussentijdse) winstnemingen vinden plaats op grond van de Nota Grondbeleid. De gemeente Zuidplas neemt verliezen op het moment dat deze 

zich voordoen bij de actualisatie van de grondcomplexen. Voor de grondexploitaties die met een verwacht tekort sluiten, heeft zij een voorziening negatieve 

grondexploitaties gevormd ter grootte van het voorgecalculeerde exploitatietekort op netto contante waarde. 

 

Winstneming is alleen mogelijk als voldoende zekerheid bestaat over de verwachte inkomsten en deze inkomsten groter zijn dan de resterende uitgaven. De 

gemeenteraad moet expliciet besluiten tot winstneming. De Notitie Grondexploitaties 2016 biedt de mogelijkheid tot tussentijdse winstnemingen op basis van 

het voorzichtigheidsbeginsel en de PoC-methode (percentage of completion). Conform het MPG 2019 vinden in 2018 de winstnemingen plaats bij de 

grondexploitaties “Esse Zoom Laag”, “De Jonge Venen fase 1 en 2” en “Nijverheidscentrum”. Dit betreft een totaalbedrag van € 1.014.000 op eindwaarde. 

 

Daarnaast is bij het MPG 2019 voorgesteld om vier grondexploitaties af te sluiten, namelijk die voor het NAM-terrein, Oranjestraat, Zevenhuizen-Zuid fase 

1A1 en Schoollocatie Sint Jozef met een totale negatieve boekwaarde van -/- € 932.994. 

 

Reserve Grondbedrijf 

De gemeente Zuidplas beschikt over een Reserve Grondbedrijf. Zowel in het MPG als de TRG maakt de gemeente de stand en het verloop van de Reserve 

Grondbedrijf inzichtelijk. Als beleidsuitgangspunt geldt dat het aanwezige weerstandsvermogen (het saldo van de Reserve Grondbedrijf) op zijn minst gelijk 

moet zijn aan het benodigde weerstandsvermogen (het berekende risicoprofiel). Dit komt overeen met een ratio van 1,00. Bij een ratio kleiner dan 1,00 vult de 

gemeente het weerstandsvermogen vanuit de Algemene Reserve aan. Bij het MPG 2019 is op basis van het risicoprofiel en de aanwezige 

weerstandscapaciteit een ratio van 7,49 berekend per 1 januari 2019. De wijze van bepaling van het risicoprofiel komt overeen met de in de Nota 

Risicomanagement 2014 bepaalde uitgangspunten. 

 

Grondvoorraad 

Het MPG 2019 biedt een compleet overzicht van de gronden die in ontwikkeling zijn genomen en de gronden die nog worden ontwikkeld. De onderstaande 

figuur toont het verloop van de grondvoorraad voor de grondexploitaties (BIE), gemengde projecten (faciliterend deel), Niet In Exploitatie Genomen Gronden 

(t/m 2015) en strategische gronden (MVA, vanaf 2016). De bruto boekwaarde is hierbij gelijk aan de netto boekwaarde plus verliesvoorziening. 
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Bijlage 1 Bestuursstructuur 2018 
 

Gemeenteraad 

De gemeente Zuidplas wordt bestuurd door de gemeenteraad, die eenmaal in de 4 jaar door stemgerechtigde inwoners wordt gekozen.  

De gemeenteraad bestaat momenteel uit 27 raadsleden. 

 

De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 leverde de volgende zetelverdeling op: 

VVD     7 zetels 

ChristenUnie/SGP   6 zetels 

D66     2 zetels 

CDA     5 zetels 

SP     2 zetels 

PvdA/Groen Links   3 zetels 

Nieuw Elan Zuidplas   2 zetels 

De gemeenteraad vergadert volgens een tevoren opgesteld vergaderschema. De griffier ondersteunt en adviseert (het presidium van) de raad. 

 

Raadscommissies 

De gemeenteraad wordt ondersteund door een aantal Programmacommissies, te weten: 

• Ruimtelijke plannen 

In deze commissie komen de bestemmingsplannen, zienswijzen en de nota van zienswijzen aan de orde. 

• Verbonden Partijen 

Door middel van deze programmacommissie kan de raad meer invulling geven aan haar kaderstellende en controlerende rol richting verbonden partijen. 

• Planning en Control 

De taken van deze commissie bestaan onder andere uit het toezicht op de jaarrekening en interne begrotingsbeheersing van de gemeente, de benoeming van en contacten met de externe accountant. 

 

 

College van burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders bestaat sinds maart 2018 uit: 

K.J.G. Kats     burgemeester (tot 10-01-2019) 

J. Verbeek   1e locoburgemeester 

J. Hordijk   2e locoburgemeester 

J.W. Schuurman  3e locoburgemeester 

D.A. de Haas    4e locoburgemeester 

 

Het college van burgemeester en wethouders is belast met de uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. Bij dit college behoort ook het algemeen beheer van de ambtelijke organisatie. Het dagelijks beheer is 

opgedragen aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur. 

 

Portefeuilleverdeling 

Burgemeester K.J.G. Kats 

• Openbare orde en veiligheid 

• Bestuurlijke coördinatie + integraliteit van beleid 

• Communicatie en externe betrekkingen 

• Intergemeentelijke samenwerking 

• Wettelijke taken publiekszaken 

 

Wethouder J. Verbeek (1e loco)  

Dorpswethouder Zevenhuizen en Oud Verlaat 

• Jeugd(zorg) 

• Vrijwilligers 

• Sport 

• Onderwijs 

• Cultuur 
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• Duurzaamheid 

• Milieubeleid 

• Subsidiebeleid 

Wethouder J. Hordijk (2e loco)  

Dorpswethouder Moerkapelle 

• Volkshuisvesting  

• Ruimtelijke ontwikkeling (inclusief ontwikkeling Zuidplaspolder) 

• Recreatieparken 

• Vergunningverlening en handhaving 

• Grondbedrijf 

• Vastgoed 

 

Wethouder J.W. Schuurman (3e loco) 

Dorpswethouder Moordrecht 

• Werk en inkomen (Participatiewet) 

• Economische Zaken 

• Beheer openbare ruimte 

• Verkeer & Vervoer 

• (Implementatie) Omgevingswet 

• Inwoners- en ondernemersparticipatie 

• Opfrissen lokale democratie 

 

Wethouder D.A. de Haas (4e loco)  

Dorpswethouder Nieuwerkerk aan den IJssel 

• Financiën 

• Maatschappelijke ondersteuning 

• Volksgezondheid 

• Ouderen 

• Mantelzorg 

• Personeel en organisatie (inclusief Gemeentehuis) 

• Dienstverlening en bedrijfsvoering 

• Recreatie en Toerisme   
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Bijlage 2 Beleidsindicatoren per programma 
 

 
 

 

Jaarverslag 2018

Prog Prod Taakveld Naam indicator Eenheid Bron Indicator Korte toelichting

1. 3 1. Veiligheid Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren Bureau Halt       138,00 Zuidplas scoort iets hoger (138 t.o.v. 115) dan gemeenten van vergelijkbare omvang 

1 3 1. Veiligheid Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners CBS          1,30 afname van 21% vergeleken met 2017, mede dankzij goede afspraken met winkeliers en politie 

1 3 1. Veiligheid Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners CBS          3,50 
lichte stijging vergeleken met 2017, oa stijging aantal meldingen huiselijk geweld (extra 

aandacht vanuit de politie en gemeente voor dit vraagstuk).

1 3 1. Veiligheid Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 inwoners CBS          2,00 
flinke daling vergelen met 2017 als gevolg van gebruikmaking van buurtpreventie, social media 

en gerichgte surveillances

1 3 1. Veiligheid
Vernielingen en beschadigingen 

(in de openbare ruimte)
Aantal per 1.000 inwoners CBS          2,40 minder schade tijdens de jaarwisseling.

Beleidsindicatoren Programma 1

Jaarverslag 2018

Prog Prod Taakveld Naam indicator Eenheid Bron Indicator Korte toelichting

2 3 4. Onderwijs Absoluut verzuim Aantal per 1.000 leerlingen DUO          0,15 Voor gemeenten van vergelijkbare grootte is dit 1,2 

2 3 4. Onderwijs Relatief verzuim Aantal per 1.000 leerlingen DUO 53,34
Voor gemeente van vergelijkbare grootte is dit 23,5. Het cijfer is toegenomen doordat er actiever 

is gehandhaafd op luxeverzuim. 

2 3 4. Onderwijs
Vroegtijdig schoolverlaters zonder 

startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en 

MBO onderwijs
DUO 1,20%

Voor gemeenten van vergelijkbare grootte ligt dit percentage op 1,5. Zuidplas kent een zeer 

laag cijfer door een adequate aanpak en korte lijnen met de samenwerkingspartners

2 2
5. Sport, cultuur en 

recreatie
Niet-sporters % CBS/RIVM 48,00% Landelijk 48,7% volgens de website "Waar staat je gemeente"

2 3 6. Sociaal domein
Jongeren met een delict voor de 

rechter
% 12 t/m 21 jarigen

Verwey Jonker 

Instituut – 

Kinderen in Tel

0,92% Hiermee ligt Zuidplas net iets onder het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten (1,06%). 

2 1 6. Sociaal domein Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar

Verwey Jonker 

Instituut – 

Kinderen in Tel

3,77%
Zuidplas scoort veel beter dan het landelijk gemiddelde van 6,8%. En ook beter dan gemeenten 

van dezelfde grootte (4,3%).

2 1 6. Sociaal domein Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame 

beroepsbevolking t.o.v. de 

beroepsbevolking

CBS 71,60% De netto arbeidsparticipatie in Zuidplas ligt hoger dan het gemiddelde in Zuid-Holland: 67,1%

2 3 6. Sociaal domein Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen

Verwey Jonker 

Instituut – 

Kinderen in Tel

0,82% Lager dan landelijk gemiddelde (1,52)

2 3 6. Sociaal domein
Lopende re-

integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners 

van 15 – 64 jaar
CBS        11,80 Lager dan landelijk gemiddelde (15,3)

2 3 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 7,80%
Zuidplas scoort beter dan het landelijk gemiddelde van 9,2%. En ook beter dan gemeente met 

dezelfde grootte (8,9%).

2 3 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 18 jaar CBS 1,00%
Zuidplas scoort iets beter dan het gemiddelde van Zuid-Holland (1,1%). Ten opzichte van 

gemeenten met dezelfde grootte is de score gelijk.

2 3 6. Sociaal domein Jongeren met jeugdreclassering
% van alle jongeren van 12 tot 

23 jaar
CBS 0,30%

Zuidplas scoort beter dan het gemiddelde van Zuid-Holland (0,5%). De score ten opzichte van 

andere gemeenten van dezelfde grootte is gelijk (0,3%)

2 1 6. Sociaal domein
Cliënten met een 

maatwerkarrangement WMO
Aantal per 1.000 inwoners GMSD 38

Het aantal inwoners met een Wmo voorziening per 1.000 inwoners ligt lager dan bij gemeenten 

van vergelijkbare grootte (52)

Beleidsindicatoren Programma 2
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Jaarverslag 2018

Nr. Taakveld Naam indicator Eenheid Bron Indicator Korte toelichting

3 3 6. Sociaal domein Banen
Aantal per 1.000 inwoners in 

de leeftijd 15 – 64 jaar
LISA 547,1 Lager dan landelijk gemiddelde (663)

3 3 6. Sociaal domein
Personen met een 

bijstandsuitkering

Aantal per 1.000 inwoners 18 

jr en ouder
CBS 22,3 Lager dan landelijk gemiddelde (40,1)

3 1 3. Economie Functiemenging % LISA 49,50%

Deze index geeft de verhouding aan tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen 

wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. 

Zuidplas ligt net iets onder het landelijk gemiddelde (52,4%), en nagenoeg gelijk aan de 

referentiegemeenten 49,4%)

3 1 3. Economie Vestigingen (van bedrijven)
Aantal per 1.000 inwoners in 

de leeftijd van 15 t/m 64 jaar
LISA 126,5

Het betreft in de gemeente Zuidplas vooral vestigingen op het gebied van zakelijke 

dienstverlening. Het aantal vestigingen is goed vergelijkbaar met de andere gemeenten in de 

regio. We scoren iets beter dan Gouda, Waddinxveen en Capelle aan den IJssel, maar minder 

dan de Krimpenerwaard en Bodegraven Reeuwijk. De cijfers uit 2018 laten zien dat de 

verhoudingen tussen de gemeenten hetzelfde blijven als in de voorgaande jaren

3 1
7. Volksgezondheid 

en Milieu
Hernieuwbare elektriciteit % RWS 1,5%

De informatie is nog steeds gebaseerd op cijfers uit 2016. In de programmabegroting stond het 

volgende verwoord: Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, 

waterkracht, zon of biomassa. Dit aandeel is vergelijkbaar met de andere gemeenten. Alle 

gemeenten in de regio zijn gelijk gebleven of licht gestegen

Beleidsindicatoren Programma 3

Jaarverslag 2018

Nr. Taakveld Naam indicator Eenheid Bron Indicator Korte toelichting

4 1 8. Vhrosv Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen

Basisregistratie 

adressen en 

gebouwen

13,8

Dat Zuidplas een ontwikkelgfemeente is, blijkt ook uit deze indicator. In vergelijking met 

gemeente van deze omvang bouwt Zuidplas ongeveer twee keer zo veel (13,8 ten opzichte van 

6,6)

4 1 8. Vhrosv Demografische druk % CBS 73,90%
De demografische druk is evenals voorgaande jaren zowel landelijke als in Zuidplas gestegen. 

Het aantal niet-werkenden t.o.v. de wel-werkenden neemt toe. 

Beleidsindicatoren Programma 4

Jaarverslag 2018

Nr. Taakveld Naam indicator Eenheid Bron Indicator Korte toelichting

5 3
7. Volksgezondheid 

en Milieu
Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner CBS 117 kg/inw

In 2018 is 117 kilo restafval inclusief grof vuil als resultaat behaald (95 kg fijn en 22 kg grof). Dit 

is een stijging van 1 kilo per inwoner per jaar ten opzichte van 2017

Beleidsindicatoren Programma 5

Jaarverslag 2018

Prog Taakveld Naam indicator Eenheid Bron Indicator Korte toelichting

6 2 8. Vhrosv Gemiddelde WOZ waarde Duizend euro CBS  € 240.000 Op basis lokale lasten van het Ceolo

6 2 8. Vhrosv
Gemeentelijke woonlasten 

eenpersoonshuishouden
In Euro’s COELO  €       774 Woonlasten voor 2018 is de som van de OZB, afvalstoffen- en rioolheffing

6 2 8. Vhrosv
Gemeentelijke woonlasten 

meerpersoonshuishouden
In Euro’s COELO  €       792 Woonlasten voor 2018 is de som van de OZB, afvalstoffen- en rioolheffing

Beleidsindicatoren Programma 6
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Jaarverslag 2018

Nr. Taakveld Naam indicator Eenheid Bron Indicator Korte toelichting

7 1
0. Bestuur en 

ondersteuning
Formatie Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 4,99 Formatie in Fte per 1.000 inwoners

7 1
0. Bestuur en 

ondersteuning
Bezetting Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens 4,95 Bezetting Fte per 1.000 inwoners

7 1
0. Bestuur en 

ondersteuning
Apparaatskosten Kosten per inwoner Eigen begroting  €       495 Apparaatskosten per inwoner

7 1
0. Bestuur en 

ondersteuning
Externe inhuur

Kosten als % van totale 

loonsom + totale kosten 

inhuur externen

Eigen begroting 13,36%
De kosten van externe inhuur in 2018 bedragen € 2,2 miljoen. Uitgedrukt in een % van 

loonsom+ externe inhuur is dit 13,4% 

7 1
0. Bestuur en 

ondersteuning
Overhead % van totale lasten Eigen begroting 9,06% Overhead als % van totale lasten

Beleidsindicatoren Programma 7
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 

1. Inleiding 

De jaarrekening is opgemaakt volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).Op 5 maart 2016, is het Besluit 

begroting en verantwoording provincies en gemeenten gewijzigd. Met de wijziging van het BBV wordt voortaan begroot en verantwoord op het niveau van 

verplicht voorgeschreven taakvelden (nu nog producten) en zijn er verplichte beleidsindicatoren voorgeschreven. Hiermee is een betere interne sturing door 

de raad alsmede aan een betere vergelijkbaarheid tussen gemeenten mogelijk geworden. Deze wijziging van het BBV heeft gevolgen voor de inrichting van 

de begroting en jaarstukken en voor de het autorisatieniveau van de baten en lasten door de raad, met andere woorden: er zijn een aantal stelselwijzigingen 

doorgevoerd. 

 

Als gevolg van de BBV 2017 zijn ook de financiële verordening en de Nota reserves en voorzieningen aangepast. Op 8 november 2016 is de geactualiseerde 

financiële verordening van Zuidplas vastgesteld in de gemeenteraad. Tegelijkertijd is ook de Nota reserves en voorzieningen 2017 opnieuw vastgesteld.  

 

Aanvullend op het BBV heeft de Commissie BBV in afzonderlijke notities stellige uitspraken en aanbevelingen gedaan. Van stellige uitspraken mag in de 

verantwoording niet worden afgeweken. Aanbevelingen zijn bedoeld om steun en richting te geven.  

 

2. Algemene grondslagen voor de waardering 

Activa worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs (artikel 63 lid 1 BBV).Deelnemingen worden tegen verkrijgingsprijs 

gewaardeerd, tenzij de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, dan vindt waardering plaats tegen marktwaarde. Voorzieningen die 

een correctie zijn op de waarde van activa, dienen op de betreffende activa in mindering te worden gebracht. Passiva worden gewaardeerd tegen de 

nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd (artikel 63 lid 7 BBV). 

 

3. Balans 

3.1 Vaste activa 

Vaste activa zijn voor langere tijd vastgelegde vermogensbestanddelen die niet op korte termijn in liquide middelen zijn om te zetten. Volgens artikel 63 lid 1 

BBV dienen alle activa te worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Bijdragen van derden die in directe relatie staan met het 

actief moeten in mindering worden gebracht op het geactiveerde bedrag (artikel 62 lid 2 BBV). De verkregen bijdrage wordt als bate verantwoord. 

 

3.1.1 Immateriële vaste activa 

Immateriële vaste activa zijn evenals de materiële vaste activa niet financieel van aard. In tegenstelling tot materiële vaste activa zijn ze echter niet stoffelijk 

(niet tastbaar). Het BBV staat slechts in zeer beperkte mate activering van immateriële investeringen toe. Bovendien is de activering van immateriële 

investeringen nooit verplicht. De verordening ex artikel 212 GW dient aan te geven welk activeringsbeleid wordt gehanteerd. 

 

Artikel 34 BBV geeft aan welke immateriële investeringen activeerbaar zijn. Deze opsomming is limitatief. Activeerbaar zijn desgewenst uitsluitend: 
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- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio. 

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief. 

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden. 

 

3.1.2 Materiële vaste activa 

Activa worden gewaardeerd op basis van verkrijgings- of vervaardigingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten. De 

vervaardigingsprijs omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, welke rechtstreeks aan de vervaardiging 

kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingsprijs kunnen ook een redelijk deel van de indirecte kosten en de rente over het tijdvak voor de vervaardiging 

van het actief worden toegerekend. 

 

Materiële vaste activa zijn altijd stoffelijk van aard. Een uitzondering op deze regel is software. Software kan ook (onder voorwaarden) als materiële vaste 

activa worden gerubriceerd. 

 

Het BBV onderscheidt in artikel 35 drie categorieën materiële vaste activa, te weten: 

- Investeringen met een economisch nut 

- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 

- Van de materiele vaste activa wordt aangegeven welke in erfpacht zijn uitgegeven. 

 

Bijdragen die in mindering moeten worden gebracht: 

- Bijdragen van derden die in directe relatie staan met het actief moeten op de investering in mindering worden gebracht.  

- Indien de raad een bestemmingsreserve is ingesteld, dan mag deze reserve niet in mindering worden gebracht op de investering, maar kan deze gebruikt 

worden als dekking voor de jaarlijks uit de investering voortvloeiende kapitaallasten. 

 

Afschrijvingstermijnen: 

In de Financiële verordening 2017 gemeente Zuidplas zijn de termijnen opgenomen waarin de Investeringen met economisch nut worden afgeschreven:   
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Investeringen met economisch nut - afschrijvingstermijnen         Afschrijving in jaren 

Gronden en terreinen n.v.t. 

Grondwatermaatregelen 60 

Vrijverval riolering, aanleg begraafplaatsen en nieuwbouw duurzame gebouwen 50 

Woonruimten, gebouwen algemeen, gemalen bouwkundig en de aanleg van sportvelden 40 

Persleiding- / vacuumriolering en openbaar groen 30 

Woonwagens 25 

Noodgebouwen, bouwkundige aanpassing / renovatie, drukriolering, gemalen elektrisch / mechanisch en pompen 20 

Machines en installaties, herinrichtingen begraafplaatsen, renovatie sportvelden en inrichtingskosten gebouwen / buitenruimte 15 

Vervoermiddelen groot 12 

Inventaris waaronder meubilair, begraafplaats en gladheidbestrijding 10 

Vervoermiddelen klein, reiniging / milieu en gereedschappen brandweer 
 

8 

Veegwagens 6 

Automatisering (software) en gereedschappen gemeentewerken 5 

 

Op grond van de Financiële verordening 2017 gemeente Zuidplas’ worden investeringen voor het wegenbeheer met een minimum bedrag van € 10.000 

geactiveerd, tenzij de gemeenteraad gemotiveerd besluit hiervan af te wijken. In de Financiële verordening 2017 gemeente Zuidplas’ zijn de termijnen 

opgenomen waarin de Investeringen met maatschappelijk nut worden afgeschreven: 

 
Investeringen met maatschappelijk nut - afschrijvingstermijnen            

Investeringscategorie             Afschrijving in jaren 

Kunstwerken betonnen installaties 60 

Openbare verlichting kabels en kasten 50 

Openbare verlichting NPR en kunstwerken stalen installaties 40 

Aanleg, onderhoud en renovatie wegen 30 

Watergangen: beschoeïïngen en watergangen 25 

Kunstwerken houten installaties en openbare verlichting masten / armaturen 20 

Asfalt- en dijkwegen: aanleg wegen e.d. 15 

Speelvelden en -toestellen 12 

Verkeersmeubilair: abri's en plattegrondkasten 10 

 

3.1.3 Financiële vaste activa 

Een financieel vast actief is aanwezig als een duurzaam financieel belang gehouden wordt. 
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Artikel 36 BBV onderscheidt een zevental categorieën: 

- Kapitaalverstrekkingen aan: deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige verbonden partijen; 

- Leningen aan: openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen; 

- Overige langlopende leningen; 

- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd van één jaar of langer 

- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rente typische looptijd van één jaar of langer 

- Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer 

 

In de artikelen 62 lid 1, 63 lid 1 en 65 lid 1 BBV ligt vast dat financiële vaste activa tegen kostprijs dan wel duurzaam lagere waarde gewaardeerd dienen te 

worden. 
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3.2 Vlottende activa 

 

3.2.1. Voorraden 

Voorraden moeten worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs (artikel 63 BBV). Wanneer echter de marktwaarde lager is dan de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs, moet een verliesvoorziening worden getroffen voor het volledige verschil tussen de boekwaarde en de lagere marktwaarde 

of dient te worden afgewaardeerd naar deze lagere marktwaarde (artikel 65 lid 2 BBV). 

 

Het onderhanden werk van de grondexploitatie wordt overigens gewaardeerd tegen de netto vervaardigingskosten (kosten minus gerealiseerde opbrengsten) 

omdat wordt gewaardeerd per complex en niet per kavel. 

 

De rubricering van gronden in het bezit van de gemeente vraagt bijzondere aandacht. De notitie grondexploitatie 2016 van de commissie BBV vermeldt dat 

het BBV gronden in bezit van de gemeente specificeert naar de volgende activa: 

- Materiële vaste activa 

- Bouwgronden in exploitatie 

- Voorraad grond 

 

Materiële vast activa 

Grond dat een vaste bestemming heeft en niet in een transformatieproces zit, wordt opgenomen onder de materiële vaste activa. Dit geldt ook voor gronden 

die anticiperend en strategisch zijn aangekocht maar waarbij (nog) geen sprake is van een raadsbesluit met de vaststelling van het grondexploitatiecomplex, 

inclusief grondexploitatiebegroting.  

 

Bouwgronden in exploitatie 

Volgens de stellige uitspraak van de Commissie BBV is het startpunt van een Bouwgrond in exploitatie (BIE) het raadsbesluit met de vaststelling van het 

grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de BIE geopend en kunnen kosten worden geactiveerd en 

bijgeschreven op de voorraadpositie op de balans onder de categorie onderhanden werken. Voor winstneming geldt de percentage of completion methode; 

voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds, naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden 

genomen. Hiervoor moet het resultaat op de grondexploitatie wel op betrouwbare wijze kunnen worden ingeschat.  

 

Voorraad grond 

Ruilgronden zijn gronden die niet verkregen of aangekocht zijn met het stellige voornemen tot toekomstige bouw, maar om op afzienbare termijn door te 

verkopen of te ruilen voor gronden waar wel een toekomstige bouw is of wordt voorgenomen. 

Grondbanken zonder transformatie (gronden die de gemeente heeft aangekocht om zonder verdere bewerking weer te verkopen) worden opgenomen onder 

het onderhanden werk (BBV art. 38 lid b), maar zijn géén bouwgrond in exploitatie. 

Grondbanken met transformatie zijn gronden die zijn aangekocht om na enige transformatie te verkopen aan een ontwikkelaar. 
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Met ingang van 2016 wordt de activering van alle soorten grond in de eerste plaats steeds tegen (historische) verkrijgingsprijs (artikel 63.1 BBV) opgenomen. 

Het activeren van de overige kosten is niet langer toegestaan. Op grond wordt niet afgeschreven. Grond wordt wel afgewaardeerd tot de marktwaarde indien 

sprake is van een (duurzaam) lagere marktwaarde (artikelen 65.1 en 65.2 BBV). Eventuele (reeds bestaande) voorzieningen zijn bij overboeking van de 

NIEGG naar de MVA gehandhaafd. Voor een (verdere) afwaardering wegens duurzaam lagere waarde geldt de wettelijke overgangstermijn van 4 jaar. Mocht 

sprake zijn van marktwaardestijging, dan kan de voorziening voor dit deel vrijvallen. 

 

3.2.2. Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 

De waardering van de uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar vindt plaats tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs (artikel 63 lid 1 

BBV). Het ligt voor de hand om ook voor de uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar de nominale waarde als waarderingsgrondslag te 

hanteren. Verder is bepaald dat eventuele voorzieningen voor oninbaarheid met de boekwaarde van leningen en vorderingen verrekend moeten worden 

(artikel 63 lid 8 BBV). Dergelijke voorzieningen worden dus niet opgenomen onder de passiva, maar als waarderingscorrectie in mindering gebracht op de 

boekwaarde van de desbetreffende lening of vordering.  

 

3.2.3. Liquide middelen 

De liquide middelen maken net als de voorraden, de uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar en de overlopende activa, deel uit van de 

vlottende activa (artikel 37 BBV). De liquide middelen worden onderscheiden in kas- en banksaldi (artikel 40 BBV).De liquide middelen worden gewaardeerd 

tegen verkrijgingsprijs (artikel 63 BBV). 

 

3.2.4. Overlopende activa 

De overlopende activa maken deel uit van de vlottende activa. 

Onder de overlopende activa vallen de volgende posten: 

- De van Nederlandse en Europese overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een 

specifiek bestedingsdoel. 

- De overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen. 

De overlopende activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (artikel 63 BBV). 

 

3.2.5 Recht op verliescompensatie krachtens de wet op de vennootschapsbelasting 

Buiten balanstelling aan activazijde op te nemen: recht op verliescompensatie Wet vennootschapsbelasting 1969 Indien er sprake is van verliescompensatie 

krachtens de wet op de vennootschapsbelasting, wordt dit buiten de balanstelling om gepresenteerd omdat er geen sprake is van een vordering, maar slechts 

van een eventuele mogelijkheid tot compensatie in de toekomst.  
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4. Eigen vermogen 

Het eigen vermogen van een gemeente betreft het saldo van de bezittingen en de schulden. Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde 

resultaat zoals dat volgt uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening (artikel 42 lid 1 BBV). Het gerealiseerde resultaat wordt als afzonderlijk 

onderdeel van het eigen vermogen opgenomen (artikel 42 lid 2 BBV). De reserves zijn te onderscheiden in de algemene reserve en de bestemmingsreserves 

(artikel 43 lid 1 BBV). 

 

5. Voorzieningen 

Voorzieningen zijn passiefposten in de balans die een schatting geven van de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen waarvan de 

omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die 

datum. Er is een viertal categorieën voorzieningen, te weten: 

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s (artikel 44 lid 1a en 1b BBV) 

- Voorzieningen ter egalisering van kosten (artikel 44 lid 1c BBV) 

- Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35 eerste lid, onder b 

(artikel 44 lid 1d BBV) 

- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (artikel 44 lid 2 BBV) 

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. 

 

Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen en risico’s. Ze mogen niet groter of kleiner zijn dan de 

geschatte omvang van verplichtingen of risico’s waarvoor ze zijn ingesteld.  

 

6. Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 

De waardering van vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer geschiedt tegen nominale waarde (artikel 63 lid 7 BBV). 

Op grond van artikel 56 BBV dient in de toelichting op de balans de rentelast voor het begrotingsjaar te worden vermeld van alle vaste schulden, genoemd in 

artikel 46 BBV. 

 

7. Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 

De waardering van netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korten dan één jaar geschiedt tegen nominale waarde (artikel 63 lid 7 BBV) 

Geldleningen behoren alleen onder de netto-vlottende schulden te worden verantwoord als de oorspronkelijke rente typische looptijd of rentevaste periode 

van de lening korter is dan één jaar. 

 

8. Overlopende passiva 

Overlopende passiva zijn volgens artikel 49 BBV verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling 

komen. De overlopende passiva omvatten tevens de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede 
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voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen te dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Daarnaast worden 

overige vooruit-ontvangen bedragen die ten gunste van volgende begrotingsjaren komen, ook onder de overlopende passiva opgenomen. 

De waardering van overlopende passiva geschiedt tegen nominale waarde (artikel 63 lid 7 BBV). 

 

9. Buiten de balans opgenomen borg- en garantstellingen 

Aan de passiefzijde van de balans wordt buiten de balanstelling het bedrag opgenomen waartoe aan natuurlijke personen en rechtspersonen borgstellingen of 

garantiestellingen zijn verstrekt (artikel 50 BBV). 

 

10. Belangrijke financiële verplichtingen 

In de toelichting op de balans worden de niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige 

jaren is verbonden (artikel 53 BBV). Dit betreft meerjarige financiële verplichtingen, bijvoorbeeld langlopende huurcontracten of leasecontracten. 

 

11. Algemene grondslagen voor de resultaatbepaling 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum 

zijn gerealiseerd. Het voorzichtigheidsprincipe wordt hierbij toegepast. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, 

worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.  

 

Dividend opbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld. 

 

Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis van de kadernota rechtmatigheid 2018 het volgende: 

Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen 

WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is 

om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid aan eigen bijdrage in zijn geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van 

het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van 

de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen 

bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau. 

 

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het verbod op het opnemen van 

voorzieningen en schulden voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten worden sommige personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling 

plaatsvindt. Voorbeelden zijn ziektekostenpremie voor gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken. 

 

Bij de toepassing van de afschrijvingsmethode wordt het toerekeningbeginsel in acht genomen. Het toerekeningbeginsel houdt in dat baten en lasten worden 

toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. In beginsel wordt over vaste activa 

lineair afgeschreven met ingang van het jaar volgend op de ingebruikneming. 
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Het toerekenen van de kosten van kostenplaatsen (personeel en overhead) gebeurt op basis van een procentuele verdeling over de verschillende producten. 

Rentelasten worden doorberekend aan de producten/programma’s op basis van een bij begroting vastgesteld omslagpercentage. Financiering is meestal 

nodig voor aanschaf van kapitaalgoederen. De rente hierover wordt verdeeld op basis van de boekwaarde van de kapitaalgoederen behorende bij de 

verschillende programma’s. Een rentesaldo wordt als resultaat afzonderlijk verantwoord op het overzicht van Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 

 

12. Stelsel- en schattingswijzigingen in de jaarstukken 2018 

Het BBV onderscheidt twee soorten wijzigingen:  

a) een stelselwijziging: dit betreft een wijziging van de vrij te kiezen waarderings-(activering) grondslag;  

b) een schattingswijziging: dit betreft een wijziging van een verwachte toekomstige gebruiksduur.  

 

13. Aansluiting eigen vermogen en gerealiseerd resultaat 

In onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt hoe het verloop van de reserves was in het afgelopen boekjaar. De mutaties zijn gebaseerd op besluiten van 

vorig boekjaar waaronder de besluitvorming over de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2017. Als laatste wordt het resultaat over het 

verantwoordingsjaar gepresenteerd. Over dit bedrag wordt bij de vaststelling van deze jaarrekening een bestemming gevraagd aan de raad. 

 

 

 

  

Aansluitingen eigenvermogen en gerealiseerd resultaat saldo

01-01-

2018

Resultaat 

2017

Mutaties 

2018- 

stortingen

Mutaties 

2018- 

onttrekkin

gen

Gerealise

erd 

resultaat 

2018

Kapitaal-

lasten 

reserve

Saldo 

31-12-

2018

Algemene reserves 23.502      1.861        -                 1.022        24.341      

Bestemmingsreserves 16.336      2.467        6.249        1.130        225           23.697      

Gerealiseerd resultaat -218          -218          

Totaal       39.838         4.328         6.249         2.152           -218            225       47.820 

bedragen * € 1.000,-
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Balans  

 
 
 
  

Balans per 31 december 2018

ACTIVA

 Vaste activa 

 Immateriële vaste activa 2.309          2.383        

 - Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief 168             135             

 - Bijdragen aan activa in eigendom van derden 2.141         2.248         

 Materiële vaste activa 142.682     128.539   

 - Investeringen met een economisch nut 88.153       77.383       

 - Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 30.450       30.210       

 - Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 24.079       20.946       

 Financiële vaste activa 8.062          14.632      

 - Kapitaalverstrekking aan: 

 - deelnemingen 564             503             

 Leningen aan: 

 - woningbouwcorporaties 4.217         12.392       

 - deelnemingen 1.545         -                  

 - Overige langlopende geldleningen 1.715         1.716         

 - Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 21               21               

 Totaal vaste activa 153.054     145.555   

bedragen x € 1.000

31-12-18 31-12-17
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ACTIVA

Vlottende activa

Voorraden 26.561       39.273      

- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 24.756       37.584       

- Vooruitbetalingen 1.805         1.689         

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 25.769       11.199      

- Vorderingen op openbare lichamen 7.925         7.383         

- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 12.694       -                  

- Overige vorderingen 5.151         3.816         

Liquide middelen 57               824           

- kassaldi 1                 1                 

- banksaldi 56               823             

Overlopende activa 6.240          4.519        

- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door 

voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

992             -                  

- Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 5.248         4.519         

Totaal vlottende activa 58.628       55.814      

Totaal generaal activa 211.681     201.370   

Recht op vennootschapsbelasting krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 -                   -                 

bedragen x € 1.000

31-12-18 31-12-17
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PASSIVA

Vaste passiva

Eigen vermogen 47.820       44.167      

- Algemene reserve 24.341       23.502       

- Bestemmingsreserves 23.696       16.336       

- Gerealiseerde resultaat -218           4.328         

Voorzieningen 23.462       22.540      

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 9.788         9.355         

- Voorzieningen ter egalisering van kosten 2.919         3.276         

- Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is 10.755       9.909         

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 115.125     106.909   

- Onderhandse leningen van:

2. binnenlandse banken en overige financiële instellingen 115.074     106.889     

- Waarborgsommen 51               20               

Totaal vaste passiva 186.406     173.616   

bedragen x € 1.000

31-12-18 31-12-17
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PASSIVA

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 17.241       20.400      

- Overige kasgeldleningen 8.000         8.500         

- Banksaldi 1.927         8.100         

- Overige schulden 7.314         3.800         

Overlopende passiva 8.034          7.354        

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met 

uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

7.144         6.016         

- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een 

specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

- Het Rijk 650             671             

- Overige Nederlandse overheidslichamen 88               576             

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 153             92               

Totaal vlottende passiva 25.275       27.754      

Totaal generaal passiva 211.682     201.370   

- Gewaarborgde geldleningen 51.851       55.398      

- Garantstellingen -                   -                 

bedragen x € 1.000

31-12-18 31-12-17
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Toelichting op de balans 
 

Activa 
 

1. Vaste activa 

De waardering van de activa en de bepaling van de afschrijvingen is uitgewerkt in de Nota Waardering en afschrijving. Deze nota vloeit voort uit de door de 

raad vastgestelde Verordening op het financieel beleid. 

De belangrijkste uitgangspunten zijn hieronder aangegeven: 

• De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen historische aanschafwaarde minus afschrijvingen en eventuele waardeverminderingen; 

• Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investeringen in mindering gebracht; 

• In beginsel wordt een lineaire afschrijvingsmethode toegepast. Voor enkele categorieën wordt de annuïtair methode toegepast; 

• Afschrijving vindt voor het eerst plaats in het jaar volgend op de ingebruikneming van het actief; 

 

1.1. Immateriële vaste activa 

 

 
Onderstaand overzicht geeft het verloop aan van de immateriële vaste activa: 
 

 
 

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief 

Dit betreffen voorbereidingskosten voor de uit te voeren werkzaamheden in het kader van de MIP 2019, waarvoor de kredieten pas in 2019 beschikbaar zijn. 

In 2019 worden deze kosten overgeboekt naar de desbetreffende kredieten.  

Boekwaarde 

1-1

Vermeer

deringen

Vermin-

deringen

Afschrij-

vingen

Afwaardering Boekwaarde

  31-12

135                 33                    168                     

Bijdragen activa in eigendom van derden 2.248              107                   2.141                 

Totaal 2.383              33                    -                       107                   -                          2.309                 

Immateriële vaste activa

bedragen * 1.000,-

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief

Immateriële vaste activa Boekwaarde

 1-1

Boekwaarde 

31-12

-                          -                          

135                    168                     

2.248                 2.141                 

Totaal 2.383                 2.309                 

bedragen * 1.000,-

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief

Bijdragen activa in eigendom van derden
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1.2. Materiële vaste activa 

 

 
Investeringen met economisch nut: 

 
 

De kapitaallasten van investeringen in schoolgebouwen, gemeentelijke huisvesting, dorpshuizen, kinderopvangcentra en sportvoorzieningen worden 

(gedeeltelijk) gedekt door een onttrekking uit daarvoor gevormde bestemmingsreserves. 

 

Belangrijkste investeringen zijn: 

 
 

Boekwaarde  

1-1

Correctie 

boekwaarde 

1-1

Investering Des-

investering

Afwaar-

dering

Bijdragen van 

derden

Afschrijving Boekwaarde  

31-12

Verlies

voorziening

Balanswaarde

31-12

Gronden en terreinen* 42.857 566 13 42.278 -8.760 33.518

Woonruimten 124 12 113 113

Bedrijfsgebouwen ** 40.709 -1.551 9.772 547 1.541 46.842 46.842

Grond-, weg- en waterbouw 6.049 76 408 5.717 5.717

Vervoermiddelen 410 23 92 341 341

Machines, apparaten, installaties 470 443 2 124 787 787

Overige materiële vaste activa 859 89 114 834 834

Totaal 91.478 10.403 0 1.113 2 2.304 96.912 -8.760 88.153

* inclusief de strategische gronden. Uiterlijk 31 december 2019 zal een toets plaatsvinden op de marktwaarde van deze gronden tegen de geldende bestemming op het moment van de marktwaardetoets. 

** De  correctie een aanpassing op de toelichting van de balans 2017 en betreft een bijdrage van derden op de investering van de Bredeschool in Moordrecht 

bedragen * € 1.000,-

Investeringen met economisch nut - verloop 

boekwaarde

Totaal 13.609                                             14.877                                       9.777                                           

bedragen * € 1.000,-

Belangrijkste investeringen Beschikbaar gesteld 

krediet

Werkelijk besteed in 2018 Cumulatief besteed t/m 2018

Gemeentehuis Zuidplas                                          9.144                                            6.847 7.788                                                

                                         5.633                                            2.698 5.589                                                

ICT nieuwe huisvesting                                              100                                               232 232                                                   

Brede school Moerkapelle

Materiële vaste activa Boekwaarde 

1-1

Balanswaarde

31-12

89.927               88.153               

30.210               30.450               

20.946               24.079               

Totaal 141.084            142.682             

Investeringen met economisch nut

Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan 

worden geheven

Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

bedragen * € 1.000,-
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De investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven zijn als volgt onderverdeeld: 

 

De investeringen in grond-, weg- en waterbouw zijn investeringen die opgenomen zijn in het vastgesteld Rioleringsplan (vGRP) van 2015. 

 

De belangrijkste investeringen zijn:  

   

Boekwaarde   

1-1

Investering Des-

investering

Afwaar-

dering

Bijdragen van 

derden

Afschrijving Boekwaarde

  31-12

Gronden en terreinen 1.588 147 1.735

Woonruimten 0

Bedrijfsgebouwen 1.935 65 1.870

Grond-, weg- en waterbouw 23.906 1.478 889 24.495

Vervoermiddelen 307 22 68 261

Machines, apparaten, installaties 2.317 15 309 2.023

Overige materiële vaste activa 157 3 93 67

Totaal 30.210 1.664 0 0 0 1.424 30.450

Investeringen met economisch nut met heffingen 

- verloop boekwaarde

bedragen * € 1.000,-

Riolering EsseZoom Hoog Nwk MIP 2018

Rioolrenovaties MIP 2017 1.117

Gemalen en drukriool mech/elec2016 523

Gemalen en drukriool mech/elec2017 MIP 2017 147

Riolering Dorrestein Nwk MIP 2018 114

Riolering Pr. Beatrixstraat Mrd MIP 2018 60 113 113

Totaal 2.593

Belangrijkste investeringen Beschikbaar gesteld 

krediet

Werkelijk besteed in 2018 Cumulatief besteed t/m 2018

387 579 579

147

1.073

718

343

161

114

2.541 1.457

190

bedragen * € 1.000,-

113
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Investeringen met maatschappelijk nut 

 

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut heeft het volgende verloop: 

 

De belangrijkste investeringen zijn: 

Boekwaarde  

1-1

Investering Des-

investering

Afwaar-

dering

Bijdragen van 

derden

Afschrijving Boekwaarde

  31-12

Maatschappelijk nut vóór 2017

Grond-, weg- en waterbouw 17.009            43                    -                       -                       1.038                 16.013               

Machines, apparaten, installaties 703                 17                    96                       624                     

Overige materiele vaste activa -                       -                          

Subtotaal 17.712            60                    -                       -                       -                        1.134                 16.637               

Maatschappelijk nut vanaf 2017

Grond-, weg- en waterbouw 3.140              4.519              329                   75                       7.255                 

Machines, apparaten, installaties 94                    93                    -                          187                     

Overige materiele vaste activa -                       -                          

Subtotaal 3.234              4.612              -                       -                       329                   75                       7.442                 

Totaal 20.946            4.671              -                       -                       329                   1.209                 24.079               

Investeringen met maatschappelijk nut - verloop 

boekwaarde

bedragen * € 1.000,-

450 461 538

142 318 318

272 282 282

180 176 176

158 175 175

93 111 203

5.291 109 109

Totaal

741 741EsseZoom Hoog Nwk MIP 2018

478

bedragen * € 1.000,-

592 592

4.546

Oranjebuurt MIP 2017 142

Belangrijkste investeringen Beschikbaar gesteld 

krediet

Werkelijk besteed in 2018 Cumulatief besteed t/m 2018

625Middelweg Mrd MIP 2018 478

549

193 470

335Openbaar groen MIP 2018 464 464

Parkeerplaatsen Dorrestein 

Pr. Beatrixstraat Mrd MIP 2018

Jh vd Welstraat MIP 2017

Wegen MIP 2018

Dorrestein Nwk MIP 2018 699

Zuidelijke Dwarsweg MIP 2017

Wegen Zvh West MIP 2018

Wegen sportpark Dorrestein NWk MIP 2018

8.936 4.100
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1.3. Financiële vaste activa 

Kapitaalverstrekkingen aan instellingen en verstrekte leningen zijn opgenomen tegen nominale waarde.  

Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Als de waarde van de aandelen 

onverhoopt structureel daalt tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet nodig geweest.  

De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2018 wordt in onderstaand overzicht 

weergegeven: 

 

Deelnemingen; 

Per 31 december 2018 bestond de post deelnemingen voornamelijk uit de volgende posten:  

Bank Ned. Gemeenten    54.328 aandelen   à     €     2,50 per stuk nominaal 

Cyclus N.V.     40.302 aandelen   à     €     7,00 per stuk nominaal 

Alliander  245.888 aandelen   à     €     5,00 per stuk nominaal 

Oasen             8 aandelen  à     € 455,00 per stuk nominaal 

CV Zevenhuizen           10 aandelen  à     €   31,00 per stuk nominaal 

Dunea  102.669 aandelen       a     €     5,00 per stuk nominaal 

 

In 2018 is de deelneming aan de CV Zevenhuizen Zuid vergroot met € 61.000, nadat de CV bij al haar aandeelhouders het aandelenkapitaal (commanditair 

kapitaal conform artikel 9.7 en 9.8 van de Raamovereenkomst) heeft opgevraagd. 

 

De waardering van het belang in Alliander is lager dan de nominale waarde (245.888 aandelen x € 5) aangezien de nominale waarde hoger is dan de 

verkrijgingwaarde. Conform de BBV is de waardering op de balans tegen verkrijgingswaarde en deze bedraagt € 81.058 (de nominale waarde is € 1.229.440 

namelijk € 5 x 245.888 aandelen). De leningen aan de woningbouwcorporaties zijn verstrekte leningen voor woningbouw. Het aandelenkapitaal van Dunea 

bestaat uit 4 000 000 aandelen met een nominale waarde van € 5,00 per aandeel. De verdeling van aandelen is gekoppeld aan het inwonersaantal van de 

Boekwaarde

   1-1

Investering Des-

investering

Afschrijving / 

Aflossingen

Afwaardering Boekwaarde

  31-12

Kapitaalverstrekking aan:

Deelnemingen 503                 61                    564                     

Leningen aan:

Woningbouwcorporaties 12.392            8.175               4.217                 

Deelnemingen -                       1.545              1.545                 

Overige langlopende geldleningen 1.716              12                    13                     1.715                 

Uitzettingen in 's Rijks schatkist > 1 jaar 21                    21                       

Totaal 14.632            1.618              -                       8.188               -                          8.062                 

bedragen * € 1.000,-

Financiële vaste activa
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aandeelhoudende gemeenten. De aandeelhoudende gemeenten zijn overeengekomen dat periodiek, zo mogelijk één maal per vijfjaar, wordt nagegaan of de 

verdeling van de geplaatste aandelen in het kapitaal van Dunea overeenstemt met de verhouding van de inwonertallen van de gemeenten. Op grond van het 

inwoneraantal per 1 januari 2017 zijn de aandelen herverdeeld. Na de herverdeling heeft Zuidplas 102 669 aandelen in bezit. 

 

Woningbouwcorporaties 

In 2018 is een lening aan woningbouwcorporatie vervroegd afgelost voor een bedrag van € 7,7 miljoen  

 

Deelnemingen 

In 2018 is een lening verstrekt aan de CV Zevenhuizen Zuid van € 1,5 miljoen. 

 

Overige langlopende leningen 

De SVN lening constructie betreft een revolverend fonds. Dat betekent dat de rente niet wordt uitgekeerd maar wordt toegevoegd aan het beschikbare 

vermogen voor de leningen. Veel overheden gaan er toe over projecten te financieren met behulp van revolverende middelen (revolverende fondsen) in plaats 

van traditionele subsidies. In de raadsvergadering van 31 januari 2017 is besloten tot het instellen van duurzaamheidsleningen voor energiemaatregelen aan 

bestaande gebouwen voor bewoners, verenigingen en non-profitorganisaties, schoolbesturen en particuliere verhuurders voor een periode van vijf jaar tot 1 

januari 2022.  

 

Voor het uitvoeren van activiteiten ontvangt de uitvoerder niet zonder meer een geldbedrag, maar een lening die al dan niet met rente wordt terugbetaald. 

Door aflossing komt het uitgeleende geld terug in het revolverend fonds en is het weer beschikbaar voor nieuwe leningen. Voor 2018 gaat het om een bedrag 

groot ad. € 12.000. 

 

 

 Vlottende activa 

 

2.1. Voorraden 

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden (gronden die in exploitatie zijn genomen) zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs of de lagere 

marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend en een redelijk te achten aandeel in 

de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden genomen volgens het voorzichtigheidsprincipe. Dit wil zeggen 

dat de winsten met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Als hiervan geen sprake is, worden de verkregen 

verkoopopbrengsten volledig op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.  

Producten die zijn gerealiseerd worden gewaardeerd tegen de kostprijs, of tegen de marktwaarde als de marktwaarde lager is dan de kostprijs.  

Dat laatste doet zich vooral voor als voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en 

machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. 
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De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: 

 

 

In exploitatie genomen bouwgronden 

 

 

 
 
 
 
 
 

Voorraden

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Vooruitbetalingen

Totaal 39.273

bedragen * 1.000,-

1.805                                                

26.561                                             

1.689

Boekwaarde

   1-1

Boekwaarde

31-12

37.584                                        24.756                                             

Boekwaarde

   1-1

Investering Opbrengsten Winst

uitname

Boekwaarde

  31-12

Voorziening 

verlieslatende 

complexen

Balanswaarde

  31-12

Esse Zoom Laag 24.065 2.577 9.071 175 17.746 17.746

Oranjestraat 247 7 -254 -                       -                          

NAM terrein 1.491 36 764 -763 -                       -                          

Zevenhuizen Zuid 1A1 394 60 409 -45 -                       -                          

De Jonge Veenen 2.082 1.524 5.361 689 -1.066 -1.066

Kleine Vink 4.617 334 4.951 1.991 2.960

De Rank vm school 530 202 529 203 509 -306

St Jozef vm school 540 91 762 131 -                       -                          

Zevenhuizen Zuid 5.696 474 3.018 3.152 304 2.848

De Zevenster 52 10 62 62

Nijverheidscentrum 1.560 82 477 150 1.315 1.315

De Tweemaster 254 38 292 292

Zelling Onderneming 559 1.601 551 1.609 695 914

Totaal 42.087 7.036 20.942 83 28.264 3.499 24.765

bedragen * € 1.000,-

In exploitatie genomen 

bouwgronden
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Met onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de kosten, de opbrengsten en het geraamde eindresultaat van de bouwgronden in exploitatie. 
  

Boekwaarde

  31-12

Geraamde 

nog te maken 

kosten

Geraamde 

nog te 

realiseren 

opbrengsten

Geraamd 

eindresultaat 

(nominale 

waarde)

Geraamd 

eindresultaat 

(contante 

waarde)

Esse Zoom Laag 17.746 14.457 39.985 -7.782 -6.862

Oranjestraat -                       -                       -                       

NAM terrein -                       -                       -                       

Zevenhuizen Zuid 1A1 -                       -                       -                       

De Jonge Veenen -1.066 1.150 42 42 -145

Kleine Vink 4.951 2.284 5.590 1.645 1.991

De Rank vm school 203 380 67 516 509

St Jozef vm school -                       -                       -                       

Zevenhuizen Zuid 3.152 7.028 11.312 -1.132 293

De Zevenster 62 765 1.155 -328 -318

Nijverheidscentrum 1.315 541 3.299 -1.443 -1.423

De Tweemaster 292 475 800 -33 -17

Zelling Onderneming 1.609 5.732 6.857 484 695

Totaal 28.264 32.812 69.107 -8.031 -5.277

bedragen * € 1.000,-

In exploitatie genomen 

bouwgronden

Omschrijving

De geraamde nog te maken kosten *         32.812 

De geraamde opbrengsten *         69.107 

Het geraamde eindresultaat (eindwaardemethode) / verlies (MPG '2019; blz. 20)**           6.112 

Toelichting

* Nominale kosten en opbrengsten (exclusief kosten - en opbrengstenstijging en rente)

** Eindwaarde inclusief kosten- en opbrengstenstijgingen en rentekosten 

(Conform rekenparameters MPG '2019 / blz. 13-17)

bedragen x € 1.000

Deze ramingen zijn gebaseerd op de herziene grondexploitatieberekeningen (MPG'2019), die de raad op 9 

april 2019 vastgesteld heeft. 
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2.2. Uitzettingen korter dan één jaar 

 

De uitzettingen korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De 

voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte oninbaarheid. 

 

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder bestaan uit: 

 

In de post vorderingen op openbare lichamen zit de vordering op de belastingdienst inzake BTW Compensatiefonds. Onderdeel van de post overige 

vorderingen is de vordering van met name de bijzondere bijstand en de leenbijstand ter grootte van € 1.1 miljoen. Deze moet grotendeels als dubieuze 

debiteur worden aangemerkt, omdat de verwachting is dat niet alle vorderingen geïnd zullen worden. Hiervoor is een verliesvoorziening getroffen voor een 

bedrag van € 906.000. Ten behoeve van de reguliere debiteuren is een totale voorziening dubieuze debiteuren getroffen van € 900.000,-. 

 

De openstaande vorderingen groter dan € 100.000 worden hieronder toegelicht  

Grondinbreng Zevenhuizen Zuid    €1.109.000 

Huur sportcentrum Parkzoomhal   €   430.000 

Expl.bijdr.bovenwijkse voorz.De Brinkhorst art12.2 €   316.000 

Financiering deel 1 tbv grondverwervingen  €   243.000 

Huur 2018 sportcentrum Kleine Vink   €   177.000 

Huur 2018 Dorpshuis Op Moer    €   155.000 

Compens.reg Beschermd wonen 2018   €   145.000 

Huurnota 2018 sportzaal  Comenius Nwk  €   115.000 

Afrekening Groot Swanla    €   101.000 

   

Uitzettingen < 1 jaar Balans

waarde

  1-1

Boekwaarde

  31-12

Voorziening 

oninbaarheid

Balans

waarde

  31-12

Vorderingen op openbare lichamen 7.383              7.925               7.925                 

Overige verstrekte kasgeldleningen

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar -                       12.694             12.694               

Overige vorderingen 3.816              6.957               1.806                 5.151                 

Totaal 11.199            27.575             1.806                 25.769               

bedragen * € 1.000,-
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Schatkistbankieren  

De wet 'verplicht schatkistbankieren' schrijft voor dat decentrale overheden hun overtollige (liquide) middelen, boven een bepaald drempelbedrag, moeten 

aanhouden in de schatkist van het Rijk. Gerekend over een heel kwartaal, mogen de gemiddelde overtollige middelen per dag niet hoger zijn dan deze 

drempel. 

 

2.3. Liquide middelen 

 

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit het kassaldo en de saldi bij verschillende Nederlandse handelsbanken en staan vrij ter beschikking van de 

gemeente. 

 

Verslagjaar

(1) 743

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2) 8                      40                     99                       67                       

(3a) = (1) > (2) 735                 703                   644                    676                     

(3b) = (2) > (1) 0 0 0 0

Verslagjaar

(4a) 99.119            

(4b) 99.119            

(4c) -                  

743

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a) 754                 3.639               9.110                 6.193                 

(5b) 90 91 92 92

(2) - (5a) / (5b) 8                      40                     99                       67                       
berekening dempelbedrag: (1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Ruimte onder het drempelbedrag

Overschrijding van het drempelbedrag
(1) Berekening drempelbedrag

Begrotingstotaal verslagjaar

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 milj

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

Drempelbedrag
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Schatkistbankieren 

Drempelbedrag

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve 

Dagen in het kwartaal

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Liquide middelen

Totaal

bedragen * € 1.000,-

Boekwaarde

 1-1

Boekwaarde

 31-12

Kassaldi 1 1

Banksaldi 823 56

824 57
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2.4. Overlopende activa  

 

 
 

 

De nog te ontvangen bedragen bestaan onder andere uit: 

 
 
 
 

Overlopende activa

Totaal

bedragen * € 1.000,-

Boekwaarde

 1-1

Boekwaarde

 31-12

4.519 6.240

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen 964 992

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende 3.555 5.248

283

Ingetrokken subsidie 2014 90

Overboeking nota's 2018 naar 2019 1.704

1.951

102

Afrekening vergoeding gymnastiekonderwijs 30

Afrejebubg PGB jeugd 17

IJsselgemeente Afr. Doorschuif btw 2018 14

147

104

Vooruitbetaalde bedragen 2019 719

Overig 87

Omschrijving bedragen * 1.000,-

Afrekening grondbank 2012 tm 2014

Precarioheffing 2018

Groen en afval 

Zevenhuize Zuid fase 2a

Voorschot- JB-West

Totaal 5.248
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Saldo

   1-1

Vermeerderin

gen/Verminde

ringen

(Te) ontvangen 

bedragen

Saldo

     31-12

Vangnet uitkering 2016 195                 -                        195                    -                          

Vangnet uitkering 2017 528                 -                        528                     

Vangnet uitkering 2018 -                       88                     88                       

Provincie Zuid Holland inzake Bredeweg 241                 78                     319                     

Provincie Zuid Holland Fietsstraat Zuideinde 57                     57                       

Totaal 964                 223                   195                    992                     

Specificatie nog te ontvangen voorschotbedragen Europese en Nederlandse overheden

bedragen * 1.000,-
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Passiva 
1. Eigen vermogen 

 

Het eigen vermogen bestaat uit reserves en het resultaat van de jaarrekening en onderscheiden hierbij twee soorten reserves:  

• de algemene reserves 

• de bestemmingsreserves 

 

De algemene reserve is bedoeld als buffer voor tegenvallers. Het betreft de vrij aanwendbare middelen die worden ingezet wanneer zich onvoorziene 

financiële risico’s voordoen. De algemene reserve maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. Voor het totale overzicht van de weerstandscapaciteit 

wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in het Jaarverslag. 

 

Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de raad een specifieke bestemming is gegeven. De toevoegingen en onttrekkingen zijn geoorloofd voor 

zover de raad hiertoe heeft besloten. Onttrekkingen zijn daarnaast uitsluitend toegestaan als dit past binnen het specifieke doel van de reserve. 

 

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten: 

 

 

   

Eigen vermogen Boekwaarde 

1-1

Boekwaarde 

31-12

Algemene reserve 23.502 24.341

Bestemmingsreserves 16.336 23.696

Gerealiseerd resultaat 4.328 -218

Totaal 44.167 47.820

bedragen * € 1.000,-
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Het verloop van de reserves in 2018 geven we in onderstaand overzicht weer: 

 

Onder “Bestemming resultaat 2017” staan de toevoegingen die het gevolg zijn van het resultaat van het vorige boekjaar. Met het vaststellen van de 

jaarrekening 2017 (R18.000046) is besloten om het voordelig jaarrekeningresultaat 2017 van € 4,3 miljoen onder andere te storten in de algemene reserve 

voor een bedrag van € 1,9 miljoen. Daarnaast is een bedrag van € 1,5 miljoen gestort in de reserve sociaal domein en € 967.000 in de reserve bovenwijkse 

voorzieningen.  

 

Onder de “Verminderingen ter dekking van kapitaallasten” staan de verminderingen vermeld waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd.    

Boekwaarde

  1-1

Toevoeging Onttrekking Bestemming 

resultaat 

2017

Vermin-

dering 

wegens 

kap.lstn

Boekwaarde

  31-12

Algemene reserve vrij besteedbaar deel 23.502          -                       1.022                 1.861              -                      24.341            

Algemene reserves 23.502          -                       1.022                 1.861              -                      24.341            

Reserve grondexploitatie 5.472             5.856              814                     -                       -                      10.514            

Reserve Bovenwijkse voorzieningen -                      394                 -                          967                 1.361              

Afvalstoffenheffing 970                -                       301                     -                       -                      669                 

Egalisatiereserve Wet Inburgering Nieuwkomers 47                  -                       -                          -                       -                      47                    

Eigen graven 160                -                       -                          -                       -                      160                 

Activiteitenfonds De Kraal 40                  -                       -                          -                       -                      40                    

Kapitaallastenreserve 6.558             -                       -                          -                       225                 6.333              

Onderhoud sport 102                -                       15                       -                       -                      87                    

Uit te voeren werken 114                -                       -                          -                       -                      114                 

Ontwikkeling Ambonwijk 499                -                       -                          -                       -                      499                 

KCC 45                  -                       -                          -                       -                      45                    

Reserve sociaal domein 1.626             -                       -                          1.500              -                      3.126              

Vastgoed 291                -                       -                          -                       -                      291                 

Reserve Gebiedsgericht werken 410                -                       -                          -                       -                      410                 

Bestemmingsreserves 16.335          6.249              1.130                 2.467              225                 23.696            

Totaal 39.837          6.249              2.152                 4.328              225                 48.038            

Verloop reserves

bedragen * € 1.000,-
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Hieronder lichten we per reserve de aard en het doel van iedere reserve toe met de mutaties die hebben plaatsgevonden in het afgelopen begrotingsjaar: 

 

   

Algemene reserve saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Vermin-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Saldo 1 januari 23.502

Jaarrekeningresultaat 2017 1.861

Vermeerderingen:

Verminderingen:

Verbouwing Swanla 50

Versnelde sloop Rehobothschool Moerkapelle 302

Budgetoverheveling 2017 naar 2018 494

Onderzoekskosten MPV 2018 29

Storting tbv bovenwijkse voorziening 147

Saldo 31 december 25.363 0 1.022 24.341 

bedragen * € 1.000,-

Doel: middelen beschikbaar hebben voor eenmalige uitgaven die niet in de begroting of voor dekking van een eventueel nadelig saldo van de 

jaarrekening.
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Reserve grondexploitaties saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Vermin-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Saldo 1 januari 5.472              

Vermeerderingen:

Winstneming Esse Zoom Laag 175                     

Verliesvrz Zevenhuizen Zuid 117                     

Afsluiten St Jozefschool 130                     

Aframing strategische grond 3.786                 

Winstneming Jonge Veenen 690                     

Winstneming Nijverheidscentrum 150                     

Aframing Zevenhuizen Zuid 510                     

Verliesvrz Esse Zoom Laag 1                         

Opbrengst grondverkopen 297                     

Verminderingen:

Aafsluiten Nam terrein 15                    

Afsluiten Oranjestraat 255                 

Storting bovo Oranjestraat 6                      

Storting bovo Zevenhuizen 1A1 52                    

Aafsluiten Zevenhuizen 1A1 5                      

Ophoging Kleine Vink 211                 

Ophoging De Rank 90                    

Ophoging Zeling Onderneming 2                      

AfwaarderingGrond loods Lok 178                 

Saldo 31 december 5.472              5.856                 814                 10.514           

bedragen * € 1.000,-

Doel: Versterking van de vermogenspositie van het grondbedrijf. Eventuele nadelige saldi van exploitaties kunnen ten laste van deze reserve worden 

gebracht.
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Reserve Bovenwijkse voorzieningen saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Vermin-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Saldo 1 januari -                       

Jaarrekeningresultaat 2017 967                 

Vermeerderingen:

Storting bovo Oranjestraat 6                         

Storting bovo Zevenhuizen 1A1 52                       

Conform R16.000014 gelabeld bedrag 147                     

Storting saldo opheffen vrz bovenwijks 1                         

Correctie anterieure overeenkomsten 188                     

Verminderingen:

-                       

Saldo 31 december 967                 394                     -                       1.361             

bedragen * 1.000,-

Doel: het beschikbaar houden van ontvangen middelen van derden als bijdrage in de realisatie van voorzieningen in exploitatiegebieden.

Afvalstoffenheffing saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Vermin-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Saldo 1 januari 970

Vermeerderingen:

Verminderingen:

Saldo exploitatie 2018 301

Saldo 31 december 970 0 301 669

Doel: Het egaliseren van de jaarlijkse voor- en nadelige saldi van de kosten en opbrengsten op het product afvalstoffenbeleid.

bedragen * € 1.000,-
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Egalisatiereserve Wet Inburgering Nieuwkomers saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Vermin-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Saldo 1 januari 47

Vermeerderingen:

Verminderingen:

Saldo 31 december 47 0 0 47

bedragen * 1.000,-

Doel: Het ondervangen van verschillen tussen werkelijke en begrote bedragen voor inburgering.

Activiteitenfonds De Kraal saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Vermin-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Saldo 1 januari 40

Vermeerderingen:

Verminderingen:

Saldo 31 december 40 0 0 40

Doel: positieve exploitatieresultaten vam De Kraal reserveren voor toekomstige, niet voorziene kosten voor activiteiten van De Kraal.

bedragen * 1.000,-

Eigen graven saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Vermin-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Saldo 1 januari 160

Vermeerderingen:

Verminderingen:

Saldo 31 december 160 0 0 160

Doel: Het beschikken over de mogelijkheid tot het dekken van herinrichting- en uitbreidingsinvesteringen van de begraafplaatsen.

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 4 juli 2019



 

Jaarrekening 2018    gemeente Zuidplas 
 

174 
 

 
 

 

   

Kapitaallastenreserve saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Vermin-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Saldo 1 januari 6.558

Vermeerderingen:

Jaarlijkse storting tlv programma Samenleving

Verminderingen:

Onttrekking ter dekking van kapitaallasten 225

Saldo 31 december 6.558 0 225 6.333

bedragen * € 1.000,-

Doel: (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van een aantal specifieke investeringen

Onderhoud sport saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Vermin-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Saldo 1 januari 102

Vermeerderingen:

Verminderingen:

Hockey 15

Saldo 31 december 102 0 15 87

bedragen * 1.000,-

Doel: Bescchikbaarheid van financiele middelen voor de kosten van inrichtingselementen. Deze zijn niet opgenomen in het geactualiseerde beheerplan 

Sportparken

Uit te voeren werken saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Vermin-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Saldo 1 januari 114

Vermeerderingen:

0

Verminderingen:

0

Saldo 31 december 114 0 0 114 

bedragen * 1.000,-

Doel: Inzetten voor het bekostigen van het gemeentelijk deel van de Brug over de Ringvaart.
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Ontwikkeling Ambonwijk saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Vermin-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Saldo 1 januari 499

Vermeerderingen:

Verminderingen:

Saldo 31 december 499 0 0 499

Doel: Bekostigen van de herontwikkeling van het middengebied in de Ambonwijk, waaronder het JWF-gebouw in Moordrecht

bedragen * 1.000,-

KCC saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Vermin-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Saldo 1 januari 45

Vermeerderingen:

Verminderingen:

Saldo 31 december 45 0 0 45

Doel: versterking van de digitale dienstverlening door investeringen in verbeteren website, digitale producten en diensten en kanaalsturing

bedragen * 1.000,-
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Reserve vastgoed saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Vermin-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Saldo 1 januari 291

Vermeerderingen:

Verminderingen:

Saldo 31 december 291 0 0 291

Doel: De reserve vastgoed wordt gevoed door de netto opbrengsten uit de verkoop van vastgoed. Daarnaast worden de jaarlijkse uitvoerings-

/onderzoekskosten en boekwaardeverliezen ten laste gebracht van de reserve

bedragen * € 1.000,-
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2. Voorzieningen 

 

Voorzieningen zijn een schatting van voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen waarvan de omvang en/of tijdstip van optreden per 

balansdatum min of meer onzeker zijn en de oorzakelijk samenhang met de periode voorafgaande aan die datum. Er is een viertal categorieën, te weten: 

- verplichtingen, verliezen en risico’s; 

- egalisering van de kosten; 

- voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven als bedoeld in artikel 35 eerste lid, onder b;  

- middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is.  

 

De Voorzieningen bestaan uit de volgende posten:   

Reserve Gebiedsgericht werken saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Vermin-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Saldo 1 januari 410

Vermeerderingen:

Verminderingen:

Saldo 31 december 410 0 0 410

bedragen * 1.000,-

Doel: De provincie wil samen met de regio’s werken aan gebiedsgerichte projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van en in de regio’s. In 2017 is een 

bedrag van € 410.000-- (10,- per inwoner) gereserveerd ten behoeve van de cofinanciering voor het programma gebiedsgericht werken, waarbij de 

gemeente autonoom blijft in de beslissing haar gelden beschikbaar te stellen.

Boekwaarde 

1-1

Boekwaarde 

31-12

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 9.355             9.788              

Onderhoudsegalisatievoorzieningen 3.276             2.919              

Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvestering, waarvoor een heffing wordt geheven -                      -                       

Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is 9.909             10.755            

Totaal 22.540           23.462            

Voorzieningen

bedragen * € 1.000,-
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Het verloop van de voorzieningen in 2018 is als volgt: 

 
 

In de kolom vrijval hebben we de bedragen opgenomen die vrijvallen ten gunste van de exploitatie. Alle bestedingen van de voorzieningen komen 

rechtstreeks ten laste van de voorziening en lopen, in tegenstelling tot de vrijval, niet via de exploitatie. 

 

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s  

 

Bij deze categorie van voorzieningen gaat het min of meer om onzekere verplichtingen die te zijner tijd tot schulden kunnen leiden, zoals juridische claims n 

afwachting van een uitspraak van de rechter en dergelijke, of om voorzieningen die een schatting betreffen van de lasten die voort komen uit risico’s die 

samengaan met de bedrijfsvoering.   

Verloop voorzieningen Boekwaarde

   1-1

Toevoeging Aanwending Vrijval Boekwaarde

  31-12

Pensioengerechtigde wethouders 5.120              1.113                 217                 -                      6.016              

Verliesvoorziening Grondbank 2.160              -                          -                       180                 1.980              

Voorziening Wachtgeld wethouders 331                 226                     212                 -                      345                 

Linten ZPP 105                 68                       -                       -                      173                 

Deelplanstructuur ZPP 57                    37                       -                       -                      94                    

Hoofdplanstructuur ZPP 93                    37                       -                       -                      130                 

Voorziening frictiekosten 304                 -                          111                 76                   117                 

Voorziening voormalig personeel 132                 -                          -                       132                 -                       

Voorziening faciliterend grondbedrijf Zevenhuizen-Zuid 1.050              -                          -                       117                 933                 

Voorziening faciliterend grondbedrijf Esse Zoom Laag 2                      -                          -                       1                     0                      

Voorz. voor verplichtingen, verliezen en risico's 9.354              1.481                 540                 506                 9.788              

Wegen 559                 875                     800                 -                      634                 

Onderhoud openbare verlichting 40                    70                       90                    -                      20                    

Onderhoud kunstwerken 623                 95                       34                    -                      684                 

Onderhoud gemeentelijke gebouwen 2.054              728                     751                 450                 1.581              

Onderhoudsegalisatievoorzieningen 3.276              1.768                 1.675              450                 2.919              

Riolering 9.909              846                     -                       -                      10.755            

Van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel 9.909              846                     -                       -                      10.755            

Totaal 22.538 4.095 2.215 956 23.462

bedragen * € 1.000,-
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Als gevolg van de wettelijke bepalingen van de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft de gemeente in 2015 op basis van een actuariële 

berekening een voorziening ingesteld voor toekomstige pensioenverplichtingen. Ieder jaar wordt de stand van de voorziening geactualiseerd aan de hand van 

een voor dit doel specifiek geldend rentepercentage.  

 

 

Verliesvoorziening Grondbank saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Onttrekking Vrijval

Saldo 1 januari 2.160              

Vermeerderingen:

Verminderingen:

Aframing voorziening grondbank -                       180                 

Saldo 31 december 2.160              -                          -                       180                 1.980              

Doel: De in de boeken van de Grondbank verantwoorde grondwaarden zijn naar 

verwachting te hoog. Rekening houdend met de vernietiging door de Raad van State 

van de besluiten over een aantal deellocaties en de sterk teruglopende marktvraag is 

uit oogpunt van voorzichtigheid een verliesvoorziening gevormd in 2011.

Verminderingen:

bedragen * € 1.000,-

Pensioengerechtigde wethouders saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

saldo

01-01-2018

Onttrekking Vrijval

Saldo 1 januari 5.120              

Vermeerderingen:

Periodieke storting in de voorziening 85                       

Jaarlijkse herijking omvang voorziening 214                     

Waardeoverdracht 814                     

Verminderingen:

Uitbetalingen voormalige wethouders 217                 

Saldo 31 december 5.120              1.113                 217                 -                      6.016              

Doel: het zorgen voor beschikbaarheid van financiële middelen voor 

pensioenuitkeringen op het moment dat voormalige wethouders de 

pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Verminderingen:
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De taxatie in 2018 van de waarde van gronden van de Grondbank heeft geleid tot een verlaging van de verliesvoorziening van € 24 mln. (per ultimo 2017) 

naar € 22 mln. (per ultimo 2018). Aangezien het aandeel van Zuidplas in de Grondbank 9% is, bedraagt de door ons gevormde verliesvoorziening Grondbank, 

per ultimo 2018, € 1,98 mln. Ten opzichte van de stand per 1 januari 2018 is sprake van een vrijval van € 180.000.  

 

   

Voorziening Wachtgeld wethouders saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Onttrekking Vrijval

Saldo 1 januari 331                 

Vermeerderingen:

Storting voorziening conform begroting 225                     

Storting voorziening conform herijking 1                         

Verminderingen:

Diverse uitbetalingen 212                 

Saldo 31 december 331                 226                     212                 -                      345                 

Doel: Het beschikken van voldoende vermogen ter financiering van de 

wachtgeldverplichtingen voormalige  wethouders

Verminderingen:

bedragen * € 1.000,-

Linten ZZP saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Onttrekking Vrijval

Saldo 1 januari 105                 

Vermeerderingen:

Bijdrage uit anterieure overeenkomsten 2018 68                       

Verminderingen:

Saldo 31 december 105                 68                       -                       -                      173                 

Verminderingen:

Doel: De voorziening is gevormd t.b.v financiële bepalingen in anterieure 

overeenkomsten als bedoeld in art. 6.2.4 WRO.
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Deelplanstructuur ZZP  saldo

01-01-2018 

 Vermeer-

deringen: 

 Saldo 

31-12-2018 

 Onttrekking  Vrijval 

Saldo 1 januari 57                    

Vermeerderingen:

Bijdrage uit anterieure overeenkomsten 2018 37                       

Verminderingen:

Saldo 31 december 57                    37                       -                       -                      94                    

bedragen * € 1.000,-

 Verminderingen: 

Doel: De voorziening is gevormd t.b.v financiële bepalingen in anterieure 

overeenkomsten als bedoeld in art. 6.2.4 WRO.

Hoofdplanstructuur ZZP saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Onttrekking Vrijval

Saldo 1 januari 93                    

Vermeerderingen:

Bijdrage uit anterieure overeenkomsten 2018 37                       

Verminderingen:

Saldo 31 december 93                    37                       -                       -                      130                 

Verminderingen:

bedragen * € 1.000,-

Doel: De voorziening is gevormd t.b.v financiële bepalingen in anterieure 

overeenkomsten als bedoeld in art. 6.2.4 WRO.
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De stand van de voorziening per 31 december 2018 bedraagt € 117.000. De voorziening is bedoeld om toekomstige uitgaven als gevolg van salarisafspraken 

waartegenover geen arbeidsprestaties staan en WW-verplichtingen op te vangen. In het bedrag van € 117.000 is rekening gehouden met het feit dat de CAR-

UWO niet langer los wordt gezien van de werkloosheidswet. De consequentie is dat ook het arbeidsverleden opgebouwd in het bedrijfsleven meetelt voor de 

hoogte en duur van de werkloosheidsuitkering. Doordat een voormalig personeel inmiddels inkomsten uit arbeid genereert hebben we een deel van de 

voorziening laten vrij vallen. 

 

 

Op grond van specifieke regelgeving hebben we in 2017 een voorziening gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan het sluiten van een 

vaststellingsovereenkomst. Doordat een voormalig personeel inkomsten uit arbeid genereert hebben we de voorziening laten vrij vallen.  

 

Voorziening frictiekosten saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Onttrekking Vrijval

Saldo 1 januari 304                 

Vermeerderingen:

Verminderingen:

Uitbetalingen voormalig personeel 111                 

Vrijval 76                   

Saldo 31 december 304                 -                          111                 76                   117                 

Doel: Het opvangen van de kosten als gevolg van boventalligheid in het kader van de 

reorganisatie.

Verminderingen:

bedragen * € 1.000,-

Voorziening voormalig personeel saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Onttrekking Vrijval

Saldo 1 januari 132                 

Vermeerderingen:

Verminderingen:

Vrijval -                       132                 

Saldo 31 december 132                 -                          -                       132                 -                       

Doel: de financiering van de uitgaven in het kader van vaststellingsovereenkomsten

bedragen * € 1.000,-

Verminderingen:
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Zevenhuizen-Zuid is een gemengd project met zowel actieve als faciliterende onderdelen. De kosten en opbrengsten ten aanzien van het faciliterende deel 

mogen niet in de grondexploitatie worden geadministreerd. Het faciliterende deel heeft, per 31 december 2018, een verwacht negatief balansresultaat. 

Hiervoor is een voorziening gevormd. In Het MPG’2019 is dit nader toegelicht  
 

 

Esse Zoom Laag is een gemengd project met zowel actieve als faciliterende onderdelen. De kosten en opbrengsten ten aanzien van het faciliterende deel 

mogen  niet in de grondexploitatie worden geadministreerd. Het faciliterende deel heeft een verwacht balanssaldo, per 31 december 2018, is nagenoeg nihil 

(zie MPG’2019).   

Voorziening faciliterend grondbedrijf Zevenhuizen-Zuid saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Onttrekking Vrijval

Saldo 1 januari 1.050              

Vermeerderingen:

Verminderingen:

Vrijval 117                 

Saldo 31 december 1.050              -                          -                       117                 933                 

Verminderingen:

Doel: Bij faciliterende delen van gemengde projecten met een negatieve 

balanswaarde wordt een verliesvoorziening getroffen ter hoogte van het negatieve 

resultaat

bedragen * € 1.000,-

Voorziening faciliterend grondbedrijf Esse Zoom Laag saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Onttrekking Vrijval

Saldo 1 januari 2                      

Vermeerderingen:

Verminderingen:

vrijval 1                     

Saldo 31 december 2                      -                          -                       1                     0                      

bedragen * € 1.000,-

Verminderingen:

Doel: Bij faciliterende delen van gemengde projecten met een negatieve 

balanswaarde wordt een verliesvoorziening getroffen ter hoogte van het negatieve 

resultaat

op netto contante waarde.
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Onderhoud en egalisatievoorzieningen 

Deze voorzieningen worden gevormd voor de egalisering van in tijd onregelmatig gespreide kosten, zoals grootonderhoud mits de kosten in een volgend 

begrotingsjaar gemaakt zullen worden en de oorsprong in het lopende of voorgaande begrotingsjaar. Deze categorie voorzieningen de toekomstige lasten 

gelijkmatig te verdelen over meerdere begrotingsjaren. 

 

Met het vaststellen van IBOR 2018 – 2021 is ook het beheerplan wegen geactualiseerd. De storting in deze voorziening is overeenkomstig het beheerplan 

(met de vooruitberekening van verwachte uitgaven en noodzakelijke stortingen). De werkelijke onttrekkingen (= uitgaven in het kader van grootonderhoud) zijn 

in lijn met de verwachtte onttrekkingen op grond van dit beheerplan.  

 

Met het vaststellen van IBOR 2018 – 2021 is ook het beheerplan onderhoud openbare verlichting geactualiseerd. De storting in deze voorziening is 

overeenkomstig het beheerplan (met de vooruitberekening van verwachte uitgaven en noodzakelijke stortingen). De werkelijke onttrekkingen (= uitgaven in 

het kader van grootonderhoud) zijn in lijn met de verwachtte onttrekkingen op grond van dit beheerplan. 

Wegen grootonderhoud saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Onttrekking  Vrijval 

Saldo 1 januari 559                 

Vermeerderingen:

Storting voorziening conform beheerplan 875                     

Verminderingen:

Groot onderhoud beheerplan wegen 800                 

Saldo 31 december 559                 875                     800                 -                      634                 

Verminderingen:

Doel: De voorziening is gevormd ter dekking van de onderhoudskosten van wegen.

bedragen * € 1.000,-

Onderhoud openbare verlichting saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Onttrekking  Vrijval 

Saldo 1 januari 40                    

Vermeerderingen:

Storting voorziening conform beheerplan 70                       

Verminderingen:

Groot onderhoud beheerplan openbare verlichting 90                    

Saldo 31 december 40                    70                       90                    -                      20                    

Verminderingen:

bedragen * € 1.000,-

Doel: Dekking van de kosten van groot onderhoud- en vervangingskosten van de 

openbare verlichting (onderhoudsniveau: minimaal C)
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Met het vaststellen van IBOR 2018 – 2021 is ook het beheerplan kunstwerken geactualiseerd. De storting in deze voorziening is overeenkomstig het 

beheerplan (met de vooruitberekening van verwachte uitgaven en noodzakelijke stortingen). De werkelijke onttrekkingen (= uitgaven in het kader van 

grootonderhoud) zijn in lijn met de verwachtte onttrekkingen op grond van dit beheerplan. 

  

 

Het Meerjarige onderhoudsplan (MJOP) per gebouw is samen met het MPV’2017 in 2017 vastgesteld. De storting in deze voorziening is overeenkomstig de 

MJOP’s (met de vooruitberekening van verwachte uitgaven en noodzakelijke stortingen). De werkelijke onttrekkingen (= uitgaven in het kader van 

grootonderhoud) zijn in lijn met de verwachtte onttrekkingen op grond van de MJOP’s.   

Onderhoud kunstwerken saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Onttrekking  Vrijval 

Saldo 1 januari 623

Vermeerderingen:

Aangepaste storting voorziening nav VGRP 95                       

Verminderingen:

Groot onderhoud beheerplan kunstwerken 34                    

Saldo 31 december 623 95                       34                    -                      684                 

Doel: Dekking van de kosten van groot onderhoud van bruggen, duikers en 

viaducten.

bedragen * € 1.000,-

Verminderingen:

Onderhoud gemeentelijke gebouwen saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Onttrekking  Vrijval 

Saldo 1 januari 2.054

Vermeerderingen:

Storting voorziening cf MJOP 728

Verminderingen:

Vrijval 450

Groot onderhoud beheerplan gemeentelijke gebouwen 751

Saldo 31 december 2.054 728 751 450 1.581

Doel: Dekking van de kosten van groot onderhoudk die verband houden met het 

onderhoud van de gemeentelijke gebouwen (Minimaal onderhoudsniveau C)

bedragen * € 1.000,-

Verminderingen:
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Voorzieningen voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven  

Op grond van de BBV worden bijdrage voor toekomstige vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven onder deze categorie verantwoord. 

Overschotten op de exploitatie van riolering of afvalstoffenheffing kunnen het gevolg zijn van achterstand in de uitvoering of vervangingsinvestering waarvoor 

een heffing wordt geheven. Deze overschotten mogen niet ten gunste van de exploitatie c.q. algemene middelen worden gebracht omdat dit geld is van de 

belastingbetaler. Deze overschotten moeten in de voorziening worden gestort ter dekking van de daad werkelijke realisatie van de vervanging. 

 

 

Het product Riolering is een “gesloten systeem”. Een gesloten systeem is een product, of een aantal samenhangende producten, waarvan de totale kosten 

geheel worden gedekt uit een specifieke inkomstenbron, anders dan de algemene dekkingsmiddelen. Het saldo van baten en lasten van deze producten 

wordt altijd toegevoegd of onttrokken aan de voorziening.    

Egalisatievoorziening riolering saldo

01-01-2018

Vermeer-

deringen:

Saldo 

31-12-2018

Onttrekking Vrijval

Saldo 1 januari 9.909              

Vermeerderingen:

Saldo riolering 2018 846                     

Verminderingen:

Saldo 31 december 9.909              846                     -                       -                      10.755            

Doel: Het beschikbaar hebben van middelen om de riolering te onderhouden. 

bedragen * € 1.000,-

Verminderingen:
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3. Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 

 

Deze post bestaat uitsluitend uit aangetrokken langlopende geldleningen bij binnenlandse banken. Deze vaste schulden worden gewaardeerd tegen de 

nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2018. 

 

 

Op 18 mei 2018 is een lening van € 7,7 miljoen bij de NWB vervroegd afgelost. In juli 2018 zijn een tweetal nieuwe leningen aangetrokken bij de BNG van elk 

€ 10 miljoen groot, met een looptijd van resp. 10 en 30 jaar en een rentepercentage 0,495% en 1,6%.De totale rentelast in het jaar 2018 over de vaste 

schulden bedraagt evenals in 2017 € 3,7 miljoen.  

4. Vlottende passiva 

Onder de vlottende passiva worden afzonderlijk opgenomen de netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en de overlopende 

passiva. 

   

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Saldo

    1-1

Vermeer- 

deringen

Vermin-

deringen

Saldo

     31-12

Onderhandse leningen van: -                          

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 106.889             20.000            11.815           115.074         

Waarborgsommen 20                       52                    21                   51                    

Totaal 106.909             20.052            11.836           115.125         

bedragen * € 1.000,-

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overlopende passiva

Totaal

Boekwaarde 1-1

27.754                                          25.275                                      

7.354                                             8.034                                         

bedragen * € 1.000,-

17.241                                      

Boekwaarde 31-12

20.400                                          
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4.1. Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar 

 

De in de balans opgenomen netto-vlottende schulden bestaan uit: 

 

 

Er is een kredietfaciliteit in rekening-courant bij de Bank Nederlandse Gemeenten tot maximaal € 10,0 miljoen. Eind 2018 is een nieuwe kasgeldlening 

aangetrokken voor 6 maanden van € 8,0 miljoen. Het saldo van de overige schulden bestaat voornamelijk uit het crediteurensaldo. 

 

4.2. Overlopende Passiva 

 

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: 

 
Deze post verplichtingen bestaat voornamelijk uit: 

- Transitorische rente      € 1.381.000 

- Nog te betalen facturen      € 1.234.000   

Overlopende passiva

576 650

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

Totaal

92 153

7.354 8.034

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend 

begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende 

arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

6.016 7.144

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen 

voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van 

volgende begrotingsjaren

- Europese overheidslichamen 671 88

- Het Rijk

Boekwaarde 1-1 Boekwaarde 31-12

bedragen * € 1.000,-

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Kasgeldleningen 8.500              

Banksaldi 8.100              

Overige schulden 3.800              

Totaal

bedragen * € 1.000,-

Boekwaarde 1-1 Boekwaarde 31-12

1.927                                         

7.314                                         

20.400                                          17.241                                      

8.000                                         
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- Overige nog te betalen: 

o Jeugdzorg      € 2.426.000 

o Compensatie sportstichting    €    561.000 

o WMO       €    379.000 

o Jaarprogramma ODM 2018    €    194.000 

o Restitutie te veel betaalde rente 2017/2018  €    188.000 

o VSO 2019 t/m 2020     €    174.000 

o Afrekening jeugd Rivierduinen    €    123.000 

o Diverse       €    323.000 

- Afdracht ABP       €    161.000 

 

Onder de post “de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die 

dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren” zijn bedragen opgenomen waaraan een bestedingsverplichting is verbonden.  

 
   

Saldo

     1-1

Vermeer- 

deringen

Vermin-

deringen

Saldo  

   31-12

Onderwijs achterstanden beleid het Rijk 333 200 212 321

Sanering verkeerslawaai het Rijk 129 57 45 141

Min Soza uitkering vergunninghouders het Rijk 210 26 184

Prov ZH Zelling Onderneming overige 551 551 -                  

Toegangkelijk maken bushaltes overige 9 73 9 73

Overige het Rijk -                      4 4

Overige Overige 15 15

Totaal 1.247 334 843 737

* overige - hier moet worden gelezen: Overige nederlandse overheidslichamen

bedragen * € 1.000,-

Specificatie voorschotbedragen Europese en Nederlandse overheden
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1. Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

 

VPB 

Omdat de gevolgen van de gewijzigde wetgeving met betrekking tot de Vpb-plicht van overheidsondernemingen nog niet volledig zijn uit gekristalliseerd 

bestaat er onzekerheid over het gehanteerde uitgangspunt betreffende het niet bestaan van Vpb-plichtige activiteiten binnen de gemeente Zuidplas. In deze 

jaarstukken is ervan uit gegaan dat de gemeente Zuidplas geen vennootschapslast heeft over het jaar 2018. De mogelijkheid bestaat dat, op grond van 

andere inzichten, dit in 2019 of later nog tot correcties leidt.  

De belastingdienst heeft de kaders voor de fiscale behandeling van het grondbedrijf neergezet: via de zogenaamde SVLO-handreiking. Deze handreiking is 

aangevuld met een afsprakenkader dat is voortgevloeid uit een pilot-overleg bij een specifieke gemeente.  

Zuidplas is van mening dat er geen sprake is van een Vpb-plicht. Mocht de belastingdienst hier uiteindelijk een ander standpunt in kiezen, dan moet 

onderzocht worden of er alsnog een Vpb-last vanaf 2016 moet worden opgenomen. 

 

Gewaarborgde geldleningen  

Het bedrag aan gewaarborgde geldleningen is niet opgenomen in de balanstelling. Het verstrekken van een gemeentegarantie leidt namelijk normaal 

gesproken niet tot een feitelijke verplichting of betaling. Dat gebeurt pas als de eigenaar van de lening deze niet kan voldoen.  

De waarborg heeft voornamelijk betrekking op geldleningen van enkele instellingen in de woningbouw, de zorgsector in de regio en gegarandeerd particulier 

woningbezit. De borgstellingen in de gemeente Zuidplas zijn als volgt verdeeld: 

 

   

Hoofdsom Percentage Boekwaarde  

1-1

Correctie 

boekwaarde 

 1-1

Vermeer-

deringen

Aflossingen Boekwaarde

  31-12

Waarborg

     31-12

Ouderenhuisvesting 762 25% 254 51 203 51

Ouderenhuisvesting 1.815 50% 1.271 91 1.180 590

Ouderenhuisvesting 1.156 100% 893 124 769 769

Sportinstellingen 350 50% 334 14 320 160

Sportinstellingen 2.182 100% 858 80 778 778

Woningbouw 75.451 50% 57.168 -79 5.000 1.106 60.984 30.492

Woningbouw 27.007 100% 24.196 -4.729 456 19.012 19.012

Totaal 108.723 84.974 -4.808 5.000 1.921 83.245 51.851

Gewaarborgde geldleningen

bedragen * € 1.000,-
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2. Overige langlopende financiële verplichtingen 

De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren gebonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen.  

 

Huurcontracten 

Huisvesting gemeente personeel 

Het gemeentepersoneel is ook in 2018, gedeeltelijk, gehuisvest in de locatie De Saffier in Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze locatie is gehuurd tot aan de 

verhuizing naar het nieuw te bouwen gemeentehuis, verwachtte oplevering in 2019. De huurprijs, inclusief servicekosten bedraagt € 477.000 per jaar. Voor dit 

bedrag is een bankgarantie afgegeven. 

 

Huur parkeerplaatsen 

De gemeente Zuidplas huurt sinds 2002 15 parkeerplaatsen ten behoeve van het personeel in het raadhuis. De huurprijs bedraagt € 8.250 per jaar 

 

Huur gymzaal Zevenhuizen 

De gymzaal aan de Nederveenlaan in Zevenhuizen is, met ingang van 2007, gehuurd van een vastgoedmaatschappij. De huur bedraagt € 42.634 per jaar 

(prijspeil 2017) en wordt jaarlijks geïndexeerd. Het huurcontract is aangegaan voor een periode van vijftien jaar en vervolgens per periode van vijf jaar. De 

overeenkomst heeft een opzegtermijn van één jaar. 

 

Leasecontracten 

Door de nieuwe DVO, per 1 januari 2018, met Cyclus is de full service overeenkomst voor de ondergrondse containers tegen een vaste prijs, zoals die tot 31 

december 2017 gold, vervallen. 

 

Brandweerkazerne Zevenhuizen 

Door de Veiligheidsregio Hollands Midden is besloten om alle brandweerkorpsen binnen de regio te bundelen tot één regionaal brandweerkorps. De 

regionalisering is gestart op 1 januari 2011. 

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft besloten dat het voor kazernes en ander vastgoed wenselijk is dat deze door de Veiligheidsregio worden 

gehuurd van de huidige eigenaren. Kazernes  jonger dan tien jaar –zijn door de Veiligheidsregio gekocht.  
Voor Zuidplas betekende dit dat de kazerne in Zevenhuizen per 1 januari 2011 werd verkocht maar op 1 januari 2018 weer zou worden aangekocht tegen de 
dan geldende boekwaarde. Vanaf die datum zou de kazerne worden verhuurd.  
Gebleken is dat het op korte termijn afspreken van één beleidsuitgangspunt voor alle gemeenten moeilijk is. Het Bestuur heeft de directie de opdracht 
gegeven om met alle gemeenten in gesprek te gaan over dit onderwerp en eventueel de huurkazernes over te nemen. Er zijn afspraken gemaakt met 
betreffende gemeenten om af te zien van de terugkoop van de door de VRHM eerder gekochte brandweerkazernes. 
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Overzicht van baten en lasten 
 

 

   

Overzicht van baten en lasten

Jaarrekening 

2017

Primitieve 

begroting 

2018

Begroting na 

wijziging 

2018

Jaarrekening 

2018

baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo

Lasten en baten

Dienstverlening en bestuur 1.075                  7.278              -6.203             687                 6.747              -6.060             705                 7.103              -6.399             1.614                8.070              -6.457             

Samenleving 2.408                  25.021            -22.613          1.676              25.995            -24.319          1.999              27.403            -25.404          2.610                28.944            -26.335          

Werk, economie en Duurzaamheid 8.096                  13.925            -5.830             8.203              13.168            -4.965             7.881              13.942            -6.061             7.897                13.996            -6.098             

Ruimtelijke ontwikkeling 21.565                26.389            -4.824             19.600            23.159            -3.559             25.288            28.541            -3.253             31.767              28.697            3.069              

Leefomgeving 11.618                17.826            -6.207             10.567            17.720            -7.153             10.826            18.193            -7.367             10.733              18.228            -7.494             

Overhead 203                      10.474            -10.271          25                    9.974              -9.949             25                    10.330            -10.306          225                    10.290            -10.065          

Vpb -                           -                       -                       -                       -10                  10                    -                       -                       -                       -                         -                       -                       

Onvoorzien -                           -                       -                       -                       100                 -100                -                       -                       -                       -                         -                       -                       

Subtotaal programma's 44.965                100.913         -55.948          40.757            96.852            -56.095          46.723            105.512         -58.789          54.845              108.225         -53.380          

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 10.021                365                 9.657              10.174            385                 9.789              9.947              460                 9.487              10.164              463                 9.701              

Algemene uitkeringen 46.539                -                       46.539            46.991            -                       46.991            47.567            -                       47.567            47.631              -                       47.631            

Dividend 91                        -                       91                    56                    6                      50                    138                 6                      132                 138                    -                       138                 

Saldo van de financieringsfunctie 709                      -2.546             3.255              558                 -2.337             2.895              1.596              -2.368             3.965              1.282                -2.374             3.656              

Overige algemene dekkingsmiddelen 274                      3.399              -3.125             -290                3.172              -3.462             -                       3.952              -3.952             -                         4.094              -4.094             

Subtotaal algemene dekkingsmiddelen 57.635                1.218              56.417            57.490            1.227              56.263            59.249            2.049              57.200            59.215              2.183              57.033            

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 102.600              102.131         469                 98.247            98.079            168                 105.972         107.561         -1.589             114.060            110.407         3.653              

Stortingen en onttrekkingen

Dienstverlening en bestuur 1.021                  410                 611                 27                    -                       27                    27                    -                       27                    27                      -                       27                    

Samenleving 456                      510                 -54                  172                 23                    149                 539                 23                    516                 505                    23                    482                 

Werk, economie en Duurzaamheid -                           301                 -301                -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                         -                       -                       

Ruimtelijke ontwikkeling 8.783                  5.727              3.055              797                 1.016              -219                897                 922                 -25                  1.008                6.250              -5.241             

Leefomgeving 888                      614                 275                 382                 -                       382                 236                 -                       236                 332                    -                       332                 

Algemene dekkingsmiddelen 6.949                  6.913              36                    53                    -                       53                    5.291              4.475              816                 530                    -                       530                 

Overhead 237                      -                       237                 340                 -                       340                 340                 -                       340                 -                         -                       -                       

Totaal stortingen en onttrekkingen 18.333                14.474            3.859              1.771              1.040              731                 7.329              5.420              1.910              2.402                6.273              -3.871             

Resultaat 120.934              116.605         4.328              100.018         99.119            900                 113.302         112.981         321                 116.462            116.680         -218                

Bedragen * € 1.000,-

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 4 juli 2019



 

Jaarrekening 2018    gemeente Zuidplas 
 

193 
 

Toelichting op het overzicht van Baten en Lasten   

Programma 1 Dienstverlening en Bestuur 
 

 
  

Dienstverlening en Bestuur Jaarrekening 

2017

Primitieve 

begroting 

2018

Begroting na 

wijziging 2018

Jaarrekening 

2018

Verschil 

jaarrekening 

t.o.v. begroting 

na wijziging

Lasten

Bestuur en organisatie                      1.875                 1.897                 2.215                   3.252                -1.037 

Dienstverlening                      2.024                 2.010                 2.009                   1.936                       74 

Inwoners- en ondernemersparticipatie                           25                       25                       50                         60                      -10 

Communicatie en voorlichting                         284                       93                     123                       117                         6 

Veiligheid                      3.071                 2.722                 2.706                   2.706                        -0 

Totaal lasten                      7.278                 6.747                 7.103                   8.071                   -967 

Baten

Bestuur en organisatie                         186                         1                         1                       816                     815 

Dienstverlening                         866                     658                     675                       787                     112 

Inwoners- en ondernemersparticipatie                               -                          -                          -                            -                          - 

Communicatie en voorlichting                               -                          -                          -                            -                          - 

Veiligheid                           23                       28                       28                         10                      -18 

Totaal baten                      1.075                     687                     705                   1.614                     909 

                              -                          -                         1                         3 

Saldo van baten en lasten                    -6.203                -6.060                -6.399                  -6.457                      -58 

Toevoeging aan reserves                         410                          -                          -                            -                          - 

Onttrekking aan reserves                      1.021                       27                       27                         27                          - 

Resultaat                    -5.592                -6.033                -6.372                  -6.430                      -58 

Bedragen * € 1.000,-
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Bestuur en organisatie 

Het programma kent een nadeel van € 58.000 dit is het resultaat van een combinatie van beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare lasten en baten. De 

afwijkingen lichten wij vervolgens per product toe.  

 

Het product Bestuur en organisatie kent een nadeel € 222.000 

Het nadeel betreft vooral de pensioenvoorziening wethouders. De voorziening is gevormd voor het dekken van de toekomstige pensioenverplichtingen van 

(gewezen) wethouders. Aan de hand van de actuariële berekeningen is de omvang van de voorziening per ultimo 2018 bepaald op € 6.0 miljoen en is een 

storting van € 213.000 noodzakelijk om tot het verplichte niveau te komen. 

 

Dienstverlening 

Het product Dienstverlening kent een voordeel van € 186.000 
Het voordeel is het resultaat van lagere incidentele lasten en hogere incidentele inkomsten.  

Analyse afwijkingen t.b.v. bestuurlijke verantwoording en rechtmatigheid bedragen x € 1.000

Dienstverlening en Bestuur

Omschrijving Lasten Baten Storting Onttrekking Saldo I/S

Bestuur en organisatie -1.037                   815                   -                         -                           -222                  

Verplichte bijstorting pensioenvoorziening wethouders -213                       -                         -                           -213                  I

Pensioenvoorziening wethouders waardeoverdracht -815                       815                    -                         I

Overige -7                           -                         -                         -                           -7                       I

Dienstverlening 74                          112                   -                         -                           186                   

Lagere kosten voor inmeten objecten openbare ruimte 14                          14                      I

Voordeel op apparaatskosten 49                          49                      I

Overige 9                             -                         -                         -                           9                        I

Leges persoonsdocumenten 116                    116                    I

Overige -4                       -4                       I

Inwoners- en ondernemersparticipatie -10                        -                         -                         -                           -10                    

Overige -10                         -                         -                         -                           -10                     I

Communicatie en voorlichting 6                            -                         -                         -                           6                        

Overige 6                             -                         -                         -                           6                        I

Veiligheid -0                           -18                    -                         -                           -18                    

Overige -                              -18                     -                         -                           -18                     I

 Totaal                        -967                     909                          -                            -                      -58 

-/- = nadeel en + = voordeel
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De voordelen op de lasten zijn per saldo € 74.000. Deze bestaan enerzijds uit minder kosten voor het inmeten van objecten in de openbare ruimte en 

apparaatskosten en anderzijds uit hogere uitgaven aan af te dragen leges aan het Rijk voor persoonsdocumenten. De hogere baten van € 112.000 worden 

met name veroorzaakt door meer vraag naar persoonsdocumenten (paspoorten, ID kaarten en rijbewijzen) dan geraamd. 

 

Inwoners en ondernemersparticipatie 

Het saldo op dit product kent geen bijzonderheden 

 

Communicatie en Voorlichting 

Het saldo op dit product kent geen bijzonderheden 

 

Veiligheid 

Het saldo op dit product kent geen bijzonderheden   
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Programma 2 Samenleving  

 
 
 
 

   

Samenleving Jaarrekening 

2017

Primitieve 

begroting 

2018

Begroting na 

wijziging 2018

Jaarrekening 

2018

Verschil 

jaarrekening 

t.o.v. begroting 

na wijziging

Lasten

Zorg en Ondersteuning               10.270               10.772               12.141               11.688                     453 

Ontplooiing                 4.016                 4.137                 4.469                 4.929                   -459 

Onderwijs en jeugd               10.734               11.085               10.792               12.327                -1.535 

Totaal lasten               25.021               25.995               27.403               28.944                -1.542 

Baten

Zorg en Ondersteuning                     732                     528                     563                     466                      -97 

Ontplooiing                     878                     644                     702                 1.375                     673 

Onderwijs en jeugd                     799                     503                     734                     769                       35 

Totaal baten                 2.408                 1.676                 1.999                 2.610                     611 

                         -                          -                         1                         3 

Saldo van baten en lasten              -22.614              -24.319              -25.404              -26.335                   -931 

Toevoeging aan reserves                     510                       23                       23                       23                          - 

Onttrekking aan reserves                     456                     172                     539                     505                      -34 

Resultaat              -22.666              -24.171              -24.888              -25.853                   -965 

Bedragen * € 1.000,-
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Analyse afwijkingen t.b.v. bestuurlijke verantwoording en rechtmatigheid bedragen x € 1.000

Samenleving

Omschrijving Lasten Baten Storting Onttrekking Saldo I/S

Zorg en Ondersteuning 453                    -97                     -                         -34                     322                    

Transformatiebudget 135                    -                         -                         -                         135                    I

Voorliggende voorzieningen 91                      -                         -                         -                         91                      I

Collectief vraag afhankelijk vervoer 132                    -                         -                         -                         132                    I

Wmo maatwerkvoorzieningen -31                     -                         -                         -                         -31                     S

WMO eigen bijdrage -                         -45                     -                         -                         -45                     S

Inburgering nieuwkomers - structureel (zie P3) 160                    -                         -                         -                         160                    I

Overige -34                     -52                     -                         -34                     -120                  I

Ontplooiing -459                  673                    -                         -                         213                    

Sportactiviteiten 42                      -                         -                         -                         42                      I

Gemeentelijke sport- en recreatieaccomodatie -630                  587                    -                         -                         -43                     S

Onderhoud buitensport 132                    40                      -                         -                         172                    I

Vastgoedexploitatie -55                     74                      -                         -                         19                      I

Overige 52                      -28                     -                         -                         23                      I

Onderwijs en jeugd -1.535               35                      -                         -                         -1.500               

Voorschoolse voorzieningen 220                    -                         -                         -                         220                    S

Leerlingenvervoer -138                  -                         -                         -                         -138                  S

Huisvesting gymnastiekonderwijs -28                     -                         -                         -                         -28                     I

Huisvestingskosten CJG -31                     -                         -                         -                         -31                     S

Jeugdzorg - 2018 -956                  -                         -                         -                         -956                  S

Jeugdzorg - afrekening voorgaande jaren -631                  45                      -                         -                         -586                  I

Overige 29                      -10                     -                         -                         19                      I

 Totaal                -1.542                     611                          -                      -34                   -965 
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Samenleving 

Het programma kent aan een nadeel van afgerond € 965.000. Het resultaat is een combinatie van beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare kosten. Onder niet-

beïnvloedbare kosten worden in dit kader de aan het programma doorbelaste afschrijvingslasten, rentekosten en personeelskosten bedoeld. De afwijkingen 

van de beïnvloedbare kosten worden vervolgens per product uiteengezet.  

 

Zorg en ondersteuning 

Transformatiebudget voordeel € 135.000 

Het Transformatiebudget Sociaal Domein is in 2018 voor circa 40% benut. Er zijn diverse opstartproblemen geweest om alle transformatieplannen 

daadwerkelijk uit te voeren. De grootste verschillen in geraamde bedragen en benutte bedragen zitten in a. de inzet van de POH-er GGZ Jeugd en b. in de 

uitvoering van het Actieplan Preventief Jeugdbeleid. 

 

Voorliggende voorzieningen voordeel € 91.000 

• De pilot SaaM - Laagdrempelige respijtzorg ter ontlasting van mantelzorgers (€ 8.000 in plaats van € 60.000) is een maand later gestart dan gepland. Ook 

was er in de aanloop wat minder vraag dan verwacht en zijn in 2018 niet alle facturen over dat jaar ingediend maar pas in 2019. 

• Voor Inloop GGZ is vanaf 2015 € 50.000 geraamd, waarvan structureel 10.800 wordt ingezet als bijdrage van de gemeente Zuidplas aan de regionale 

inloop GGZ in Gouda. Voor het overige budget is in 2018 beleid opgesteld gericht op deelnamebevordering voor mensen met GGZ-problematiek. 

Inmiddels is met ingang van 2019 structureel € 12,300 ingezet voor Friend4Now en activiteiten Moluks Ouderenhuis (beiden via Welzijn Zuidplas), 

conform het Subsidiejaarprogramma 2019. De overige € 26.900 worden ingezet voor projecten in het kader van 'Zuidplas verbindt' die zich met name 

richten op de GGZ-doelgroep. 

 

Collectief vraag afhankelijk vervoer voordeel € 132.000 

Het CVV wordt bekostigd door middel van vier voorschotten. De daadwerkelijke vervoerskosten in 2017 waren lager dan de vier voorschotten in totaal. 

Daardoor is er in 2018 een incidenteel voordeel uit 2017 van € 132.000 dat in het boekjaar 2018 geboekt is.  

 

Wmo maatwerkvoorzieningen nadeel € 31.000  

Het financiële resultaat voor de Wmo maatwerkvoorzieningen komt € 31.000 uit boven begroot. We zien een overschrijding op het begeleidingsbudget en een 

onderschrijding op het gebied van woningaanpassingen. De onderschrijding op het gebied van woningaanpassingen compenseert grotendeels de 

overschrijding op het begeleidingsbudget. Het begeleidingsbudget wordt overschreden doordat het aantal inwoners dat begeleiding ontvangt in 2018 met 24% 

is gestegen ten opzichte van 2017. Een van de oorzaken van deze stijging is het meer ambulant bieden van zorg aan inwoners. De regio heeft besloten om 

de lokale gemeenten hiervoor te compenseren vanuit het overschot Beschermd Wonen. De gemeente Zuidplas heeft hiervoor in 2018 incidenteel €145.000 

ontvangen vanuit het compensatiefonds Beschermd Wonen. Het budget voor woningaanpassingen wordt niet volledig benut omdat een voorziene 

woningaanpassing niet in 2018 gerealiseerd is. Verwacht wordt dat deze kosten in 2019 gemaakt worden.  
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Wmo eigen bijdrage nadeel € 45.000 

Op de eigen bijdragen is minder geïncasseerd dan vooraf is begroot. De begroting is opgesteld conform een prognose die het CAK heeft afgegeven.  

 

Ontplooiing 

Sportactiviteiten voordeel € 42.000 

In 2018 voorziene bestedingen uit het budget sportactiviteiten zijn uitgesteld naar 2019. Verder is in 2018 gestart met de eerste aanzet van de herziening van 

de Sportvisie 2011. In afwachting van de herziening heeft een beperking van de bestedingen plaatsgevonden voor de inzet van bijvoorbeeld de 

sportbuurtcoaches. In de aanstaande herziening van de Sportvisie zal ook een gedeelte worden opgenomen ten aanzien van de toekomstige inzet van het 

sportactiviteitenbudget. De nieuwe Sportvisie geeft een toekomstige basis voor de bestedingen aan sportactiviteiten.  

 

Gemeentelijke sport- en recreatieaccommodaties nadeel € 630.000 en voordeel € 587.000 

Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde Nota Vastgoed zijn er kostendekkende huren in rekening gebracht voor het gebruik van het 

maatschappelijk vastgoed. Binnen het huidige subsidiebeleid is hiervoor een compensatie beschikbaar gesteld aan de beheerstichtingen. Het resultaat 

hiervan is een aanzienlijke verhoging van de te betalen subsidie. Hier staan hogere huurinkomsten tegenover, waardoor er sprake is van een budgettair 

neutraal effect voor de gemeentebegroting. Daarnaast is er sprake van een hogere uitgave op de subsidie voor MFC de Zuidplas, wegens het vertraagde 

besluit om het multifunctionele centrum over te nemen. Hierdoor zijn extra en niet-begrote subsidielasten ontstaan.  

 

Onderhoud buitensport voordeel € 172.000 

Door interne capaciteitsproblemen zijn dit jaar alleen de minimale onderhoudswerkzaamheden aan de velden uitgevoerd. Hierbij is wel voldaan aan de eisen 

die de bond stelt aan het onderhoudsniveau van wedstrijdvelden. 

 

Vastgoedexploitatie voordeel € 19.000 

De hogere baten betreffende uitkering van de verzekeraar voor de stormschade aan de kerktoren in Moordrecht. De hogere kosten betreffen uitgaven aan 

meerdere panden waaronder herstel van stormschade  

 

 

Jeugd en Onderwijs 

Voorschoolse voorzieningen voordeel € 220.000 

Sinds 1 januari 2018 zijn er veel  veranderingen geweest in de kinderopvang, dit betreft zowel wet- en regelgeving als financiering. Hierdoor zijn het 

voorgaande en huidige boekjaar niet te vergelijken. In 2017 is de Nota Voorschoolse Voorzieningen 2017 geschreven. Hierbij is er begroot op de maximaal te 

bereiken doelgroep, de gemeente heeft een wettelijke aanbodverplichting. Omdat er in Zuidplas nog (te) weinig gebruik gemaakt wordt van het aanbod voor 

voorschoolse educatie, is er een overschot op deze post.  
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Leerlingenvervoer nadeel € 138.0000 

Het leerlingenvervoer is een open einde regeling. Er is sprake van een stijging van leerlingen. Ten opzichte van de eerste helft 2017 hebben we de eerste 

helft 2018 32 kinderen meer. De gemiddelde prijs per leerling is € 3.635 per jaar. Ongeveer 75% van de leerlingen in het leerlingenvervoer maakt gebruik van 

de taxi. De gemiddelde prijs voor een leerling in dit aangepast vervoer is € 4.200. De stijging in het aantal leerlingen verk laart de overschrijding.  

 

Huisvesting gymnastiekonderwijs nadeel € 28.000 

Er is een overschrijding van € 28.000 op het budget voor huisvesting gymnastiekonderwijs. Enerzijds heeft dit te maken met het gegeven dat er geen 

indexering heeft plaatsgevonden op de geraamde kosten. Daarnaast werden er meer inkomsten geraamd dan daadwerkelijk bij de scholen in rekening zijn 

gebracht.  

 

Huisvestingskosten CJG nadeel € 31.000 

Er is een overschrijding van € 31.000 op het budget voor Huisvestingskosten van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) De kosten voor Zevenhuizen lagen 

in 2018 hoger dan de voorgaande jaren, doordat het CJG daar extra ruimte huurt. Dit is noodzakelijk wegens de bevolkingsgroei in Zevenhuizen. Het CJG 

heeft locatie de Hoed per 1 juni 2018 opgezegd, en zich gevestigd op het Raadhuisplein (met daarbij spreekuren in de andere dorpen). 
 

Jeugdzorg 2018 nadeel € 1.587.000 

Het verwachte tekort op jeugdhulp over 2018 bedraagt € 1.587.000 waarvan € 690.000 incidenteel en € 897.000 structureel. De afwikkeling van het NSDMH 

2015 t/m 2017 is hierin opgenomen.  

De decentralisatie van de jeugdhulp van het Rijk naar gemeenten is gepaard gegaan met forse bezuinigingen op het Rijksbudget van zo’n 20%. Veel 

provincies investeerden bovenop de Rijksmiddelen extra in de jeugdhulp, bijvoorbeeld in de vorm van transformatie pilots. Ook deze middelen zijn komen te 

vervallen. Landelijk is er sprake van een autonome groei van de jeugdhulp van zo’n 12%. De intensiteit en complexiteit van zorgtrajecten is toegenomen. Dit 

alles zorgt ervoor dat veel gemeenten, waaronder Zuidplas, te maken hebben met een tekort. De VNG en het Kabinet zijn momenteel met elkaar in gesprek 

over een financiële compensatie aan gemeenten. Het kabinet heeft aangegeven te onderzoeken of er extra geld kan komen voor de jeugdhulp: € 300 miljoen 

extra voor dit jaar en daarna ruim € 200 miljoen jaarlijks.  

 

Het college wil nader onderzoek doen naar de oorzaken van de huidige tekorten en meer inzicht krijgen in de uitgaven jeugdhulp. Op basis van gedegen 

analyse wil het college maatregelen treffen om op de langere termijn de uitgaven voor de jeugdhulp beter beheersbaar te maken. Over het 

maatregelenpakket wordt u nader geïnformeerd. Een aantal aanbieders declareert de geleverde zorg later dan we contractueel hebben afgesproken. Dit 

maakt tijdige kostenbeheersing ingewikkeld. We zijn al in gesprek met aanbieders over declaraties. Dit zullen we intensiveren. Daarnaast zijn we aan het 

kijken of aanbieders die te laat declareren kunnen sanctioneren door middel van een boete. Dit voeren we bij voorkeur in voor de hele regio. Mocht dat 

niet lukken dan willen we dit voor Zuidplas invoeren. Tot slot wil het college onderzoeken hoe we de reserve sociaal domein effectiever kunnen inrichten 

zodat we schommelingen in de uitgaven beter kunnen opvangen. 

 

Wij stellen voor € 1.587.000 via resultaatbestemming te onttrekken uit de bestemmingsreserve sociaal domein    
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Programma 3 Werk, Economie en Duurzaamheid  

 
   

Werk, economie en duurzaamheid Jaarrekening 

2017

Primitieve 

begroting 

2018

Begroting na 

wijziging 2018

Jaarrekening 

2018

Verschil 

jaarrekening 

t.o.v. begroting 

na wijziging

Lasten

Duurzaamheid                     250                     116                     146                     164                      -19 

Economische Zaken                     262                     312                     360                     303                       57 

Inkomensvoorziening               13.414               12.740               13.437               13.529                      -92 

Totaal lasten               13.925               13.168               13.942               13.996                      -54 

Baten

Duurzaamheid                          -                          -                          -                          -                          - 

Economische Zaken                     293                     229                     211                     209                        -2 

Inkomensvoorziening                 7.803                 7.974                 7.670                 7.689                       18 

Totaal baten                 8.096                 8.203                 7.881                 7.898                       16 

                         -                          -                         1                         3 

Saldo van baten en lasten                -5.830                -4.965                -6.061                -6.098                      -37 

Toevoeging aan reserves                     301                          -                          -                          -                          - 

Onttrekking aan reserves                          -                          -                          -                          -                          - 

Resultaat                -6.130                -4.965                -6.061                -6.098                      -37 

Bedragen * € 1.000,-
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Werk, Economie en Duurzaamheid 

Het programma kent aan lasten een nadeel van € 37.000. Het resultaat is een combinatie van beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare kosten. Onder niet-

beïnvloedbare kosten worden in dit kader de aan het programma doorbelaste afschrijvingslasten, rentekosten en personeelskosten bedoeld. De afwijkingen 

van de beïnvloedbare kosten worden vervolgens per product uiteengezet.  
 
Economische zaken 

Het product Economische zaken sluit met een voordelig resultaat van € 56.000  

Het voordelig resultaat is een samenstelling van verschillende voordelen en de voornaamste afwijkingen zijn; de grotendeels niet bestede middelen die in het 

kader van het vaststellen van de recreatievisie beschikbaar zijn gesteld (€ 30.000) en een voordeel op dividend. De Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders (AVA) van Alliander heeft de dividenduitkering vastgesteld op een bedrag van circa € 91,5 mln. Voor Zuidplas betekent dit een uitkering van 

afgerond € 164.000 ofwel € 14.000 meer dan begroot. 

  
Inkomensvoorziening 

Wet Inburgering Nieuwkomers structureel voordeel € 160.000 (P2) en incidenteel voordeel € 91.000 (P3) 

De gemeente Zuidplas heeft in 2016 en 2017 extra incidentele middelen ontvangen voor de verhoogde asielinstroom. Deze middelen zijn besteed aan het 

opzetten van het Taalhuis, taallessen en taalcoaches bij Bibliotheek De Groene Venen, het werkervaringstraject in de tuinbouw via Veldwerk Uitzendbureau 

en diverse kleinere projecten als ‘Samen sporten, samen leven’, muzieklessen en ‘Zing Nederlands met me’. Eind 2018 resteert nog een budget van  

Analyse afwijkingen t.b.v. bestuurlijke verantwoording en rechtmatigheid bedragen x € 1.000

Werk, economie en duurzaamheid

Omschrijving Lasten Baten Storting Onttrekking Saldo I/S

Duurzaamheid -19                     -                         -                         -                         -19                     

Overige -19                     -                         -                         -                         -19                     I

Economische Zaken 57                      -2                       -                         -                         55                      

Niet bestede middelen recreatievisie 30                      -                         -                         -                         30                      I

Hogere dividend uitkering Alliander 14                      -                         -                         -                         14                      I

Overige 13                      -2                       -                         -                         11                      I

Inkomensvoorziening -92                     18                      -                         -                         -74                     

Inburgering nieuwkomers - incidenteel 91                      -                         -                         -                         91                      I

Armoedebeleid 84                      -                         -                         -                         84                      I

Participatiebudget -115                  -                         -                         -                         -115                  S

Doorgeschoven BTW Ijsselgemeenten -152                  -                         -                         -                         -152                  I

Overige -                         18                      -                         -                         18                      I

Totaal                      -54                       16                          -                          -                      -37 

-/- = nadeel en + = voordeel
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€ 91.000. Voorgesteld wordt dit toe te voegen aan de bestemmingsreserve Wet Inburgering voor de uitwerking van het nieuwe inburgeringsbeleid. 

Tevens ontvangt de gemeente Zuidplas structurele middelen voor het kunnen aanbieden van maatschappelijke begeleiding en participatieverklaringstrajecten 

aan statushouders. Dit wordt uitgevoerd door Stichting Vluchtelingenwerk. Door een lager aantal statushouders in 2018 dan vooraf ingeschat, zijn de kosten 

lager uitgevallen dan begroot. Hierdoor resteert incidenteel een bedrag van € 160.000 over 2018.  

Wij stellen voor € 91.000 via resultaatbestemming toe te voegen aan de bestemmingsreserve Wet inburgering nieuwkomers  

Armoedebeleid voordeel € 84.000 

Eind 2017 is het nieuwe beleidskader Armoede en Schulden voor de periode 2018-2022 vastgesteld. Hiervoor is jaarlijks structureel € 200.000 beschikbaar. 

In 2018 was hier extra incidenteel budget aan toegevoegd vanuit restant 2017 en extra rijksmiddelen. Dit extra incidentele budget is niet aangewend in 2018, 

omdat de maatregelen veelal een structureel karakter hebben. Hierdoor resteert incidenteel een bedrag van € 84.000 over 2018.  

Uitvoeringskosten en doorgeschoven BTW IJsselgemeenten nadeel € 70.000 en nadeel € 90.000 

Ten opzichte van de begroting is een nadeel ontstaan op de bedrijfsvoeringskosten van de Participatiewet. In de jaarstukken 2017 is een incidenteel voordeel 

gepresenteerd op de doorgeschoven BTW van 2016. Dit jaar hield de begroting rekening met eenzelfde voordeel. Dit voordeel wordt dit jaar niet gemeld, 

omdat de doorgeschoven BTW conform is gebleken. Op de uitvoeringskosten is een nadeel ontstaan vanuit het overlopende resultaat 2017. In de begroting 

werd rekening gehouden met een incidenteel voordeel vanuit het rekeningresultaat 2017. Dit resultaat is echter ten gunste gekomen aan de overige 

deelnemers van de GR, omdat het een voordeel op de uitvoeringskosten ICT betreft en geen voordeel op de uitvoeringskosten Sociale Zaken.  

Participatiebudget nadeel € 115.000 

Het participatiebudget dat de gemeente ontvangt vanuit het Rijk is onvoldoende om voor elke doelgroep de gewenste re-integratietrajecten in te zetten. Vooral 

in het laatste kwartaal 2018 heeft GR IJsselgemeenten nog een groot beroep gedaan op het participatiebudget, waardoor dit budget incidenteel met  

€ 115.000 is overschreden. Voor 2019 wordt hier op voorhand op gestuurd om binnen het beschikbare budget te blijven. 
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Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling 
 

 

Ruimtelijke ontwikkeling Jaarrekening 

2017

Primitieve 

begroting 

2018

Begroting na 

wijziging 2018

Jaarrekening 

2018

Verschil 

jaarrekening 

t.o.v. begroting 

na wijziging

Lasten

Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur               16.549               18.450               23.805               21.806                 1.998 

Ruimtelijke ordening                 8.671                 3.779                 3.597                 3.891                   -294 

Vastgoed                 1.169                     930                 1.139                 3.000                -1.861 

Totaal lasten               26.389               23.159               28.541               28.697                   -156 

Baten

Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur               18.365               18.538               23.368               23.013                   -354 

Ruimtelijke ordening                 2.841                 1.001                 1.839                 6.522                 4.683 

Vastgoed                     359                       61                       81                 2.231                 2.150 

Totaal baten               21.565               19.600               25.288               31.767                 6.479 

                         -                          -                         1                         3 

Saldo van baten en lasten                -4.824                -3.559                -3.253                 3.069                 6.323 

Toevoeging aan reserves                 5.727                 1.016                     922                 6.250                -5.328 

Onttrekking aan reserves                 8.783                     797                     897                 1.008                     112 

Resultaat                -1.769                -3.778                -3.278                -2.172                 1.106 

Bedragen * € 1.000,-
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Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur 

Het product Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur sluit met een voordelig resultaat van € 1,6 miljoen (ex mutaties reserves) 

- Voordelig netto effect door grondverkopen, die geen betrekking hebben op bouwgrond exploitaties, van circa € 297.000. Deze baat is gestort in de 

reserve grondexploitaties (zie toevoeging aan reserves) 

- Het afsluiten van een aantal grondexploitaties (zie MPG’2019) leidt per sado tot een incidenteel voordeel van € 927.000. Dit voordeel is toegevoegd aan 

de reserve grondexploitaties (zie toevoegingen reserves). 

Analyse afwijkingen t.b.v. bestuurlijke verantwoording en rechtmatigheid bedragen x € 1.000

Ruimtelijke ontwikkeling

Omschrijving Lasten Baten Storting Onttrekking Saldo I/S

Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur 1.998                -354                  -1.224               -180                  240                   

Hogere opbrengst grondverkopen algemeen -                         297                    -297                  -                         -                         I

Grondexploitaties 1.811                -704                  -927                  -180                  -                         I

Overige verschillen 187                    53                      -                         -                         240                    I

Ruimtelijke ordening -294                  4.683                -4.122               147                    414                   

Hogere opbrengst handhaving recreatiepoarken -                         175                    -                         -                         175                    I

Lagere kosten extra uren BWT (ODMH) 40                      -                         -                         -                         40                      I

Lagere opbrengst leges omgevingsvergunningen -                         -90                     -                         -                         -90                     I

Lagere bijdrage ODMH (voorlopige afrekening 2018) 17                      -                         -                         -                         17                      I

Lagere invoeringskosten omgevingswet 125                    -                         -                         -                         125                    I

Hogere kosten - en opbrengst planschade -140                  80                      -                         -                         -60                     I

Hogere kosten en opbrengsten in het kader anterieure overeenkomsten -285                  440                    -                         -                         155                    I

Gelabeld bedrag uit de algemene reserve naar reserve fonds Bovenwijks  -                         -                         -147                  147                    -                         I

Vrijval voorziening  stratyegische gronden / stortingen in res grex -                         3.975                -3.975               -                         -                         I

Verlaging voorziening grondbank -                         180                    -                         -                         180                    I

Overige verschillen -51                     -77                     -                         -                         -128                  I

Vastgoed -1.861              2.150                18                      145                    452                   

Transactie verkoop vm gemeentehuis Zevenhuis -1.633               1.639                -                         -                         6                        I

Mutatie in de reserve kapitaallasten -                         -                         18                      -18                     -                         I

Vrijval voorziening onderhoud gemeentelijke panden -                         450                    -                         -                         450                    I

Afwaardering grond Loods Lok-locatie (vm strategische grond) -179                  -                         -                         179                    -                         I

Onderzoekskosten in verband mogelijk afstoten van vastgoed 16                      -                         -                         -16                     -                         I

Overige verschillen -64                     61                      -                         -                         -3                       I

Totaal                   -156                 6.479                -5.328                     112                 1.106 

-/- = nadeel en + = voordeel

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 4 juli 2019



 

Jaarrekening 2018    gemeente Zuidplas 
 

206 
 

 
Ruimtelijke Ordening 

Het product Ruimtelijke ordening sluit met een voordelig resultaat van € 4,4 miljoen. (ex mutaties reserves) 

Het voordelig resultaat is een samenstelling van verschillende voordelen en de voornaamste afwijkingen zijn; 

 

Lagere invoeringskosten Omgevingswet 

Van de beschikbaar gestelde middelen voor de invoering van de Omgevingswet is minder besteed; dit leidt tot een voordeel van € 125.000. Aangezien voor 

de invoering van deze nieuwe Wet in 2019 en later nog veel werk verricht moet worden wordt voorgesteld om € 125.000 via resultaatbestemming beschikbaar 

te stellen in 2019.  

 

Vrijval voorziening strategische gronden 

Aangezien de recent uitgevoerde taxatie van de strategische gronden (waaronder de Knibbelweg) gunstiger uitgekomen is dan die per ultimo 2017 valt een 

deel van de gevormde voorziening vrij; dit leidt tot een voordeel van € 3,8 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve grondexploitaties (zie hogere 

toevoeging aan de reserves). 

 

Planschade 

Van de planschades die de gemeente toegekend heeft is het merendeel van de kosten voor rekening gekomen van ontwikkelaars. Een bedrag van € 60.000 

is voor rekening van de gemeente gebleven; dit leidt tot een incidenteel nadeel. 

 

Anterieure overeenkomsten 

De bijdragen die de gemeente in het kader van anterieure overeenkomsten in rekening gebracht heeft leidt, na aftrek van directe kosten, tot een incidenteel 

voordeel van € 155.000. 

 

Bouw- en woningtoezicht 

De kosten van extra uren BWT, waarvoor in de NJN 2018 een bedrag van € 235.000 beschikbaar is gesteld zijn lager uitgevallen; voordeel € 40.000. 

 

Leges omgevingsvergunningen 

De opbrengst uit de leges omgevingsvergunning, die bij de NJN 2018 naar boven was bijgesteld met een bedrag van € 440.000 zijn lager uitgevallen; nadeel 

€ 90.000.   

 

Afrekening ODMH 

Aangezien ODMH over 2018 een voordelig rekeningresultaat met betrekking tot BWT verwachtte heeft zij in 2018 al een bedrag op voorhand aan de 

gemeenten terug betaald. Voor Zuidplas betekent dit een voordeel van € 17.000. Hiermee zal de uiteindelijke afrekening over 2018, die bij de JR 2018 

bepaald wordt lager uitvallen. De uiteindelijke afrekening over 2018, na aftrek van het reeds uitgekeerde bedrag in 2018, wordt ontvangen en conform onze 

richtlijnen verwerkt in de VJN / zomernota 2019. 
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Handhaving recreatieparken 

De opgelegde dwangsommen, in verband met niet nageleefde bouwvoorschriften, leidt tot een incidenteel voordeel van € 175.000.  

 

Grondbank 

De gronden van de Grondbank zijn begin 2019 opnieuw getaxeerd. De waarde op basis van deze taxatie is hoger dan in 2018 waardoor de verliesvoorziening 

bij de Grondbank naar beneden is bijgesteld. Op basis van ons aandeel in deze verliesvoorziening kan die bij Zuidplas eveneens verlaagd worden; voordelig 

effect € 180.000. 

 

Overige 

Overige verschillen bedragen € 128.000 

 

Wij stellen voor € 125.000 via resultaatbestemming beschikbaar stellen in 2019 voor de invoering van deze nieuwe Omgevingswet.  

 
Vastgoed 

Het product Vastgoed sluit met een voordelig resultaat van € 289.000 (ex mutaties reserves) 

Het voordelig resultaat is een samenstelling van verschillende voordelen die veelal beperkter van omvang zijn en incidenteel van aard zijn.  

 

Transactie voormalig gemeentehuis Zevenhuizen 

De kosten – en opbrengst met betrekking tot de herontwikkeling van de locatie van het voormalig gemeentehuis in Zevenhuizen en het pand Dorpstraat 85 

zijn budgettair neutraal; 

 

Vrijval voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen 

Aangezien er voor twee panden die in het MJOP staan (te weten nieuwe gemeentehuis en het door de gemeente nog over te nemen pand “De Zuidplas in 

Moordrecht”) er t/m 2018 nog geen uitgaven, in het kader van groot onderhoud, geweest zijn valt een bedrag ter grootte van de jaarlijkse storting voor beide 

panden vrij. De totale vrijval van de voorziening “onderhoud gemeentelijke panden” bedraagt € 450.000. 

 

Afwaardering grond Lok locatie 

De grond van de Loods – Lok locatie valt met ingang van 2018 niet meer onder de strategische gronden (zie MPG’2019). Als gevolg hiervan moet de grond, 

op grond van het BBV, afgewaardeerd worden naar de lagere waarde die in het taxatierapport van maart jl. staat over de (voormalige) strategische gronden; 

nadeel € 179.000. Dit nadeel kan opgevangen worden door een onttrekking aan de reserve grondexploitaties. 

 

Overige verschillen € 3.000. 
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Programma 5 Leefomgeving 
 

 
 

Leefomgeving Jaarrekening 

2017

Primitieve 

begroting 

2018

Begroting na 

wijziging 2018

Jaarrekening 

2018

Verschil 

jaarrekening 

t.o.v. begroting 

na wijziging

Lasten

Beheer en onderhoud               16.192               15.926               16.341               16.471                   -130 

Milieubeheer                 1.147                 1.244                 1.241                 1.204                       37 

Verkeer en vervoer                     487                     549                     611                     553                       58 

Totaal lasten               17.826               17.720               18.193               18.228                      -35 

Baten

Beheer en onderhoud               11.523               10.567               10.811               10.648                   -163 

Milieubeheer                       39                          -                          -                       75                       75 

Verkeer en vervoer                       56                          -                       15                       11                        -4 

Totaal baten               11.618               10.567               10.826               10.733                      -92 

                         -                          -                         1                         3 

Saldo van baten en lasten                -6.207                -7.153                -7.367                -7.494                   -127 

Toevoeging aan reserves                     614                          -                          -                          -                          - 

Onttrekking aan reserves                     888                     382                     236                     332                       96 

Resultaat                -5.934                -6.771                -7.131                -7.162                      -32 

Bedragen * € 1.000,-
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Analyse afwijkingen t.b.v. bestuurlijke verantwoording en rechtmatigheid bedragen x € 1.000

Leefomgeving

Omschrijving Lasten Baten Storting Onttrekking Saldo I/S

Beheer en onderhoud -130                  -163                  -                         158                    -134                  

Afvalstoffenbeleid:

Baten - en lasten zwerfafval (wel baten/subs. geen lasten geraamd) -9                       -151                  -                         -                         -160                  I

Lagere opbrengst PMD -                         -80                     -                         -                         -80                     I

Hogere onttrekking aan egalisatiereserve afvalstoffenheffing -                         -                         -                         158                    158                    I

Begraafplaatsen:

lagere opbrengst lijkbezorgingsrechten -                         -35                     -                         -                         -35                     I

Openbaar Groen:

Hogere opbrengst verkoop snippergroen -                         55                      -                         -                         55                      I

Hogere onderhoudskosten openbaar groen -250                  -                         -                         -                         -250                  I

Lagere kosten vitaliteit bomen (zie NJN 2018) 280                    -                         -                         -                         280                    I

Riolering:

Hogere storting in de egalisatievoorziening riolering -155                  -                         -                         -                         -155                  I

Speelvoorzieningen:

Lagere afschrijvingskosten 85                      -                         -                         -                         85                      I

Lagere onderhoudskosten 45                      -                         -                         -                         45                      I

Wegen:

Hogere kosten dagelijks onderhoud en verhaalbare schade -60                     40                      -                         -                         -20                     I

Hogere kosten belastingen en heffingen -45                     -                         -                         -                         -45                     I

Lagere afschrijvingen 55                      -                         -                         -                         55                      I

Overige verschillen -76                     8                        -                         -                         -68                     I

Milieubeheer 37                     75                     -                         -                         111                   

Bijdrage uit anterieure overeenkomsten (voor onderzoeken) -                         30                      -                         -                         30                      I

Kosten en baten verkeerslawaai (geluidschermen) -45                     45                      -                         -                         -                         I

Lagere bijdrage ODMH (voorlopige afrekening 2018) 16                      -                         -                         -                         16                      I

Kosten stresstest 40                      -                         -                         -                         40                      I

Overige verschillen 26                      -                         -                         -                         26                      I

Verkeer en vervoer 58                     -4                      -                         -63                     -9                      

Nog niet in rekening gebrachte bijdrage versnellen aanleg A20 63                      -                         -                         -63                     -                         I

Overige verschillen -5                       -4                       -                         -                         -9                       I

Totaal                      -34                      -92                          -                       96                      -32 

-/- = nadeel en + = voordeel
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Beheer en onderhoud 

Het product Beheer en onderhoud sluit met een nadelig resultaat van € 134.000. 

Het voordelig resultaat is een samenstelling van verschillende voor- en nadelen en de voornaamste afwijking zijn: 

 

Afvalstoffenbeleid 

Zwerfafval 

De lagere baten – en lasten van zwerfafval van € 160.000 heeft een financieel technische reden. In de Najaarsnota is de geraamde bijdrage van € 160.000 

van Nedvang als extra inkomst aangemerkt van het gesloten circuit afval. Aangezien de baten – en lasten van zwerfafval geen effect heeft op die van afval is 

deze omissie in de JR recht gezet.  

 

Lagere opbrengst PMD 
De lagere baten uit de opbrengst van P(M)D leidt tot een nadeel van € 80.000. Deze structurele tegenvaller wordt verwerkt in de zomernota (VJN) 2019. 

 

Afval  

Tegenover het nadelig effect op de baten – en lasten van afval staat een hogere onttrekking aan de egalisatiereserve afval. Dit levert een voordelig effect 

(mutatie reserves) op van € 158.000. 

 

Begraafplaatsen 

Begraafplaatsen 
De lagere baten uit de lijkbezorgingsrechten leidt tot een nadeel van € 35.000. De verwachting is dat dit incidenteel van aard is.  

 

Openbaar groen 

Snippergroen 
Het actieve beleid betrekking tot de verkoop van snippergroen leidt tot een voordeel van € 55.000.  

 

Hogere onderhoudskosten en lagere kosten vitaliteit bomen 

Tegenover een nadeel van afgerond € 250.000 op de reguliere onderhoudsbudgetten van het openbaar groen (met name groot onderhoud) staat een 

voordeel van € 280.000 aan lagere uitgaven in het kader van de vitaliteit van bomen. Voor de kosten hiervan is in de NJN 2018 een budget van € 400.000 

beschikbaar gesteld. Aangezien een deel van de uit te voeren werkzaamheden pas in 2019 uitgevoerd zijn is hiervoor budget in 2019 nodig. Wij stellen voor 

bij de bestemming van het rekeningresultaat 2018 een budget van € 280.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van Vitaliteit bomen. 

 

Riolering 

Riolering 

Het voordelig resultaat op “Riolering en waterhuishouding” ad € 155.000 wordt gestort in de egalisatievoorziening Riolering. 
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Speelvoorzieningen 

Speeltoestellen 

Het voordeel door lagere afschrijvingen bij speeltoestellen (vertraagde investeringen in 2017) van € 85.000.  
Lagere onderhoudskosten speelvoorzieningen leiden tot een incidenteel voordeel van € 45.000. 

 

Wegen 

Wegen dagelijks onderhoud en verhaalbare schade 
De uitgaven van het dagelijks onderhoud aan wegen, als gevolg van onder andere calamiteiten en areaaluitbreiding, levert een nadeel op van € 60.000. Van 
deze kosten is circa € 20.000 structureel van aard (areaaluitbreiding). Dit structurele nadeel wordt meegenomen bij de actualisatie van het IBOR. Tegenover 
dit nadeel bij wegen staat ook een voordeel van niet geraamde baten uit verhaalbare schades aan wegen van € 40.000.  
 

Afschrijving wegen 
Aangezien in 2017 een deel van de investeringen in het kader van de reconstructies van wegen nog niet uitgevoerd zijn leidt dit tot en een incidenteel 
voordeel van € 55.000 aan lagere afschrijvingen. 

 

Hogere kosten belastingen en heffingen 
De gestegen uitgaven van waterschapslasten en dergelijke die betrekking hebben op wegen, zijn een gevolg van een toename va het areaal en inflatie en 
leidt tot een nadeel van € 45.000. Aangezien er al enkele jaren sprake is van stijgende kosten is sprake van een structureel nadeel, dat verwerkt wordt in de 
zomernota (VJN) 2019.  

 

Lagere bijdrage ODMH 

Aangezien ODMH over 2018 een voordelig rekeningresultaat met betrekking tot Milieu verwachtte heeft zij in 2018 al een bedrag op voorhand aan de 

gemeenten terug betaald. Voor Zuidplas betekent dit een voordeel van € 16.000. Hiermee zal de uiteindelijke afrekening over 2018, die bij de JR 2018 

bepaald wordt lager uitvallen. De uiteindelijke afrekening over 2018, na aftrek van het reeds uitgekeerde bedrag in 2018, wordt ontvangen en conform onze 

richtlijnen verwerkt in de VJN / zomernota 2019.  

 

Overige 

De overige verschillen leiden tot een nadeel van € 68.000. 

 

Wij stellen voor € 280.000 via resultaatbestemming beschikbaar stellen in 2019 voor de afwikkeling van het programma vitaliteit van bomen dat in het najaar 

van 2018 is gestart. Daarnaast stellen wij voor € 40.000 via resultaatbestemming beschikbaar stellen in 2019 voor de tweede fase van het onderzoek 

Recreatieparken en € 40.000 voor de stresstesten. 

 

 

Milieubeheer 

Het product milieubeheer sluit met een voordelig resultaat van € 111.000 (ex mutaties reserves) 
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Het voordelig resultaat is een samenstelling van verschillende voor- en nadelen en de voornaamste afwijking is een voordeel van € 30.000 in verband met de 

niet geraamde bijdrage in het kader van anterieure overeenkomsten met betrekking tot kosten van milieuonderzoeken. De overige verschillen leiden tot een 

voordeel van € 82.000. 

 
Verkeer en vervoer 

Het product Verkeer en vervoer sluit met een voordelig resultaat van € 54.000 (ex mutaties reserves) 

Het voordelig resultaat betreft grotendeels de nog niet door Rijkswaterstaat in rekening gebrachte gemeentelijke bijdrage (van € 62.500) voor de versnelde 

uitvoering van de verbreding A20. Aangezien deze bijdrage naar verwachting in 2019 wel in rekening wordt gebracht door Rijkswaterstaat wordt voorgesteld 

om € 62.500 via resultaatbestemming beschikbaar te stellen in 2019. De overige verschillen leiden tot een nadeel van € 9.000. 

 

Wij stellen voor € 62.500 via resultaatbestemming beschikbaar stellen in 2019 voor de verbreding van de A20 te dekken uit de Algemene reserve.   
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Programma 6 Algemene Dekkingsmiddelen 
 

 
 

 

Algemene Dekkingsmiddelen Jaarrekening 

2017

Primitieve 

begroting 

2018

Begroting na 

wijziging 2018

Jaarrekening 

2018

Verschil 

jaarrekening 

t.o.v. begroting 

na wijziging

Lasten

Algemeen                     853                     841                 1.589                 1.720                   -131 

Belastingen                     365                     385                     460                     463                        -3 

Gemeentefonds                          -                          -                          -                          -                          - 

Totaal lasten                 1.218                 1.227                 2.049                 2.183                   -134 

Baten

Algemeen                 1.074                     614                 1.734                 1.420                   -314 

Belastingen               10.021                 9.884                 9.947               10.164                     216 

Gemeentefonds               46.539               46.991               47.567               47.631                       64 

Totaal baten               57.635               57.490               59.249               59.215                      -34 

                         -                          -                         1                         3 

Saldo van baten en lasten               56.417               56.263               57.200               57.033                   -168 

Toevoeging aan reserves                 6.913                          -                 4.475                          -                 4.475 

Onttrekking aan reserves                 6.949                       53                 5.291                     530                -4.761 

Resultaat               56.454               56.316               58.016               57.562                   -454 

Bedragen * € 1.000,-
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Specificatie Algemene Dekkingsmiddelen

Saldo van baten en lasten

Jaarrekening 

2017

Primitieve 

begroting 

2018

Begroting na 

wijziging 2018

Jaarrekening 

2018

Verschil 

jaarrekening 

t.o.v. begroting 

na wijziging

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 9.657                9.789                9.487                9.701                213                    

Algemene uitkeringen 46.539              46.991              47.567              47.631              64                      

Dividend 91                      50                      132                    138                    6                        

Saldo van de financieringsfunctie 3.255                2.895                3.965                3.656                -308                  

Overige algemene dekkingsmiddelen -3.125               -3.462               -3.952               -4.094               -142                  

Totaal algemene dekkingsmiddelen 56.417              56.263              57.200              57.033              -168                  

Bedragen * € 1.000,-

Analyse afwijkingen t.b.v. bestuurlijke verantwoording en rechtmatigheid bedragen x € 1.000

Algemene Dekkingsmiddelen

Omschrijving Lasten Baten Storting Onttrekking Saldo I/S

Algemeen -131                  -314                  4.475                -4.761               -731                  

Rente 227                    -314                  -                         -                         -87                     I 

Voorziening dubieuze debiteuren -326                  -                         -                         -                         -326                  I 

Rente MPG -32                     -                         -                         -                         -32                     I 

Rekeningresultaat 2017 -                         -                         4.475                -4.475               -                         I

Budgetoverheveling 2017-2018 -                         -                         -                         -269                  -269                  I

Overige -                         1                        -                         -17                     -16                     I

Belastingen -3                       216                    -                         -                         213                    

Onroerend zaakbelasting -                         136                    -                         -                         136                    I

Waterverdedigingswerken -                         80                      -                         -                         80                      I

Wijziging grondslag WOZ 33                      -                         -                         -                         33                      I

Overig -36                     -                         -                         -                         -36                     I

Gemeentefonds -                         64                      -                         -                         64                      

Decembercirculaire 2017 -                         64                      -                         -                         64                      I

Totaal                   -134                      -34                 4.475                -4.761                   -454 
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Algemeen 

 

Rente 

Per saldo ontstaat er in het jaar 2018 een nadeel van € 87.000 op de financieringsfunctie. 

 

Voorziening dubieuze debiteuren  

Het openstaande debiteurensaldo is beoordeeld op ouderdom en inbaarheid. Hieruit is gebleken dat de voorziening dubieuze debiteuren moet worden 

opgehoogd met een bedrag van € 325.000. 

 

Rente naar de Grondexploitaties: 

In de begroting is in 2018 op basis van het MPG 2018 een bedrag opgenomen van € 802.000 aan door te belasten rentekosten. Naar aanleiding van de TRG 

2018 is dit niet aangepast. Dit was gebaseerd op een voorziene WACC van 1,9%. Aan de hand van de daadwerkelijke rentelasten in 2018 en de 

vermogensverhouding per 1 januari 2018 (conform Jaarrekening 2018) is de feitelijke WACC voor 2018 bepaald op 1,83%. De totale doorbelasting komt 

hiermee uit op € 770.000. Het negatieve verschil ten opzichte van de begroting is derhalve € 31.962 en is verwerkt in de Jaarrekening 2018. 

 

Reservemutaties 

In december 2017 is besloten om € 763.000 over te hevelen van 2017 naar 2018. Dit bedrag is in de begroting 2018 onttrokken aan de algemene reserve en 
conform raadsbesluit beschikbaar gesteld in 2018 voor de uitvoering/ afronding van de activiteiten in de desbetreffende programma’s. De werkelijke uitgaven 
van € 494.000 zijn opgenomen in de programma’s en worden indirect verrekend met de algemene reserve.   

Belastingen 

Waterverdedigingswerken 

Bij de Voorjaarsnota 2018 bent u geïnformeerd over de gewijzigde regelgeving met betrekking tot de waterverdedigingswerken en de verplichting tot 

ambtshalve vermindering die hierdoor ontstaat voor de gemeente. Een belangrijk onderdeel hiervan is de reservering voor het terugbetalen ivm 

Waterverdedigingswerken. Gebleken is dat op basis van deze regelgeving voor ongeveer 125 objecten de werkelijke WOZ-waarde voor 4 voorgaande 

belastingjaren ten minste 20 procent afwijkt van de vastgestelde waarde. Hiervoor is in 2018 € 80.000 gereserveerd, maar de ambtshalve vermindering over 

voorgaande jaren heeft nog niet plaatsgevonden in 2018. De reden hiervan is dat de gemeente in afwachting was van een advies van de VNG. Wij stellen 

voor om € 80.000 via resultaatbestemming te reserveren voor 2019.  

 

Waardering op gebruiksoppervlakte 

Per belastingjaar 2022 zijn alle gemeenten in Nederland verplicht de grondslagen voor de Wet WOZ te bepalen aan de hand van de gebruiksoppervlakte van 

de objecten. Om de overgang van bruto inhoud naar gebruiksoppervlakte op een efficiënte wijze tijdig te realiseren is in 2018 een werkgroep geformeerd die 

een verkenning heeft uitgevoerd en een strategie heeft bepaald voor de aanpak van dit project. Hierbij is geconstateerd dat hoogtefoto’s nodig zijn om een 

goede impactanalyse op de huidige WOZ en BAG bestanden te kunnen maken. Deze hoogtefoto’s zijn in januari  2019 beschikbaar gekomen in 

samenwerking met de afdeling Ruimte. In de eerste helft van 2019 wordt de impactanalyse en plan van aanpak opgesteld en wordt gestart met de realisatie. 
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We zijn ons ervan bewust dat een deel van het woningbestand vanuit de bouwdossiers, volgens de NEN2580, nagerekend moet worden. De impact analyse 

die in de eerste helft van 2019 wordt uitgevoerd geeft meer inzicht over de omvang van dit werk. Om het budget beschikbaar te houden voor de uitvoering 

stellen wij voor om een bedrag van € 33.200 als resultaatbestemming te reserveren voor 2019. 

 

Wij stellen voor € 33.200 via resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor 2019 voor het uitvoeren van de impactanalyse gewijzigde regelgeving voor 

WOZ en BAG.  

 

Gemeentefonds 

De financiële effecten van de gemeentefondscirculaires zijn na vaststelling in de raad verwerkt in de begroting 2018. 

De Decembercirculaire 2018 rekent af met een voordeel van € 64.000. U bent hierover geïnformeerd via een raadsinformatienota (Z19.000004).  

Geadviseerd is om rekening te houden met de geprognosticeerde onder uitputting van het Rijk over het jaar 2018 van € 200.000. In het raadsvoorstel nemen 

wij een verzoek op om hiervoor € 200.000 te reserveren via resultaatbestemming. 

 

Wij stellen voor € 200.000 via resultaatbestemming beschikbaar te stellen in 2019 met het oog op de verwachte lagere afrekening 2018    
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Programma 7 Overhead, Vennootschapsbelasting (Vpb) en onvoorzien 
 

 
 

Overhead, VPB en onvoorzien Jaarrekening 

2017

Primitieve 

begroting 2018

Begroting na 

wijziging 2018

Jaarrekening 

2018

Verschil 

jaarrekening 

t.o.v. begroting 

na wijziging

Lasten

Overhead               10.474                  9.974               10.330               10.290                       41 

Vennootschapsbelasting                           -                      -10                           -                           -                           - 

Onvoorzien                           -                     100                           -                           -                           - 

Totaal lasten               10.474               10.064               10.330               10.290                       41 

Baten

Overhead                     203                       25                       25                     225                     200 

Vennootschapsbelasting                           -                           -                           -                           -                           - 

Onvoorzien                           -                           -                           -                           -                           - 

Totaal baten                     203                       25                       25                     225                     200 

                          -                           -                          1                          3 

Saldo van baten en lasten              -10.271              -10.039              -10.306              -10.065                     240 

Toevoeging aan reserves                           -                           -                           -                           -                           - 

Onttrekking aan reserves                     237                     340                     340                           -                    -340 

Resultaat              -10.034                -9.699                -9.966              -10.065                    -100 

Bedragen * € 1.000,-
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Overhead 

Voormalig personeel 

Een deel van de voorziening kan vrijvallen doordat 2 voormalig personeelsleden inkomsten uit arbeid genereren. Hierdoor ontstaat een voordeel van  

€ 208.000.   

bedragen * € 1.000,-

Overhead

loon overige kosten totale kosten

Directie 129                   533                    662               

Huisvesting -                        1.156                1.156            

Automatisering -                        1.565                1.565            

Strategie & Beleid 1.148               246                    1.394            

Samenleving 473                   26                      499               

Ruimte 509                   193                    702               

Bedrijfsvoering 3.483               1.505                4.988            

Dienstverlening 259                   36                      295               

Brutokosten overhead 6.000               5.259                11.260         

Toerekening overhead aan grondexploitaties 971               

Nettokosten overhead 10.290         

Onttrekking aan reserves -                     

Saldo overhead 10.290         

2018

Analyse afwijkingen t.b.v. bestuurlijke verantwoording en rechtmatigheid bedragen x € 1.000

Overhead, VPB en onvoorzien

Omschrijving Lasten Baten Storting Onttrekking Saldo I/S

Overhead 41                      200                   -                          -340                   -100                   

Voormalig personeel 208                    208                    I

Bedrijfsvoering 41                      41                      I

Sloop gemeentehuis Nieuwerkerk -340                   -340                   I

Overige -8                       -8                       I

Vennootschapsbelastingen -                          -                          -                          -                          -                          

Overige -                          -                          -                          -                          -                          

Onvoorzien -                          -                          -                          -                          -                          

Overige -                          -                          -                          -                          -                          

Totaal                       41                     200                           -                    -340                    -100     - 

-/- = nadeel en + = voordeel -                          
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Bedrijfsvoering 

De bedrijfsvoering van de organisatie is in 2018 ruim binnen budget uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 41.000. Dit kan worden verklaard 

doordat er meer uren van de organisatie konden worden doorberekend aan de grondexploitaties. 

 

Onttrekking reserve 

De onttrekking aan de reserve van € 340.000 om de extra afschrijvingskosten voor het gemeentehuis te financieren is niet nodig. De lasten zijn al volledig ten 

laste van het jaar 2017 gebracht.  

 
Onvoorzien 

De Post onvoorzien ad € 100.000 is volledig besteed in 2018. Bij de Najaarsnota 2018 is het besluit genomen om € 60.000 in te zetten voor de kosten als 

gevolg van stormschade aan bomen en het bestrijden van exoten, en € 40.000 is besteed aan de hogere kosten als gevolg van de droogte aan het 

groenareaal.   
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Toelichting op het overzicht begrotingsrechtmatigheid  
Begrotingsafwijkingen en -overschrijdingen (beleidsmatig en/of financieel) behoeven autorisatie door de gemeenteraad. In de regel zullen 

begrotingswijzigingen vooraf door het college aan de raad worden voorgelegd ter autorisatie. Hiermee wordt toestemming gevraagd voor het te realiseren 

beleid en voor de besteding van het benodigde bedrag. Begrotingswijzigingen moeten volgens de Gemeentewet tijdens het jaar zelf nog aan de 

gemeenteraad worden voorgelegd. 

 

Indien een wijziging niet meer in het jaar zelf is voorgelegd zijn bestedingen boven het begrotingsbedrag strikt genomen onrechtmatig. Toch kan bij de 

controle vaststaan dat een aantal (begrotings)overschrijdingen binnen de beleidskaders van de gemeenteraad vallen. Strikt genomen gaat het hier om 

onrechtmatige uitgaven (ook wel begrotingsonrechtmatigheid genoemd), omdat de overschrijding strijd oplevert met artikel 189, vierde lid van de 

Gemeentewet. Deze overschrijdingen (en onderschrijdingen) dienen goed herkenbaar in de jaarrekening te worden opgenomen. Door het vaststellen van de 

rekening door de raad, waarin die uitgaven wel zijn opgenomen, worden de desbetreffende uitgaven alsnog geautoriseerd. 

 

Het gaat om overschrijdingen waarbij het college bij het doen van de uitgaven binnen het door de raad uitgezette beleid is gebleven.  

 

In de raadsvergadering van 16 februari 2016 is het controleprotocol voor de periode 2015-2018 vastgesteld (A15.001920).  

In het controleprotocol zijn de volgende criteria benoemd voor de begrotingsrechtmatigheid: 

- Toereikende begroting 

- Juistheid toerekening begrotingsjaar 

- Juistheid toerekening programma 

Via een informatienota is de gemeenteraad geïnformeerd (agenda 20 februari 2018) over het Geactualiseerd normenkader 2017 gemeente Zuidplas 

(A18.000014) 

 

Per programma zijn alle afwijkingen geanalyseerd en opgenomen in een afwijkingentabel. Op basis van deze tabel zijn de afwijkingen getoetst aan de criteria, 

zoals opgenomen in het controleprotocol. Per afwijking wordt aangegeven of de afwijking strikt genomen onrechtmatig is en of deze al dan niet in het oordeel 

van de accountant moet worden meegenomen. In de programmaverantwoording van het jaarverslag worden de afwijkingen toegelicht.  
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Overzicht van baten en lasten

Bedragen * € 1.000,- baten lasten saldo baten lasten saldo baten lasten saldo

Lasten en baten

Dienstverlening en bestuur 705           7.103        -6.399       1.614        8.070        -6.457       909           -967          -58            

Bestuur en organisatie 1                2.215        -2.214       816           3.252        -2.435       815           -1.037        

Dienstverlening 675           2.009        -1.334       787           1.936        -1.149       112           74              

Veiligheid -                 50              -50            -                 60              -61            -                 -10            

Inwoners- en ondernemersparticipatie -                 123           -123          -                 117           -118          -                 6                

Communicatie en voorlichting 28              2.706        -2.678       10              2.706        -2.697       -18            -0               

Samenleving 1.999        27.403      -25.404    2.610        28.944      -26.335    611           -1.542       -931          

Zorg en Ondersteuning 563           12.141      -11.578    466           11.688      -11.222    -97            453           

Ontplooiing 702           4.469        -3.767       1.375        4.929        -3.554       673           -459          

Onderwijs en jeugd 734           10.792      -10.058    769           12.327      -11.559    35              -1.535       

Werk, economie en Duurzaamheid 7.881        13.942      -6.061       7.897        13.996      -6.098       16              -54            -37            

Duurzaamheid -                 146           -146          -                 164           -163          -                 -19            

Economische Zaken 211           360           -149          209           303           -93            -2               57              

Inkomensvoorziening 7.670        13.437      -5.766       7.689        13.529      -5.839       18              -92            

Ruimtelijke ontwikkeling 25.288      28.541      -3.253       31.767      28.697      3.069        6.479        -156          6.323        

Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur 23.368      23.805      -437          23.013      21.806      1.207        -354          1.998        

Ruimtelijke ordening 1.839        3.597        -1.758       6.522        3.891        2.631        4.683        -294          

Vastgoed 81              1.139        -1.058       2.231        3.000        -769          2.150        -1.861       

Leefomgeving 10.826      18.193      -7.367       10.733      18.228      -7.494       -92            -35            -127          

Beheer en onderhoud 10.811      16.341      -5.530       10.648      16.471      -5.823       -163          -130          

Milieubeheer -                 1.241        -1.241       75              1.204        -1.130       75              37              

Verkeer en vervoer 15              611           -596          11              553           -542          -4               58              

Algemene Dekkingsmiddelen 59.249      2.049        57.200      59.215      2.183        57.033      -34            -134          -168          

Algemeen 1.734        1.589        145           1.420        1.720        -299          -314          -131          

Belastingen 9.947        460           9.487        10.164      463           9.701        216           -3               

Gemeentefonds 47.567      -                 47.567      47.631      -                 47.631      64              -                 

Overhead 25              10.330      -10.306    225           10.290      -10.065    200           41              240           

Overhead 25              10.330      -10.306    225           10.290      -10.065    200           41              

Vennootschapsbelasting -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Onvoorzien -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Gerealiseerd saldo van baten en lasten 105.972   107.561   -1.589       114.060   110.407   3.653        8.089        -2.847       5.242        

Stortingen en onttrekkingen

Dienstverlening en bestuur 27              -                 27              27              -                 27              -                 -                 -                 

Samenleving 539           23              516           505           23              482           -34            -                 -34            

Werk, economie en Duurzaamheid -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Ruimtelijke ontwikkeling 897           922           -25            1.008        6.250        -5.241       112           -5.328       -5.216       

Leefomgeving 236           -                 236           332           -                 332           96              -                 96              

Algemene dekkingsmiddelen 5.291        4.475        816           530           -                 530           -4.761       4.475        -286          

Overhead 340           -                 340           -                 -                 -                 -340          -                 -340          

Totaal stortingen en onttrekkingen 7.329        5.420        1.910        2.402        6.273        -3.871       -4.927       -853          -5.781       

Resultaat 113.302   112.981   321           116.462   116.680   -218          3.161        -3.700       -539          

Begroting na wijziging 2018 Jaarrekening 2018 Begrotingsafwijking
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De verschillen per programma nader toegelicht 

 

Programma Dienstverlening en Bestuur 

Binnen het programma is een overschrijding van de begrote lasten van circa € 1,0 miljoen. Deze overschrijding volgt vooral uit stortingen in de 

pensioenvoorziening wethouders mede naar aanleiding van een waardeoverdracht van circa € 815.000 (zie de bate kant) en de wettelijk verplichte bijstorting 

van €213.000 om aan de toekomstige pensioenverplichtingen van (gewezen) wethouders te kunnen voldoen.  

 

Programma Samenleving 

Binnen het programma zijn de begrote lasten met circa € 1,5 miljoen overschreden. Deze overschrijding volgt uit de invoering van de kostendekkende huren. 

De gesubsidieerde instellingen die deze ruimtes huren zijn voor de hogere huren gecompenseerd en dat verklaart de overschrijding. Daar tegenover staan de 

hogere niet begrote huuropbrengsten zoals blijkt in de voorstaande tabel. Een tweede post die de overschrijding verklaart betreft de uitgaven voor met name 

Jeugd.  

 

Programma Werk, economie en duurzaamheid 

Binnen het product Inkomensvoorziening zijn de begrote lasten met circa € 54.000 overschreden en is vooral toe te schrijven aan de inzet voor re-integratie. 

Het participatiebudget dat de gemeente ontvangt vanuit het Rijk is onvoldoende om voor elke doelgroep de gewenste re-integratietrajecten in te zetten. Vooral 

in het laatste kwartaal 2018 heeft GR IJsselgemeenten een groot beroep gedaan op het participatiebudget waardoor dit budget incidenteel is overschreden. 

 

Programma Ruimtelijke ontwikkeling  

Binnen het programma product Ruimtelijke ontwikkeling zijn de begrote lasten met circa € 156.000 overschreden. De overschrijding van de lasten betreffende 

de kosten op het product Ruimtelijke ordening voor planschades en kosten die voortkomen uit anterieure overeenkomsten per saldo een nadeel van circa € 

294.000. Het product Vastgoed laat een overschrijding zien van de begrote lasten van €1,7 miljoen waartegen over niet begrote baten staan van €2,1 miljoen. 

Deze afwijkingen zijn vooral toe te schrijven aan de verkoop van het gemeentehuis Zevenhuizen en per saldo is uit deze transactie circa € 111.000 als 

voordeel is gestort in de reserve. 

 

Programma Algemene dekkingsmiddelen  

Binnen het product Algemeen zijn de begrote lasten met circa € 134.000 overschreden. 

De overschrijding van dit product wordt veroorzaakt door de verplichte storting in voorziening dubieuze debiteuren. Het openstaande debiteurensaldo is 

beoordeeld op ouderdom en inbaarheid en hieruit is gebleken dat de voorziening moet worden opgehoogd met een bedrag van € 325.000. Daarnaast is er 

vanuit de grondexploitaties een negatief resultaat op rente als gevolg van een lagere rentepercentage dan gepland.   
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Overzicht incidentele baten en lasten  
Met het overzicht van incidentele baten en lasten wordt een onderbouwing gegeven van het structurele begrotingsevenwicht. Hiermee wordt een bijdrage 

geleverd aan het inzicht in de financiële positie van de gemeente. Van een structureel begrotingsevenwicht is sprake als structurele lasten in de begroting 

worden afgedekt door structurele baten.  

 

Bij het opstellen van de tabel incidentele baten en lasten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

• Het betreft baten en lasten die zich voordoen in de begroting en de jaarrekening.  

• Het betreft baten en lasten opgenomen met een drempel vanaf € 15.000.  

• Het betreft baten en lasten die zich maximaal drie jaar voordoen of waarvan de eindigheid vastligt als gevolg van een raadsbesluit of toekenningsbesluit.  

 

Een storting in of een onttrekking aan een reserve is in principe incidenteel en maakt daarom ook onderdeel uit van de incidentele mutaties die van invloed 

zijn op het jaarrekeningresultaat. Uitzonderingen hierop zijn bestemmingsreserves met een egalisatiefunctie zoals bijvoorbeeld de reserve ter dekking voor 

kapitaallasten. 

 

Het jaar wordt afgesloten met een nadelig resultaat van € 218.000. Uit het overzicht incidentele baten en lasten is te zien dat per saldo € 173.000 meer 

incidentele baten dan incidentele lasten in de jaarrekening 2018 zijn verwerkt. Omdat in de resultaten per saldo meer incidentele baten zijn opgenomen, dient 

dit incidentele saldo uit het resultaat gehaald te worden. Hierdoor wordt duidelijk dat het structureel resultaat voor 2018 € 391.000 nadelig is. 

 

 

 

 

 

   

 bedragen * € 1.000 

Saldo van baten en lasten bestemming 3.653 

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -3.871 

Saldo van baten en lasten na besteming -218 

Waarvan incidenteel voordeel 173 

Structureel saldo                                                                    -391 
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  Programma   Product  Omschrijving begrotingsmutatie    Begrote 

lasten 2018 

  Werkelijke 

lasten 2018 

  Begrote 

baten 2018 

  Werkelijke 

baten 2018 

Dienstverlening en Bestuur Bestuur en organisatie VP RMH jrrek res 2017        -29.000         -29.000 

Pensioenvoorziening (voormalig) wethouders                   -      1.028.000                  -          815.000 

Communicatie en voorlichting Ondersteuning communicatieonderzoek          15.000          32.700 

Inwoners- en ondernemerspaticipatie Burgerparticipatie          25.000          35.000 

Totaal Dienstverlening en Bestuur          11.000    1.066.700                  -          815.000 

Samenleving Onderwijs en jeugd NJN18 - Overheveling inhuurbudget naar goederen en diensten                   -   

NJN2017 dekking versnelde afschrijving ivm sloop      302.000        302.000 

Externe begeleiding strategisch huisvestingsplan onderwijs          30.000          30.000 

Verhaal kosten jeugdzorg (GI)         70.000          70.000 

Ontplooiing BGW - Inpandige verbouwing Swanla         50.000          50.000 

Eenmalige bijdrage          14.700          14.700 

VJN 18 inrichting sporthal Kleine Vink          25.000 

Onttrekking reserve sport         14.700          14.700 

Bijstelling verlenging stichting Zuidplas          68.000          68.000 

Bijstelling afwikkeling oude stichting DM          25.000          23.000 

Inpandige verbouwing Swanla          50.000          64.000 

Zorg en Ondersteuning BO2017 DU verhoogde asielinstroom          67.000 

Compensatie project beschermd wonen                   -        -145.000                  -   

Verhaal kosten jeugdzorg (Mwvz)         45.000          44.000 

Onttrekking aan reserve         34.000                   -   

Totaal Samenleving       279.700          54.700      515.700        480.700 

Werk, Economie en Duurzaamheid Duurzaamheid Intensivering duurzaamheid          20.000          42.600 

Economische Zaken Uitvoering recreatievisie          30.000            7.900 

Inkomensvoorziening Doeluitkering  verhoogde asielinstroom       182.000          68.000 

Afrekening resultaat Jaarrekening 2017 Gemeenschappelijke 

regeling Ijsselgemeenten

       -96.000         -96.000 

Totaal Werk, Economie en Duurzaamheid       136.000          22.500 

Ruimtelijke ontwikkeling Ruimtelijke ordening Vrijval voorziening strategische gronden                   -      3.975.000                  -      3.975.000 

Planschades                   -            60.000                  -   

Visie integrale gebiedsontwikkeling       100.000        108.000 

Afrekening jaarrekenjng  2017 ODMH      -131.848      -131.800 

Aanpassing bouwleges       235.000        195.000      438.084        350.000 

Invoeringskosten Omgevingswet       250.000        125.000 

Storting voorziening fonds bovenwijks        147.000 

Vastgoed Planvorming Ambonwijk          54.000          38.000 

VJN 18 uitvoeringskosten 2018          45.000          29.000         45.000          29.020 

Woonvisie          50.000          52.500 

Afschrijving boekwaarde en bijkomende kosten alsmede 

opbrengsten  vm gemeentehuis Zevenhuizen  

                  -      1.706.500                  -      1.639.000 

Toevoeging aan resreve          17.883                   -   

Vrijval voorziening gebouwen        450.000 

Totaal Ruimtelijke ontwikkeling       620.035    6.157.200      483.084    6.590.020 
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  Programma   Product  Omschrijving begrotingsmutatie    Begrote 

lasten 2018 

  Werkelijke 

lasten 2018 

  Begrote 

baten 2018 

  Werkelijke 

baten 2018 

Leefomgeving Beheer en onderhoud VJN 18 onderzoek recreatieparken fase 2          40.000 

Vitaliteit bomen       400.000        120.000 

Stormschade          60.000          60.000 

Opbrengst snippergroen         30.000          88.500 

Milieubeheer NJN18 - stresstest ihkv energietransitie          40.000 

Afrekening OMDH        -42.849         -42.800 

Verkeer en vervoer Bijdrage verbreding A20          62.500         62.500 

Bijdrage verkeersveilig MH         15.000          10.900 

Totaal Leefomgeving       559.651        137.200      107.500          99.400 

Algemene Dekkingsmiddelen Algemeen Budgetoverheveling 2017 2018      763.000        494.038 

Saldo jaarrekening 2017 (#raadsvoorstel)    4.475.000   4.475.000 

VJN 18 bijstelling uitstel rijksvac.prog. RDOG          80.000 

Storting voorziening dubieuze debiteuren                   -          235.000                  -   

Rentevoordeel vervroegde aflossing   1.037.584    1.037.600 

Rentenadeel vervroegde aflossing    1.037.584    1.037.600 

Toename dividend BNG         82.000          87.500 

Belastingen Waterverdedigingswerken       -80.000 

Wijziging grondslag WOZ          45.000          23.400 

Versterking ambtelijke organisatie          20.825          20.825 

Totaal Algemene Dekkingsmiddelen    5.658.409    1.316.825   6.277.584    1.619.138 

Overhead, VPB en onvoorzien Onvoorzien NJN 18 - inzet onvoorzien voor bomen      -100.000 

Overhead NJN18 - ABP-premie 2018              -168 

Versterking ambt org budgetoverh       190.200 

Versterking ambt org technische corr      -225.000 

Versterking ambtelijke organisatie       213.975        179.200 

Interim gemeentesecretaris          90.000        249.100 

WW verplichting voormalig personeel       300.000        248.500 

Onttrekking aan reserve      340.128 

Totaal Overhead, VPB en onvoorzien       469.007        676.800      340.128 

Eindtotaal    7.733.802    9.431.925   7.723.996    9.604.258 

-9.806 

172.333 Saldo rekening

Saldo begroting
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Verantwoording Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) 
 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.  

Het bezoldigingsmaximum in 2018 voor gemeente Zuidplas is € 189.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor 

topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2018 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de 

duur van de opdracht als voor het uurtarief. 

bedragen x € 1 C.E. Bos P. van Vugt  

Functiegegevens5 Gemeentesecretaris Griffier 

Aanvang6 en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/05 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7    1,0 1,0 

Dienstbetrekking?8  ja ja 

Bezoldiging9   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 42.502   95.597 

Beloningen betaalbaar op termijn   7.021   15.719 

Subtotaal 49.523 111.316 

   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10  78.189 189.000 

   

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag11 N.v.t.  N.v.t. 

Totale bezoldiging 49.523 111.316 

   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan12 N.v.t. N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling13 N.v.t.  N.v.t 

Gegevens 201714   

bedragen x € 1 C.E. Bos P. van Vugt 

Functiegegevens5 Gemeentesecretaris Griffier 

Aanvang6 en einde functievervulling in 2017 01/01– 31/12 01/01-31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)7  1,0 1,0 

Dienstbetrekking?8 Ja ja 

Bezoldiging9   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 102.699 94.638 

Beloningen betaalbaar op termijn   15.637  14.601 

Subtotaal 118.336 112.239 

   

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum10 181.000 181.000 

   

Totale bezoldiging 118.336 112.239 
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bedragen x € 1 C.E. Bos

Functiegegevens

Functie(s) bij beëindiging dienstverband Gemeentesecretaris

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1

Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2018

Ontslaguitkering

Overeengekomen uitkering wegens beëindiging dienstverband € 71.944

Individueel toepasselijke maximum € 75.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. 

Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband € 71.944

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. 
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bedragen x € 1 Kandel A.E.B  

Functiegegevens3 Interim gemeentesecretaris 

Kalenderjaar4  2018 2017 

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) 1-1 – 31/12 12/12 – 31/12 

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 5  12 0,5 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum   

Maximum uurtarief in het kalenderjaar6  € 182 € 176 

Maxima op basis van de normbedragen per maand7    

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 128   

Bezoldiging   

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?9  Ja / namelijk € 125,-- 

Bezoldiging in de betreffende periode € 182.386 € 7.500 

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 10  € 182.386 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag11 n.v.t.  

Totale bezoldiging, exclusief BTW  

   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan12 n.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling13 n.v.t.  

   

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 4 juli 2019
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Sisa verantwoording  
 

SiSa staat voor: Single information, Single audit, eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. SiSa is sinds 2006 de manier waarop 

medeoverheden (w.o. gemeenten) zich per jaar verantwoorden over de besteding van specifieke uitkeringen. Om de lasten van de verantwoording zo laag 

mogelijk te houden, is SiSa volledig ingebed in het reguliere jaarrekeningproces van de medeoverheden. De verantwoording via SiSa is vastgelegd in artikel 

17a Financiële-verhoudingswet en nader geregeld in de Regeling informatieverstrekking sisa (nr. 2010-0000812461). Naast de Financiële verhoudingswet, 

zijn ook het Besluit begroting en verantwoording (BBV), het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en de kadernota rechtmatigheid van 

toepassing. In het jaar 2018 zijn voor de gemeente Zuidplas onderstaande Sisa-regelingen van toepassing. 
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OCW D9 Onderwijsachterstanden

beleid 2011-2018 (OAB)

                                                                           

                                    

Besluit specifieke 

uitkeringen 

gemeentelijke 

onderwijsachterstanden

beleid 2011-2018

                                  

Gemeenten

Besteding (jaar T) aan 

voorzieningen voor 

voorschoolse educatie die 

voldoen aan de wettelijke 

kwaliteitseisen (conform artikel 

166, eerste lid WPO) 

Besteding (jaar T) aan overige 

activiteiten (naast VVE) voor 

leerlingen met een grote 

achterstand in de Nederlandse 

taal (conform artikel 165 WPO) 

Besteding (jaar T) aan 

afspraken over voor- en 

vroegschoolse educatie met 

bevoegde gezagsorganen van 

scholen, houders van 

kindcentra en 

peuterspeelzalen (conform 

artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo 

(jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 211.225 € 840 € 0 € 333.306 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar 

T) overgeboekte middelen 

(lasten) uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Hieronder per regel één 

gemeente(code) selecteren en 

in de kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Van andere gemeenten in (jaar 

T) overgeboekte middelen 

(baten)  uit de specifieke 

uitkering 

onderwijsachterstandenbeleid 

Eindverantwoording Ja/Nee 

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08 Indicatornummer: D9 / 09

IenW E3 Subsidieregeling 

sanering verkeerslawaai

Subsidieregeling 

sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten 

en gemeenschappelijke 

regelingen (Wgr)

Hieronder per regel één 

beschikkingsnummer en in de 

kolommen ernaast de 

verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste 

van rijksmiddelen 

Overige bestedingen (jaar T) Besteding (jaar T) door 

meerwerk dat o.b.v. art. 126 

Wet geluidshinder ten laste 

van het Rijk komt

Correctie over besteding t/m jaar 

T

Kosten ProRail (jaar T) als 

bedoeld in artikel 25 lid 4 van 

deze regeling ten laste van 

rijksmiddelen           

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R     

Indicatornummer: E3 / 01 Indicatornummer: E3 / 02 Indicatornummer: E3 / 03 Indicatornummer: E3 / 04 Indicatornummer: E3 /  05 Indicatornummer: E3 / 06

1 IenM/BSK-2017/308858 € 44.600 € 0 € 0 € 0 € 0 

2 IenM/BSK-2017/308862 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve bestedingen ten 

laste van rijksmiddelen tot en 

met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige 

bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Cumulatieve Kosten ProRail 

tot en met (jaar T) als bedoeld 

in artikel 25 lid 4 van deze 

regeling ten laste van 

rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor 

de tussentijdse afstemming 

van de juistheid en volledigheid 

van de 

verantwoordingsinformatie

Correctie over besteding kosten 

ProRail t/m jaar T

Eindverantwoording Ja/Nee 

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E3 / 07 Indicatornummer: E3 / 08 Indicatornummer: E3 / 09 Indicatornummer: E3 / 10 Indicatornummer: E3 /  11 Indicatornummer: E3 / 12

1 IenM/BSK-2017/308858 € 44.600 € 0 € 0 € 0 Nee

2 IenM/BSK-2017/308862 € 0 € 0 € 0 € 0 Nee

SZW G2 Besteding (jaar T) algemene 

bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene 

bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1  Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 

Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 

oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 7.134.814 € 177.102 € 586.754 € 7.494 € 25.592 € 0 

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004) 

Baten (jaar T) WWIK 

(exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen 

kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW) 

Baten (jaar T) 

Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige 

uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12

€ 63.233 € 21.773 € 0 € 133.940 € 0 Ja

SZW G3 Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

Baten (jaar T) levensonderhoud 

gevestigde zelfstandigen 

(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

onderzoek als bedoeld in artikel 

56 Bbz 2004 (exclusief Bob) 

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06

€ 52.778 € 31.700 € 42.853 € 31.615 € 3.915 € 0 

Baten (jaar T) Bob (exclusief 

Rijk)

Besteding (jaar T) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige uitvoering 

Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Ja

SZW G3A Hieronder per regel één 

gemeente(code) uit (jaar T-1) 

selecteren en in de kolommen 

ernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) 

levensonderhoud gevestigde 

zelfstandigen (exclusief Bob) 

(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) 

kapitaalverstrekking (exclusief 

Bob) (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan 

onderzoek als bedoeld in 

artikel 56 Bbz 2004 (exclusief 

Bob) 

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3A / 01 Indicatornummer: G3A / 02 Indicatornummer: G3A / 03 Indicatornummer: G3A / 04 Indicatornummer: G3A / 05 Indicatornummer: G3A / 06

1 061892 Gemeente Zuidplas € 64.180 € 0 € 20.331 € 21.332 € 12.610 

Hieronder verschijnt de 

gemeente(code) conform de 

keuzes gemaakt bij G3A / 01

In de kolommen hiernaast de 

verantwoordingsinformatie voor 

die gemeente invullen

Besteding (jaar T-1) Bob

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief 

Rijk)

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Besteding (jaar T-1) aan 

uitvoeringskosten Bob als 

bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

inclusief geldstroom naar 

openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G3A / 07 Indicatornummer: G3A / 08 Indicatornummer: G3A / 09 Indicatornummer: G3A / 10

1 061892 Gemeente Zuidplas € 0 € 0 € 0 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019 

Gebundelde uitkering 

op grond van artikel 69 

Participatiewet_gemeen

tedeel 2018

Alle gemeenten 

verantwoorden hier het 

gemeentedeel over 

(jaar T), ongeacht of de 

gemeente in (jaar T) 

geen, enkele of alle 

taken heeft uitbesteed 

aan een Openbaar 

lichaam opgericht op 

grond van de Wgr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Besluit 

bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_gemeent

edeel 2018

Besluit 

bijstandverlening 

Besluit 

bijstandverlening 

zelfstandigen 2004 

(exclusief 

levensonderhoud 

beginnende 

zelfstandigen)_totaal 

2017

Besluit 
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Bijlage 1: Stand van de kredieten per 31 december 2018  
In de onderstaande tabellen is de stand van de kredieten opgenomen. Een krediet is een benodigd uitgavenbedrag voor een investeringsproject. Een 

kredietbesluit is een machtiging tot het verrichten van uitgaven tot een maximumbedrag voor de realisering van een in het besluit omschreven project. Een 

machtiging kan alleen door de raad worden afgeven met een raadsbesluit.  

Met een project mag pas worden gestart als het kredietbesluit is genomen. 

Eerst zijn de tabellen opgenomen met de investeringskredieten die in 2018 zijn afgerond. vervolgens wordt inzicht gegeven in de investeringskredieten die 

nog niet zijn afgesloten en een afwikkeling krijgen in de periode na 2018. Per saldo is er nog € 19,2 miljoen gereserveerd voor de lopende investeringen in 

Zuidplas.  

 
 

 Af te sluiten investeringen 31-12-2018  I
n

v
e

s
te

ri
n

g
s

k
re

d
ie

t 

(u
it

g
a

v
e

n
k

a
d

e
r)

 

 B
ij
d

ra
g

e
n

 v
a

n
 d

e
rd

e
n

 

(b
e

g
ro

o
t)

 

 O
n

tv
a

n
g

e
n

 b
ij
d

ra
g

e
 v

a
n

 

d
e

rd
e

n
 

 U
it

g
a

v
e

n
 

 B
e

s
c

h
ik

b
a

a
r 

k
re

d
ie

t 

 a
fs

lu
it

e
n

 j
a

/n
e

e
 

 r
e

c
h

tm
a

ti
g

 

 r
e

c
h

tm
a

ti
g

 

 o
n

re
c

h
tm

a
ti

g
, 
in

 

o
o

rd
e

e
l 
a

c
c

o
u

n
ta

n
t 

 o
n

re
c

h
tm

a
ti

g
, 
n

ie
t 

in
 

o
o

rd
e

e
l 
a

c
c

o
u

n
ta

n
t 

 t
o

e
re

ik
e

n
d

e
 b

e
g

ro
ti

n
g

 

 j
u

is
te

 b
o

e
k

ja
a

r 

 j
u

is
te

 p
ro

g
ra

m
m

a
 

Clean-desk en Clean-disc MIP 2017 -                       -                  -                  3.395                 -3.395              ja ja geringe overschrijding, binnen tolerantiegrens

Functionaliteit Key2Financiën MIP 2017 44.174           -                  -                  46.139              -1.965              ja ja geringe overschrijding, binnen tolerantiegrens

MIP 2019 – ICT Nieuwe huisvesting 100.000         -                  -                  231.688            -131.688         ja nee

De prestatie is al in december 2018 geleverd. Het 

budget komt beschikbaar in 2019

MIP 2018 – Voertuig bedrijfsvoering 30.000           -                  -                  23.145              6.855               ja ja

MIP 2018 – Mobiele devices raad 50.000           -                  4.400         60.677              -6.277              ja ja

Oosteinde/Oostpolderweg (MIP 2017) 678                 -                  -                  1.225                 -547                 ja ja

Jh vd Welstraat (MIP 2017) 62.550           -                  109.652     110.716            61.486             ja ja

Zuidelijke Dwarsweg MIP 2017 463.119         -                  -                  460.875            2.244               ja ja

Bredeweg (MIP 2017) -123.885        -                  330.372     38.416              168.071          ja ja

Oranjebuurt MIP 2017 194.382         -                  -                  192.511            1.871               ja ja

Zuideinde MIP 2017 -11.148          -                  114.708     47.110              56.450             ja ja

Rottedijk MIP 2017 26.312           -                  -                  -                          26.312             ja ja

Reconstructie EsseZoom Hoog fase 1 Nwk (MIP 2018) 703.856         -                  70.156       770.586            3.426               ja ja

Reconstructie Zvh West fase 1 (MIP 2018) 64.276           -                  -                  60.320              3.956               ja ja

Recon. wegen Sportpark Dorrestein Nwk MIP 2018 307.430         -                  -                  282.120            25.310             ja ja

Reconstructie Prinses Beatrixstraat Mrd MIP 2018 172.930         -                  10.000       174.790            8.140               ja ja

Reconstructie wegen Zh-West fase 2 (MIP 2018) 321.695         -                  -                  317.718            3.977               ja ja

Zonnepanelen v Beethoven/Esse Zoom 93.500           -                  -                  90.292              3.208               ja ja

Tractor John Deere 3720 MIP 2018 35.000           -                  -                  32.302              2.698               ja ja

Beperkte renovatie voetbal Moordrecht 30.000           -                  -                  28.283              1.717               ja ja

Reconstr. Openba Groen MIP 2018 130.500         -                  -                  404.978            -274.478         ja nee

De raad is geinformeerd over de overschrijding 

(Z19.000980). De uitgaven zijn passend binnen het 

bestaande beleid

Rec. groen Dorrestein Nwk fase 1 (MIP 2018) 49.500           -                  -                  49.303              197                  ja ja

Rec. groen Prinses Beatrixstraat Mrd (MIP 2018) 44.400           -                  -                  44.319              81                     ja ja

Reconstructie groen EsseZoom Hoog Nwk MIP 2018 -                       -                  -                  -                          -                        ja ja

Rec groen sportpark Dorrestein NWK (MIP 2018) 13.600           -                  -                  13.432              168                  ja ja

Speelvoorziening -44.863          -                  -                  16.707              -61.570           ja nee

Uitgaven passen binnen het bestaande beleid, 

echter de begroting is niet toereikend

Vervanging speelvoorzieningen (MIP 2017) -                       -                  -                  -                          -                        ja ja

Investering AED's 70.000           -                  -                  44.580              25.420             ja ja

Mitsibushi Heftruck afvalbrengstation MIP 2017 20.000           -                  -                  11.500              8.500               ja ja

Subtotaal af te sluiten investeringen 2.848.006      -                  639.288     3.557.128         -69.834           -      
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Transport vorige pagina 2.848.006      -                  639.288     3.557.128         -69.834           

37 GRP ZP opheffen resterend ongezuiverd lozen bui 20.986           -                  -                  -                          20.986             ja ja

GRP rioolrenovatie Linge en Hunze -                       -                  -                  -                          -                        ja ja

GRP gemalen en drukriool mech/elec 2016 163.247         -                  -                  160.935            2.312               ja ja

GRP grondmaatregelen 2016 64.080           -                  -                  -                          64.080             ja ja

GRP Rioolrenovaties Jonkheer v.d Welstraa MIP 2017 55.501           -                  -                  42.298              13.203             ja ja

GRP Rioolrenovaties 2017 MIP 2017 506.057         -                  -                  343.227            162.831          ja ja

GRP Gemalen en drukriool mech/elec 2017 MIP 2017 190.000         -                  -                  146.981            43.019             ja ja

Gemalen en drukriool MIP 2018 84.000           -                  -                  72.510              11.491             ja ja

Rec. riolering Dorrestein Nwk fase 1 (MIP 2018) 115.000         -                  -                  114.359            641                  ja ja

Rec. riolering EsseZoom Hoog Nwk fase 1 (MIP 2018) 587.000         -                  -                  579.018            7.982               ja ja

Rec. riolering sportpark Dorrestein(MIP 2018) 57.500           -                  -                  56.463              1.037               ja ja

Urnenmuur 2016 9.698              -                  -                  -                          9.698               ja ja

Aanleg / uitbreiding verzamelkelder MIP 2017 10.000           -                  -                  -                          10.000             ja ja

Inrichting en ontsluitingn nieuw grafveld MIP 2017 67.500           -                  -                  8.021                 59.479             ja ja

Renovatie onderhoudsgebouw algemene begraafplaats 75.800           -                  -                  84.501              -8.701              ja ja

Aanleg/uitbreiding verzamelkelder MIP 2018 10.000           -                  -                  -                          10.000             ja ja

Duurzame materialen begraafplaatsen MIP 2018 12.000           -                  -                  -                          12.000             ja ja

Oosteinde Beneden (MIP 2017) -                       -                  -                  -                          -                        ja ja

Totaal af te sluiten investeringen 4.876.375      -                  639.288     5.165.440         350.223          
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Investeringskredieten die nog niet zijn afgesloten en een afwikkeling krijgen in de periode na 2018. 
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Ontwikkelkosten i.v.m. investeringen (MIP) -71.733          -                  -                  32.930              -104.663         nee

Managementinformatie MIP 2017 100.000         -                  -                  6.307                 93.693             nee

Projectmanagement en tijdverantwoording MIP 2017 20.000           -                  -                  -                          20.000             nee

Levering kartotheek groslijst MIP 2017 3.779              -                  -                  -                          3.779               nee

Omgevingswet, rioolbehoefte, geoinformati MIP 2017 50.000           -                  -                  -                          50.000             nee

Clean-desk and clean-disk MIP 2018 248.388         -                  -                  50.456              197.932          nee

Nieuwbouw gemeentehuis 8.203.315      -                  -                  6.847.258         1.356.057       nee

Inrichting nieuwe gemeentehuis 964.000         -                  -                  -                          964.000          nee

Duurzaam vervoersmiddel veiligheid 30.000           -                  -                  -                          30.000             nee

Kunstwerken: Francoisbrug 60.240           -                  -                  37.570              22.670             nee

Reconstructie diverse wegen 2016 (MIP 2016) 44.228           -                  -                  4.873                 39.355             nee

Reconstructie wegen (MIP 2018) 1.917.329      -                  -                  108.961            1.808.368       nee

Vervanging houten bruggen MIP 2018 368.940         -                  -                  -                          368.940          nee

LED verlichting (MIP 2018) 105.000         -                  -                  39.468              65.532             nee

Vervanging openb verlichting excl. LED (MIP 2018) 311.000         -                  -                  52.770              258.230          nee

reconstructies dijkwegen (MIP 2018) -                       -                  -                  -                          -                        nee

Vervanging Francoisbrug 470.000         -                  -                  2.323                 467.677          nee

Parkeerplaatsen Dorrestein (vm CKV – terrein) 180.000         -                  -                  175.571            4.429               nee

Parkeerplaatsen Dorrestein (Bomenwijk) 15.000           -                  -                  25.513              -10.513           nee

Toegankelijk maken bushaltes 371.000         320.000    13.574       6.787                 377.787          nee

Reconstructie dorrestein fase 1 NWK (MIP 2018) 698.880         -                  10.000       592.157            116.723          nee

Reconstructie Middelweg Mrd (MIP 2018) 625.023         -                  -                  477.568            147.455          nee

Vervanging openb verlichting excl. LED 29.390           -                  -                  -                          29.390             nee

Rec. wegen Esse Zoom Hoog fase 2 Nwk (MIP 2018) 488.796         -                  -                  41.540              447.256          nee

Brede School Moerkapelle Bouwkosten 2.742.374      -                  -                  2.744.334         -1.960              nee

VV Nieuwerkerk veld 3-gras 68.000           -                  -                  -                          68.000             nee

VV NWK verv. Belijning oefenstrook MIP 2018 13.000           -                  -                  -                          13.000             nee

Zonnepanelen Sporthal Comenius 60.500           -                  -                  4.538                 55.963             nee

Rec. groen Zvh West fase 1 (MIP 2018) -                       -                  -                  -                          -                        nee

Rec. groen EsseZoom Hoog Nwk fase 1 (MIP 2018) 72.000           -                  -                  7.579                 64.421             nee

Reconstructie groen ZvH West fase 2 (MIP 2018) 25.000           -                  -                  16.264              8.736               nee

Speelvoorziening MIP 2018 201.000         -                  -                  93.432              107.568          nee

Kraan JCB MIP 2018 120.000         -                  -                  10.960              109.040          nee

Verzamelcontainers restafval nieuwbouwwij MIP 2018 30.000           -                  -                  14.753              15.247             nee

19 GRP MKP Afkoppelen Moerkapelle 61.100           -                  -                  -                          61.100             nee

27 GRP MRD afkoppelen Moordrecht 2015 42.471           -                  -                  -2.660               45.131             nee

GRP Grondwatermaatregelen 2017 MIP 2017 50.000           -                  -                  -                          50.000             nee

GRP Milieumaatregelen 2017 MIP 2017 35.000           -                  -                  -                          35.000             nee

GRP Rioolrenovatie MIP 2018 -                       -                  -                  -                          -                        nee

Nissan Capstar MIP 2018 45.000           -                  -                  -                          45.000             nee

Subtotaal lopende investeringskredieten 18.798.020   320.000    23.574       11.391.253      7.430.341       
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transport vorige pagina 18.798.020   320.000    23.574       11.391.253      7.430.341       

Grondwatermaatregelen MIP 2018 65.000           -                  -                  -                          65.000             nee

Rec. riolering Prinses Beatrixstraat Mrd MIP 2018 125.500         -                  -                  112.604            12.896             nee

Rec. riolering EsseZoom Hoog Nwk fase 2 (MIP 2018) 15.000           -                  -                  -                          15.000             nee

Inrichting en ontsluiting nieuw grafveld MIP 2018 33.000           -                  -                  7.418                 25.582             nee

Implementatie Key2 en belastingen 6.689              -                  -                  1.631                 5.058               nee

Realisatie Midoffice 2014 10.820           -                  -                  -1.900               12.720             nee

Modernisering MGBA 2014 53.220           -                  -                  -                          53.220             nee

Vervanging ICT infra 146.613         -                  -                  89.017              57.596             nee

Gemalen en drukriool MIP 2019 -                       -                  -                  -2.985               2.985               nee

Totaal investeringskredieten doorlopen in 2019 19.253.862   320.000    23.574       11.597.037      7.680.398       
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Bijlage 2: Het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. 

 
 

Taakveld BBVOmschrijving taakveld BBV Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

0.1 Bestuur 1.880            186               1.913            1                    2.231            1                    3.257            816               -1.026          815               

0.2 Burgerzaken 1.867            866               1.888            658               1.907            675               1.870            787               38                 112               

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.605            736               1.262            535               1.356            661               3.303            2.778            -1.947          2.116            

0.4 Overhead 10.589         199               10.069         25                 10.381         25                 10.307         221               73                 196               

0.5 Treasury 455               987               565               766               1.571            1.886            1.363            1.585            208               -301              

0.61 OZB woningen 350               5.197            385               5.065            460               5.128            450               5.261            10                 133               

0.62 OZB niet-woningen -                     2.460            -                     2.503            -                     2.503            -                     2.589            -                     86                 

0.64 Belastingen overig 23                 2.257            5                    2.217            5                    2.198            17                 2.191            -12                -7                  

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -                     46.539         -                     46.991         -                     47.567         -                     47.631         -                     64                 

0.8 Overige baten en lasten 398               274               289               -                     31                 -                     357               -                     -326              -                     

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -                     -                     -10                -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     

0.10 Mutaties reserves 14.474         18.333         1.040            1.771            5.420            7.329            6.273            2.402            -853              -4.927          

Totaal Bestuuur en ondersteuning 31.643         78.035         17.406         60.532         23.361         67.974         27.197         66.260         -3.836          -1.714          

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.181            1                    2.271            1                    2.177            1                    2.163            -                     14                 -1                  

1.2 Openbare orde en veiligheid 1.086            22                 736               27                 720               27                 759               10                 -39                -17                

Totaal Veiligheid 3.267            23                 3.007            28                 2.897            28                 2.922            10                 -25                -18                

2.1 Verkeer en vervoer 5.025            963               4.704            172               4.393            187               4.585            231               -191              45                 

2.2 Parkeren 43                 23                 43                 40                 43                 40                 37                 27                 7                    -13                

Totaal Verkeer en vervoer 5.068            986               4.747            212               4.436            227               4.621            258               -185              31                 

3.1 Economische ontwikkeling 241               -                     279               -                     298               -                     285               -                     13                 -                     

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 3                    52                 9                    26                 9                    26                 4                    9                    5                    -18                

3.4 Economische promotie -                     162               -                     151               -                     151               -                     159               -                     8                    

Totaal Economie 243               213               288               177               307               177               290               167               17                 -10                

4.2 Onderwijshuisvesting 1.937            215               1.895            159               1.935            124               1.922            107               13                 -17                

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.646            281               1.331            78                 1.843            278               1.776            255               67                 -22                

Totaal Onderwijs 3.583            496               3.225            237               3.778            402               3.698            362               80                 -40                

5.1 Sportbeleid en activering 542               6                    481               12                 456               -                     419               -                     37                 -                     

5.2 Sportaccommodaties 1.832            308               2.034            292               2.221            302               2.732            911               -511              608               

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 281               59                 286               60                 278               60                 262               59                 16                 -0                  

5.4 Musea 192               -                     202               -                     200               -                     199               -                     1                    -                     

5.6 Media 582               -                     552               -                     576               -                     577               -                     -0                  -                     

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.127            468               3.349            70                 4.157            100               3.853            156               305               57                 

5.5 Cultureel erfgoed 17                 7                    19                 4                    19                 4                    35                 80                 -16                76                 

Totaal Sport, cultuur en recreatie 6.573            848               6.923            438               7.907            466               8.075            1.207            -168              741               

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.354            100               1.871            100               1.672            -                     1.304            4                    368               4                    

6.2 Wijkteams 2.611            -                     2.621            -                     3.886            -                     4.025            -                     -139              -                     

6.3 Inkomensregelingen 10.491         7.790            10.174         7.974            10.839         7.670            10.897         7.689            -58                18                 

6.4 Begeleide participatie 2.260            -                     2.035            -                     2.062            -                     2.079            -                     -17                -                     

6.5 Arbeidsparticipatie 662               13                 559               -                     535               -                     552               -                     -17                -                     

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 689               9                    333               1                    688               1                    623               11                 65                 11                 

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 2.226            447               4.227            460               3.384            480               3.300            409               84                 -71                

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 6.555            -                     7.570            -                     6.314            70                 7.928            114               -1.614          44                 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 11                 139               50                 -                     50                 -                     11                 -                     39                 -                     

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.220            99                 40                 -                     1.174            45                 1.133            -                     41                 -45                

Totaal Sociaal domein 29.080         8.596            29.481         8.535            30.605         8.266            31.852         8.227            -1.247          -40                

7.1 Volksgezondheid 1.426            -                     1.466            -                     1.630            -                     1.643            -                     -12                -                     

7.2 Riolering 3.791            4.620            3.808            4.783            3.711            4.661            3.866            4.665            -155              4                    

7.3 Afval 3.865            5.166            3.911            4.799            4.123            5.238            4.039            5.015            84                 -223              

7.4 Milieubeheer 1.411            39                 1.369            -                     1.396            -                     1.376            75                 20                 75                 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 872               590               749               703               748               600               756               565               -7                  -35                

Totaal Volksgezondheid en milieu 11.366         10.414         11.303         10.285         11.609         10.499         11.679         10.319         -70                -180              

8.1 Ruimtelijke ordening 7.057            1.275            2.212            25                 1.929            25                 2.264            4.563            -335              4.538            

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 16.549         18.365         18.450         18.538         23.805         23.368         21.806         23.013         1.998            -354              

8.3 Wonen en bouwen 2.177            1.682            2.076            1.010            2.348            1.868            2.278            2.076            70                 208               

Totaal VHROSV 25.783         21.322         22.738         19.573         28.082         25.261         26.348         29.652         1.734            4.391            

Totaal taakvelden 116.605       120.934       99.119         100.018       112.981       113.302       116.681       116.463       -3.700          3.161            

Verschil Begroting 

versus realisatie

bedragen * 1.000,-

Rekening 2017 Primaire Begroting 2018

Begroting 2018 na 

wijziging Realisatie 2018

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 4 juli 2019



 

Jaarrekening 2018    gemeente Zuidplas 
 

236 
 

Bijlage 3: Interbestuurlijk Toezicht (IBT) 

 
 

   

Financiën Groen/Oranje/Rood

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht

Is er reden voor extra aandacht? nee

Ruimtelijke ordening

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn 

aangepast aan de Verordening Ruimte 2014 

(artikel 3.4 Verordening Ruimte)

Is er reden voor extra aandacht? nee

Omgevingsrecht 
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

Milieu, Bouwen en Wonen

Voor vergunningverlening, toezicht en 

handhaving is tijdig een beleidsplan, een 

uitvoeringsprogramma en een evaluatie 

vastgesteld en met de jaarrapportage over de 

uitvoering bekend gemaakt aan de 

gemeenteraad.

Binnen twee maanden na vaststelling wordt 

hierover mededeling gedaan aan de provincie 

Zuid-Holland.

Is er reden voor extra aandacht? nee

Monumentenzorg

De gemeente beschikt over een deskundige 

adviescommissie met betrekking tot de 

(rijks)monumenten

Is er reden voor extra aandacht? ja

Archief- en informatiebeheer

Het archief- en informatiebeheer van de 

gemeente zijn op orde 

Is er reden voor extra aandacht? nee

Huisvesting Vergunninghouders
Gevraagde informatie Stand van zaken

Voorsprong per 1 januari van het verantwoordingsjaar 
(doorhalen w at niet van toepassing is)

2

Fase interventieladder op 1 januari Taakstelling 

gerealiseerd

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar 32

In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders 25

Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar 
(doorhalen w at niet van toepassing is)

5

Fase interventieladder op 1 juli signaleren

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar 27

In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders 26

Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar 
(doorhalen w at niet van toepassing is)

6

Fase interventieladder op 31 december signaleren

Is er reden voor extra aandacht? ja 

RAPPORTAGE INTERBESTUURLIJK TOEZICHT OVER 2018

De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan 

aan de halfjaartaakstelling en er is geen 

achterstand

TOELICHTING

TOELICHTING

De benoemingstermijn van de commissie is verstreken. 

Bij de ODMH is aandacht gevraagd voor het tijdig aanbieden van de jaarprogramma's ter 

vaststelling door het college van Zuidplas.

de huidige werkwijze volstaat

de huidige werkwijze volstaat

De begroting 2018 van Zuidplas voldoet aan de criteria voor repressief toezicht. Daarom

geldt voor de gemeente voor het jaar 2018 het repressieve begrotingstoezicht (PZH-2017-

628013757)

Ook voor het jaar 2019 is het toezichtregime repressief (PZH-2018-675050411).

De jaarrekening 2017 is binnen de wettelijke termijn ingezonden en op basis van de

uitkomsten van een onderzoek naar het jaarrekeningresultaat 2017 is geconcludeerd dat

er geen aanleiding was voor verdergaand onderzoek (PZH-2018-655656393)

Bestemmingsplannen vastgesteld na de Verordening Ruimte 2014 zijn opgesteld in lijn 

met het provinciaal beleid. De gemeente Zuidplas heeft bestemmingsplannen ouder dan de 

Verordening Ruimte 2014 niet op die verordening herzien. Wel toetst de gemeente 

Zuidplas ruimtelijke plannen altijd aan het actuele provinciaal beleid en treedt daar waar 

nodig in overleg met de provincie. 

Het Handhavingsbeleid Bouw - en woningtoezicht 2016-2020 is op 10 mei 2016 

vastgesteld door het college van Zuidplas met mededeling aan de gemeenteraad. Dit 

beleid is raadpleegbaar https://simcms.zuidplas.nl/mgd/files/handhavingsbeleid_bouw_-

en_woningtoezicht_2016-2020.pdf. 

Met de ODMH zijn voor 2018 jaarprogramma's overeengekomen voor Bouw- en 

Woningtoezicht en Milieu. Deze jaarprogramma's zijn door de ODMH op 16 februari 2018 

aan het college van Zuidplas ter vaststelling aangeboden. Het college van Zuidplas heeft 

op 6 maart 2018 ingestemd met deze jaarprogramma's en daar op 6 maart 2018 de 

gemeenteraad over geinformeerd. De stukken zijn raadpleegbaar via de link: 

https://zuidplas.raadsinformatie.nl/modules/1/ingekomen%20stukken/444719. 

Opgemerkt moet worden dat:

- de ODMH verzocht is de jaarprogramma's voortaan tijdig aan te leveren ter 

besluitvorming.

- bij de aanbieding van de jaarprogramma's 2019 aan de gemeenteraad ook de 

productierapportages 2018 zullen worden toegezonden.

De gemeente beschikt over een onafhankelijke en deskundige monumentencommissie. 

De commissie beschikt over:

- bouwkundige deskundigheid;

- kennis van restauraties;

- kennis van kunsthistorie of architectuurhistorie;

- kennis van lokale bouwhistorie.

In het KPI-verslag 2018 wordt samenvattend gesteld dat de ontwikkelingen binnen Zuidplas 

niet stil staan. Er wordt gewerkt aan het Programma Zuidplas Duurzaam Digitaal. Op 

basis hiervan wordt er meer uitvoering gegeven aan het verbeteren van de 

informatiehuishouding. Coranummer van het verslag is I19.001335.

Extra aandacht is nodig omdat er vanuit het COA te weinig voordrachten zijn van 

statushouders om aan de taakstelling te voldoen. 

TOELICHTING

TOELICHTING

TOELICHTING

TOELICHTING

Toelichting

Door de regievoerder van het COA zijn te weinig statushouders gekoppeld aan de 

gemeente Zuidplas. Ee.e.a. is ook toegegeven in de brief van de provincie d.d. 24-1-19
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Lijst met afkortingen 
Afkorting Betekenis 

AB Algemeen bestuur 

AED Automatische externe defibrillator 

AVG Algemene verordening gegevensbescherming 

BBV Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten 

BIE Bouwgrond In Exploitatie 

BIZ Bedrijveninvesteringszone 

BNG Bank Nederlandse Gemeenten 

BUIG Budgetten gebundelde uitkeringen 

CJG Centrum voor jeugd en gezin 

CPI Consumenten prijs index 

CPO Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

DB Dagelijks bestuur 

DPL DuurzaamheidsProfiel op Locatie 

DVO Dienstverleningsovereenkomst 

GGZ Geestelijke gezondheidszorg 

GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 

GR Gemeenschappelijke regeling 

IBOR Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 

IBSD Integraal Beleidsplan Sociaal Domein  

IBT Interbestuurlijk Toezicht  

IHP Integraal Huisvestingsplan onderwijs 

IKC Integraal kind centrum 

ISP Intergemeentelijk Structuurplan  

JB Jeugd bescherming 

JOS Jeugdhulp op School  

JPT Jeugd preventie team 

KBBB Kom binnen bij bedrijven 

MH Regio Midden Holland 

MPG Meerjarenperspectief Grondbedrijf 

MPV Meerjarenperspectief Vastgoed 

MVA Materiële vaste activa 

NJN Najaarsnota 

ODMH Omgevingsdienst Midden Holland 

OV Openbaar vervoer 

OZB Onroerende zaakbelasting 

P&C  Planning & control 

PDCA Plan, Do, Check, Act-cyclus 

PMD plastic, metalen, drinkpakken 

PoC PoC-methode - percentage of completion 

POH Praktijk ondersteuner huisartsen 

PPG Portefeuillehouders overleg Publieke Gezondheid Hollands Midden 

PPN Perspectiefnota 

PW Participatiewet 

RDOG Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 

Deloitte Accountants B.V. 
Voor identificatiedoeleinden. 
Behorend bij controleverklaring 
d.d. 4 juli 2019



 

Jaarrekening 2018    gemeente Zuidplas 
 

238 
 

RZB Roerende zaakbelasting 

ST Sociaal team 

TRP Tussentijdse rapportage Grondbedrijf 

USK Uitgiftestrategiekader 

VET Wet voortgang energie transitie 

VIDSD Verbeterplan Integrale Dienstverlening Sociaal Domein  

VJN Voorjaarsnota 

VNG Vereniging Nederlandse gemeenten 

VO Voortgezet onderwijs 

VPB Vennootschapsbelasting 

VRH Veiligheidsregio Haaglanden 

VRHM De Veiligheidsregio Hollands Midden 

Wgr Wet Gemeenschappelijke Regelingen 

WLZ Wet langdurige zorg 

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning 

WNT Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen 

Wpg Wet Publieke gezondheid 

WSO Warmtesamenwerking Oostland 

ZIN Zuidplas in het Nieuws 

ZVW Zorgverzekeringswet 

PMD plastic, metalen, drinkpakken 

POH Praktijk ondersteuner huisartsen 

PPN Perspectiefnota 

PW Participatiewet 

RZB Roerende zaakbelasting 

ST Sociaal team 

VET Wet voortgang energie transitie 

VIDSD Verbeterplan Integrale Dienstverlening Sociaal Domein  

VJN Voorjaarsnota 

VNG Vereniging Nederlandse gemeenten 

VO Voortgezet onderwijs 

VPB Vennootschapsbelasting 

VRH Veiligheidsregio Haaglanden 

WLZ Wet langdurige zorg 

WMO Wet maatschappelijke ondersteuning 

WNT Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen 

WSO Warmtesamenwerking Oostland 

ZIN Zuidplas in het Nieuws 

ZVW Zorgverzekeringswet 

AVG Algemene verordening gegevensbescherming 

Wgr Wet Gemeenschappelijke Regelingen 

AB Algemeen bestuur 

DB Dagelijks bestuur 

RDOG Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 

DVO Dienstverleningsovereenkomst 

Wpg Wet Publieke gezondheid 
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