
 

1 

 
 

   
 

 
   

Perspectiefnota 2018       Corsa A17.000978 

 



Perspectiefnota 2018 

2  Inhoudsopgave 
 

Inhoud 
Inleiding ............................................................................................................................................................................................................................................. 3 

Aandachtspunten college 2017- maart 2018 ..................................................................................................................................................................................... 5 

Financieel technische uitgangspunten .............................................................................................................................................................................................. 7 

 

 

 

 

 

   



Perspectiefnota 2018 

3  Inhoudsopgave 
 

Inleiding 
 

Een sterker Zuidplas 

 

Op 21 maart 2018 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen 

plaats. Voor inwoners van Zuidplas de mogelijkheid om met hun stem de 

koers van de lokale politiek te bepalen. Voor het college aanleiding om 

kritisch te kijken naar zijn eigen ambities en afspraken. In de aanloop naar 

de verkiezingen bevat de Perspectiefnota 2018 geen nieuwe vergezichten 

of radicale beleidswijzigingen. Het college maakt de balans op, stuurt bij 

waar nodig en spant zich in om het bestuurlijke stokje zo goed mogelijk 

door te geven. Hierbij maken we waar wat we hebben beloofd. 

 

Het collegeprogramma voor de bestuursperiode 2014-2018 heeft als titel 

‘Duurzaam, open en betrokken’. Drie kernwaarden die onze 
uitgangspunten verwoorden en de leidraad vormen voor ons beleid. In het 

laatste jaar voor de verkiezingen is het college trots op de resultaten die 

het gemeentebestuur, inwoners, ondernemers, organisaties en 

ambtenaren samen hebben bereikt. We constateren dat met succes verder 

is gebouwd aan onze gemeenschappelijke missie: een hoogwaardige 

samenleving, die we met zorg kunnen doorgeven aan toekomstige 

generaties. 

 

De vorige perspectiefnota liet zien dat duurzaamheid een vast onderdeel is 

geworden in het denken en doen van de gemeentelijke organisatie. Op 

lokaal niveau zien we dit terug in meerdere initiatieven, zoals de 

organisatie van een duurzaamheidsmarkt, het actief worden van het 

duurzaamheidsplatform en het verstrekken van duurzaamheidsleningen. 

De komende jaren brengen ons onder andere een energieneutraal 

gemeentehuis en de eerste gasloze wijk van Zuidplas. Op regionaal 

niveau zoekt het college de samenwerking met andere partijen. Een mooi 

voorbeeld hiervan is de regio Midden-Holland, die een pilot is gestart om 

de regio met wind, zon en warmte energieneutraal te maken. 

 

 

 

 

 

Ook op het gebied van openheid zet de gemeente Zuidplas flinke stappen. 

De informatievoorziening aan inwoners is verder verbeterd door de komst 

van een nieuwe website en de Zuidplas-app. De introductie van beide 

middelen leidt ertoe dat inwoners en ondernemers 50 procent meer 

digitale aanvragen doen. We monitoren sociale media steeds actiever, 

waardoor we extra kanalen creëren waarop inwoners en ondernemers de 

gemeente kunnen bereiken. Steeds vaker gebruiken zij WhatsApp, Twitter 

en Facebook voor toegang tot onze dienstverlening, of het stellen van 

vragen. 

 

Op meerdere vlakken zien we een toenemende betrokkenheid. Wensen en 

suggesties van inwoners, ondernemers en organisaties maken een vast 

onderdeel uit van onze besluitvorming. Vooral bij de inrichting en het 

onderhoud van de openbare ruimte is sprake van verregaande 

inwonerparticipatie. Het digitaal inwonerpanel geeft op structurele basis 

bruikbare input bij het vaststellen van beleid. Verder beschikt ieder dorp 

inmiddels over een buurt-App, waarmee de ruim 5.500 leden zich samen 

met de gemeente hardmaken voor veilige en leefbare wijken. Het 

vernieuwde inkoopbeleid versterkt de relatie met lokale ondernemers en 

heeft meer aandacht voor Social Return. 

 

Voor het jaar dat voor ons ligt, ziet het college twee belangrijke 

speerpunten: de ontwikkelopgaven in de Zuidplaspolder en de hervorming 

van het sociale domein. Na de zomer vinden workshops plaats die de 

strategische ruimtelijke visie voor het middengebied dichterbij brengen. De 

evaluaties van het sociaal team en de samenwerking binnen de NSDMH 

leiden in 2017 tot besluitvorming. Ook de nieuwbouw van het 

gemeentehuis en de komst van de Omgevingswet vragen de nodige 

aandacht en capaciteit van het college. 
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Tot slot, bij het aantreden van het college beloofden we gezonde financiën 

en een modern huishoudboekje. Sinds de vorige Perspectiefnota beschikt 

de gemeente Zuidplas over een meerjarig sluitende begroting en inwoners 

zien dit terug. De lokale lasten nemen niet langer toe, de doorstroom naar 

betaald werk wint aan kracht en er is nagenoeg geen winkelleegstand. Op 

21 maart is het woord aan de kiezer, maar het college is ervan overtuigd 

dat het fundament van Zuidplas verder is versterkt. 
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Aandachtspunten college 2017- maart 2018 
 

Het college constateert dat zij op schema ligt in het realiseren van de 

ambities uit het collegeprogramma 2014-2018 “Duurzaam, open en 
betrokken”. In de periode tot de gemeenteraadsverkiezingen 2018 zet het 
college in op de onderstaande onderwerpen uit bijlage 1 (ambities in de 

tijd) van het collegeprogramma: 

 

 

Programma 1 Dienstverlening en Bestuur 

Inwoners- en ondernemersparticipatie:   

Eind 2016 zijn een aantal met de raad afgesproken participatietrajecten 

geëvalueerd en ter kennisname gebracht aan de raad. Het college zet 

deze lijn en de aanbevelingen die hierbij gedaan zijn voort.  

 

 “Besturen begint op straat” / de raad op straat:   

Uitvoering geven aan de motie “gezamenlijke start” bij de 
detailhandelsvisie 2

e
 kwartaal 2017.  

 

De Nieuwe Regio: 

Evaluatie van de werking van de regio in 2
e
 helft 2017.  

 

Huisvesting gemeentelijke organisatie: 

Het Definitief Ontwerp is gereed, aanbesteding en gunning medio 2017.  

 

Evaluatie Buurt Bestuurt en evaluatie mogelijkheden “cooling down” 
periode horeca Zuidplas: 

Beide pilots zijn succesvol gebleken. De evaluatie heeft op beide 

onderwerpen plaatsgevonden en hierover is de raad in mei 2017 

geïnformeerd. In de 2
e
 helft van 2017 wordt de APV met betrekking tot de 

sluitingstijden aangepast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 2 Samenleving 

Heroriëntatie regionale samenwerking decentralisaties Midden-Holland: 

Evaluatie samenwerking binnen NSDMH vindt plaats in de eerste helft 

2017. Besluitvorming door college vindt in 2
e
 kwartaal plaats.  

 

Inrichting sociaal team: 

Evaluatie en besluitvorming toekomst sociaal team vindt in de eerste helft 

van 2017 plaats.  

 

Herziening subsidiebeleid: 

De eerste tussenevaluatie vindt in 2017 plaats. 

 

Transformatie: 

De afronding van de transformatieagenda zorgt in 2018 voor een 

verschuiving van de focus van implementatie naar uitvoering. Met de 

nieuwe inkoop (Wmo & Jeugdhulp) en de uitvoering van de 

transformatieagenda wordt de transformatie in 2018 zichtbaar. 
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Programma 3 Werk, Economie en Duurzaamheid 

Gemeentelijke duurzaamheidsindex (GDI): 

Informatienota over concrete duurzaamheidsmaatregelen die bij ambitie 

aansluiten volgt voor zomerreces 2017; Evaluatie begin 2018. 

 

Programma 4 Ruimtelijke Ontwikkeling 

Strategische ruimtelijke visie Middengebied Zuidplaspolder: 

Na de zomer 2017 vinden er workshops met de raad plaats om te komen 

tot een besluit om een bid uit te brengen.  

 

Prestatieafspraken woningcorporaties: 

De in 2016 afgesloten raamovereenkomst wordt in 2017 geactualiseerd 

aan de hand van de biedingen van de individuele corporaties. 

 

Programma 5 Leefomgeving 

Kwaliteit onderhoud, inclusief differentiatie: 

IBOR is in 2015 opgesteld en in 2017 geactualiseerd. Besluitvorming vindt 

in mei 2017 plaats. 

 

Stimuleren gebruik telefoonnummer 144 ‘Red een dier’ en Beleid honden: 

De Nota dierenwelzijn wordt in het najaar 2017 aan de raad aangeboden.  
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Financieel technische uitgangspunten  
 

Voor het opstellen van de begroting 2018 en de meerjarenramingen 2019-

2021 gelden de volgende uitgangspunten: 

 

Uitgangspunten uit collegeprogramma 

 Een structureel sluitende begroting gedurende de coalitieperiode 

2014-2018 inclusief meerjarenramingen; 

 Handhaving van de in de begroting 2016-2019 afgesproken buffer van 

€ 250.000 in 2017 en € 500.000 voor de jaren daarna; 
 Geen lastenverhoging voor inwoners en bedrijven op onroerende 

zaakbelastingen gedurende de coalitieperiode. 

 

Constante prijzen 

Conform voorgaande jaren wordt de systematiek van constante prijzen 

toegepast. 

 

Loon- en prijsontwikkeling 

De in de meicirculaire 2017 opgenomen loon- en prijsontwikkeling wordt 

toegepast voor in de begroting te verwerken loon- en prijsontwikkeling voor 

het begrotingsjaar 2018. 

 

Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds 

 De taakmutaties inzetten voor de desbetreffende taak binnen de 

begroting; 

 Integratie en decentralisatie uitkeringen inzetten voor de 

desbetreffende taak binnen de begroting; 

 Bijstellingen in de uitkering voor het Sociaal Domein volledig 

verrekenen met de budgetten voor Participatie, Wmo en Jeugdhulp; 

 Accressen inzetten als algemeen dekkingsmiddel en dienen 

voornamelijk ter dekking van de loon- en prijsindexatie. 

 

Belastingen 

 De tarieven van de onroerende zaakbelastingen moeten een 

opbrengst genereren die gelijk is aan het voorgaande 

begrotingsjaar, verhoogd met de areaaluitbreiding in het 

begrotingsjaar. Er wordt geen indexatie toegepast. 

 De tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolheffing moeten in de 

basis 100% kostendekkend zijn; 

 De ongebonden belastingen worden verhoogd met het prijsindex. 

 De raad stelt de Verordening onroerende zaakbelastingen 2018 vast 

in de vergadering van december 2017. 

 

Rekenrente (conform BBV 2017) 

De voorgeschreven richtlijnen vanuit de BBV worden toegepast met de 

opstelling van de programmabegroting 2018-2021. 

 

Toerekening van overhead aan de grondexploitaties 

Conform MPG 2017 wordt op basis van werkelijke tijdsbesteding de 

doorbelasting van de overhead doorberekend. 

 

Toekenning budget vanwege groei gemeente 

Op de volgende pagina’s wordt uitleg gegeven hoe omgegaan zou kunnen 

worden met de stijgende lasten en baten in de een groeigemeente. 

 

Begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 

Voor de financiële situatie verwijzen wij u naar het financiële 

meerjarenbeeld zoals opgenomen is in de VJN 2017. 
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Overzicht effect van een groeigemeente 
 

Inleiding 

De gemeente Zuidplas is een groeigemeente. Afgelopen jaar waren we de 

derde gemeente in Nederland wat betreft bouwontwikkelingen. Dat 

betekent dat de gemeente Zuidplas wel voor andere uitdagingen staat dan 

een beheergemeente die geen bouwgrondmogelijkheden heeft. Hiervoor 

willen we een financieel technisch uitgangspunt bepalen waarmee we de 

komende jaren de effecten van deze groei kunnen koppelen maar ook 

managen. Het brengt namelijk extra kosten en werkzaamheden met zich 

mee maar ook extra opbrengsten. Om de begroting meerjarig in evenwicht 

te houden met een adequate gemeentelijke organisatie is het van belang 

hiervoor een mechanisme te bedenken. 

 

Met welke factoren hebben we te maken als we denken aan groei? 

Wanneer een gemeente een significante groei doormaakt heeft dat effect 

op de volgende: 

1. Aantal inwoners en aantal woonruimten; 

2. Aantal m² te onderhouden openbare ruimte; 

3. Aantal inwoners dat mogelijk zorg nodig heeft; 

4. Kosten van de gemeentelijke dienstverlening. 

 

Verschillende effecten 

Stijging van het aantal inwoners heeft een positief effect op de algemene 

uitkering. De stijging van het aantal woonruimten heeft een positief effect 

op de OZB-opbrengsten. Daar staat wel weer een korting tegenover op de 

algemene uitkering aangezien de gemeente dan verder zelfstandig in staat 

is middelen voor zichzelf te creëren. De stijging van de m² te onderhouden 

openbare ruimte zorgen voor hogere onderhoudskosten en doordat er 

meer inwoners in onze gemeente komen wonen stijgt ook het aantal 

inwoners dat mogelijk zorg nodig heeft. Als laatste zorgt een groeiende 

gemeente ook voor een grotere vraag aan de gemeentelijke 

dienstverlening. 

 

 

 

Inkomsten 

OZB-opbrengsten stijgen vanwege extra woonruimten 

Algemene uitkering daalt vanwege extra OZB-opbrengsten 

Algemene uitkering stijgt vanwege extra inwoners 

 

Uitgaven 

Onderhoud aan de openbare ruimte vanwege uitbreiding m². 

Zorgkosten aan onze inwoners vanwege stijging inwoners. 

Kosten van de ambtelijke organisatie 

 

Schematische weergave 

Om het een en ander qua werking kort weer te geven, is het volgende 

overzicht opgesteld. 

 

Inkomsten Uitgaven 

OZB-opbrengsten -/- korting 

algemene uitkering 

Samenleving (zorgkosten) 

Algemene uitkering Ruimte (onderhoud openbare 

ruimte) 

 Dienstverlening 

 

Evenwicht 

Om een structureel sluitende begroting te houden is het noodzakelijk om 

zowel de extra inkomsten als de extra te verwachten uitgaven in evenwicht 

te houden. Naast de budgetten voor de openbare ruimte als de zorgkosten 

moeten we als organisatie mee kunnen groeien. Het voorstel is dan ook 

om de extra structurele inkomsten via een van te voren afgesproken 

verdeelsleutel ook aan de uitgavenkant op te nemen. Alvorens we deze 

budgetten verdelen is het voorstel 10% van de totale extra inkomsten te 

parkeren voor nieuw beleid en/of nog te verdelen budget. 
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Het college komt met de opstelling van de begroting met een voorstel tot 

invulling van dit budget. Het restant van 90% wordt voorgesteld te verdelen 

in onderstaande 3 onderdelen: 

1. Samenleving    40 % 

2. Ruimte     45 % 

3. Dienstverlening    15 % 

 

Dat zou betekenen dat wanneer we € 100.000 meer OZB-opbrengsten 

(gecorrigeerd na korting algemene uitkering) genereren dat we hiervan 

90%, dus € 90.000 doorrekenen naar de programma en daarvan weer 

40% naar Samenleving doorgerekend wordt. Dat houdt een bedrag van 

€ 36.000 in. 

 

Het is van belang goede afspraken hierover te maken en het mooi 

inpasbaar te maken in onze P&C cyclus. Door dit als financieel technisch 

uitgangspunt op te nemen bij de perspectiefnota kan het college de extra 

middelen conform de verdeelsleutel verdelen over de verschillende 

programma’s. Dit plan wordt dan onderdeel van de concept begroting die 

vervolgens onderbouwd aan de raad voorgelegd wordt. Vandaar dat dit 

voorstel nu opgenomen is als financieel technisch uitgangspunt behorende 

bij de perspectiefnota. Het is en blijft dus een raadsbesluit welke middelen 

uiteindelijke aan welk programma worden toegekend. 

 

Constante prijzen versus stijging aantallen 

Let op: ons uitgangspunt is een begroting tegen constante prijzen. Dat is 

wat anders dan meerjarig rekening houden met stijging van aantallen. 

Constante prijzen wil enkel zeggen dat we niet meerjarig de inkomsten en 

uitgaven indexeren met het risico dat deze indexaties uit elkaar gaan 

lopen. Wanneer bekend is dat we te maken krijgen met een stijging van 

aantallen is dat juist verstandig om inzichtelijk te maken zodat de 

uitvoerende afdelingen hier tijdig klaar voor zijn. 
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