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2016: het begin van de kanteling
De perspectiefnota 2016 ging in op de ontwikkelingen die in de nabije toe-

komst op de gemeente Zuidplas afkomen. Dat document beschrijft de snel-

heid waarmee onze samenleving verandert en de veranderende verhouding 

tussen de lokale overheid, ondernemers en inwoners. In deze programmabe-

groting geeft de gemeente Zuidplas meer invulling aan het begrip ‘kanteldenken’. 

In 2016 zetten we de eerste stappen, met als concrete voorbeelden het 

Innovatiefonds, de transformatie in het sociale domein en initiatieven op het 

gebied van overheidsparticipatie.

Op weg naar co-creërende samenleving
Onze drijfveer is een betere aansluiting bij de wensen van inwoners en onder-

nemers. Op basis van hun ervaringen en ideeën ontwikkelt de gemeente 

Zuidplas nieuwe producten en diensten. Co-creatie dwingt ons om buiten 

traditionele kaders te treden. In een co-creërende samenleving ontstaan 

nieuwe inzichten immers vanuit het collectief. Waar mogelijk neemt de 

gemeente afstand van haar positie als autoriteit en stapt zij – op basis van 

gelijkwaardigheid – in een participatief proces. Dit alles met het doel om 

samen met inwoners en ondernemers duurzame maatschappelijke waarde 

te creëren.

Met zelfredzaamheid als uitgangspunt
Het college maakt de bewuste keuze om de participatiesamenleving te 

omarmen en mede vorm te geven. We stimuleren gemeenschapszin, streven 

naar sociale cohesie en in die verbondenheid handelen we vanuit onze eigen 

kracht. We verwachten diezelfde zelfredzaamheid van onze inwoners. Een 

inwoner met problemen, zoekt hiervoor op eigen kracht een oplossing. Lukt 

dat niet, dan vragen we hem of haar eerst om binnen het eigen netwerk 

ondersteuning te regelen. Pas daarna kan die inwoner actief op zoek naar een 

oplossing binnen de algemene voorziening, met maatwerk als laatste optie.

De noodzaak van een strategische heroriëntatie
De gemeente Zuidplas heeft een start gemaakt met het definiëren en opera-

tionaliseren van de maatschappelijke effecten in het sociaal domein. Hierdoor 

zijn we beter in staat om sturing te geven aan de inzet van onze middelen. 

In 2016 geven we verder invulling aan dit proces, in samenspraak met het 

college, de gemeenteraad en aanbieders. Het vormgeven van een toekomst-

bestendige gemeente vraagt om een debat over onze rol en de inzet van onze 

middelen. Hoewel de financiële urgentie wellicht is afgenomen, blijft de vraag 

of we het juiste doen nog steeds actueel.

De risico’s van onze verbonden partijen in kaart
Deze begroting geeft meer dan voorheen inzicht in de samenwerking met 

onze verbonden partijen. In een aparte paragraaf maakt de gemeente 

Zuidplas zichtbaar welke risico’s bij haar partners spelen en op welke wijze 

we kunnen komen tot de gewenste maatwerkoplossingen. In de kadernota 

Verbonden partijen spraken het college en de gemeenteraad af dat de 

gemeenschappelijke regelingen op basis van deze nota worden doorgelicht. 

Deze doorlichting vindt inmiddels plaats, waardoor het toezicht verbetert en 

we de noodzakelijke beheersmaatregelen kunnen nemen.

Inleiding

Het college presenteert de begroting voor 2016. Een solide 
begroting die verlaging van de lokale lasten mogelijk maakt 
en ruimte biedt voor vernieuwende initiatieven uit de samen-
leving. Het college maakt bewust de keuze voor de partici-
patiesamenleving door te investeren in de voorkant van de 
samenleving. Hierbij is het uitgangspunt dat er wordt ingezet 
op preventie, zodat we op termijn kosten besparen.  
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Eén muisklik tussen inwoner en gemeente
Bijzondere aandacht verdient het digitaliseren van onze dienstverlening. Aan 

het eind van de collegeperiode 2014-2018 verloopt het eerste contact met 

inwoners en ondernemers digitaal. Dit leidt tot snellere verwerkingstijden, 

betere toegankelijkheid en goedkopere en duurzamere werkprocessen. Het 

internet en digitale technologieën maken het voor inwoners mogelijk om 

vergaand te participeren en onderwerpen als veiligheid, onderwijs en zorg 

samen vorm te geven. Bovendien kunnen samenwerkende netwerken van 

bedrijven, scholen, inwoners en andere partijen steeds sneller en gerichter 

innoveren.

Een gezonde doorontwikkeling van de organisatie
Als we het goede van nu willen behouden, dan kunnen we niet slechts op de 

winkel passen. Zo zijn er nog altijd risico’s op de grondexploitaties en binnen 

het sociaal domein. Ook is sprake van een teruglopende algemene uitkering 

en een uitdagende taakstelling op het gebied van woningbouw. Voor de ver-

anderende rol van de gemeente is een doorontwikkeling van de ambtelijke 

organisatie nodig. Op dit gebied bestaan er zorgen over de slagkracht van de 

ambtelijke organisatie. In een slanke organisatie zijn minder medewerkers 

beschikbaar voor het uitvoeren van (wettelijke) taken.

College van burgemeester en wethouders
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Programmabegroting 2016-2019
in één oogopslag

De begroting in één oogopslag laat zien wat de 

gemeentelijke plannen voor 2015 zijn en hoe de 

gemeente Zuidplas er in 2016 in financieel opzicht 

voor staat. Met het goedkeuren van deze begroting 

krijgt het college de ruimte om aan de slag te gaan 

met het uitvoeren van de plannen. Dit alles vanuit 

het perspectief van de inwoners en ondernemers, 

want zij moeten er uiteindelijk beter van worden. 

De gemeente heeft in 2016 een budget beschikbaar 

van circa ¤ 93 miljoen.
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Een positief beeld

Deze programmabegroting laat opnieuw het positieve beeld zien dat de 

gemeente Zuidplas in de perspectiefnota 2016 schetste. Dit beeld is mede 

gebaseerd op de resultaten in de jaarrekening 2014, waarmee Zuidplas 

eerder aantoonde op de goede weg te zijn. De doelstelling van een sluitende 

begroting is gehaald, met vooruitzicht op de gewenste overschotten in de 

komende jaren. Hiermee legt Zuidplas het financiële fundament dat nodig is 

om de ambities uit het collegeprogramma 2014-2018 te realiseren.

Een financieel bewustere organisatie

Het financiële bewustzijn van de organisatie is verder toegenomen, wat zicht-

baar invloed heeft op de begrotingsdiscipline. Zo besteedt de gemeente meer 

aandacht aan het verloop van de investeringen en heeft zij een kritischere blik 

op de exploitatiebudgetten. Dat leidt er steeds meer toe dat de afwijkingen 

tussen de ramingen en de werkelijke uitgaven en inkomsten dichter bij elkaar 

komen. 

Bijstelling van de algemene uitkering was nodig

In deze programmabegroting stelt de gemeente Zuidplas het beeld van de 

algemene uitkering bij. In de Perspectiefnota zijn we ingegaan op de dalende 

inkomsten vanuit het Rijk, een ontwikkeling die in de meicirculaire 2015 al is 

vermeld. In tegenstelling tot voorgaande jaren heeft de gemeente de gevolgen 

van de septembercirculaire berekend voor de planperiode 2016-2019. Deze 

tonen een positieve bijstelling ten opzichte van de meicirculaire.

Daling van de woonlasten

In Zuidplas dalen de lokale woonlasten voor inwoners met ¤ 14,50.  

De gemeente verlaagt hiervoor de afvalstoffenheffing met ¤ 6,50 en de 

rioolheffing met ¤ 8,-. De opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting 

blijven gedurende de hele coalitieperiode (2014-2018) ongewijzigd. Onder 

lokale woonlasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een huishouden 

betaalt aan onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

De gemeenteraad stelt de tarieven van de onroerendezaakbelasting pas in 

december 2015 vast, conform het raadsbesluit van 7 juli 2015. Het motief 

hiervoor is dat de gemeente een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van 

het belastingvolume wil maken. Gemiddeld genomen dalen de tarieven van 

de onroerendezaakbelasting in 2016. Dit komt door een eenmalige teruggave 

van  ¤ 225.000,- als gevolg van een incidenteel overschot in 2014. Daarnaast 

gaan we de opbrengsten onroerendezaakbelasting verlagen met 2% vanaf 

2016. Dit brengt lagere tarieven voor onze inwoners met zich mee.
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Baten 2016 per programma (bedragen x 1000)

  
Programma 1 Dienstverlening en Bestuur  635

Programma 2 Samenleving 1.595

Programma 3 Werk economie en duurzaamheid 8.658

Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling  14.026

Programma 5 Leefomgeving   10.711

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen 56.401

Mutaties reserves  1.836

      Totale baten 93.862

Lasten 2016 per programma (bedragen x 1000)

Programma 1 Dienstverlening en Bestuur 16.198

Programma 2 Samenleving      26.572

Programma 3 Werk economie en duurzaamheid      13.097

Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling      17.527

Programma 5 Leefomgeving      19.279

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen           692

Mutaties reserves  343

      Totale lasten  93.708

      Resultaat      154

Baten 2016 per Programma

Lasten 2016 per Programma

Beide grafieken op pagina 7 vervangen door onderstaande grafieken 
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Highlights per programma 

Programma 1  
Dienstverlening en bestuur
•  Centrale huisvesting gemeentelijke organisatie.

•  Maximaal digitaal. 

•  Toegankelijke vraaggerichte gemeentelijke 

website.

•  Borgen kwaliteit klantcontacten.

•  Pilot Digitaal Inwonerpanel. 

•  Proeftuin ‘Meer burger, andere overheid’ als 

hogere vorm van participatie.

Programma 2 Samenleving
•  Verdere inrichting van de transformatie van het 

sociaal domein.

•  Versterking van het preventief aanbod.

•  Inwoners participeren zoveel mogelijk naar ver-

mogen op de maatschappelijke ladder en worden 

gestimuleerd om, indien mogelijk, een hogere 

trede op de participatieladder te bereiken.

•  Behalen van maatschappelijk resultaat (lange 

termijnperspectief).

- jeugdigen en volwassenen zijn zelfredzaam en 

participeren naar vermogen.

-  woonvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen 

sluiten aan bij de zorgbehoefte.

-  volwassenen/jeugdigen gaan naar school en/of 

werken en/of hebben zinvolle dagbesteding.

-  jeugdigen groeien veilig op in een gezin.

•  Bij de inkoop zal ook aandacht zijn voor de  

training en ondersteuning van de partners/

mantelzorgers/sociaal netwerk zodat hun eigen 

kracht zo effectief mogelijk benut wordt.

•  Het college werkt toe naar multifunctionele 

accommodaties met een sluitende exploitatie.     

•  Herziening van het subsidiebeleid.

 

Programma 3  
Werk, economie en duurzaamheid
•  Actualiseren van het economisch beleidsplan.

•  Profileren als tuin van de zuidelijke Randstad.

•  Opzetten taskforce voor social enterprises.

•  Zuidplas wordt Gewoon Duurzaam.

•  Duurzaamheid bereikt de gemeente samen met 

haar inwoners en ondernemers.

•  Iedereen participeert.

•  De gemeente Zuidplas zorgt ervoor dat inwoners 

in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling
•  Verder bouwen aan succesvolle 

dorpsuitbreidingen.

•  Streep op de horizon bepalen voor de ontwikkeling 

in het middengebied Zuidplaspolder.

•  Duurzame woningvoorraad in Zuidplas met oog 

voor bijzondere doelgroepen.

•  Bedrijfsmatige aanpak gemeentelijk vastgoed.

Programma 5 Leefomgeving
•  Uitvoeren reconstructies Integraal Beheer 

Openbare Ruimte (IBOR).

•  Benutten participatiekansen beheer.

•  Pilot nieuwe aanbestedingsvorm groen.

•  Optimaliseren afvaldienstverlening en 

afvalscheiding.

•  Duurzame mobiliteit.

•  Inzet op verbetering regionale bereikbaarheid 

gemeente per fiets, openbaar vervoer en auto.

Programma 6  
Algemene dekkingsmiddelen
•  Verlaging van de woonlasten door de afvalstof-

fenheffing en de rioolheffing.

•  Een financieel gezond meerjarenperspectief met 

realisatie van een afgesproken “buffer” van  

¤	250.000 in 2017 en ¤	500.000 in 2018.

•  Een verlaging van de opbrengsten onroerende-

zaakbelasting met 2% vanaf 2016, met als gevolg 

lagere tarieven voor onze inwoners.

•  Het instellen van een Innovatiefonds voor nieuwe, 

creatieve ideeën.

•  Voldoende weerstandscapaciteit om de  

ingeschatte risico’s te kunnen afdekken.
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Financieel Meerjarenbeeld 2016-2019

Ontwikkelingen Meerjarenbeeld 2016 -2019
Saldo begroting

2016 2017 2018 2019

Financiële positie primitieve begroting 2015 - 2018 (2019) 503 490 217 217

Financiële effecten Voorjaarsnota 2015 (VJN) 75 167 183 -40

Financiële effecten Perspectiefnota 2016 (PPN) -375 75 75 75

Saldo na VJN 2015 en PPN 2016 203 732 475 252

1. Uitkomsten meicirculaire (informatienota) -46 -29 281 840

Gecorrigeerd saldo PPN 2016 (incl meicirculaire) 157 703 756 1.092

 2. Structurele Effecten Najaarsnota 2015 252 257 267 267

Financiële positie 2016 - 2019 (inclusief Najaarsnota) 409 960 1.023 1.359

 3. Eerdere besluitvorming -60 -365 -305 -305

 4. Loon- en prijscompensatie en nominale ontwikkelingen -21 115 250 291

 5. Activa en investeringen 31 -294 -334 -303

 6. Overige mutaties -205 -166 161 56

Saldo meerjarenbegroting 2016 - 2019 154 250 795 1.098

7. Reserveringen/resultaat als gevolg van coalitieakkoord  -250 -500 -500

Gecorrigeerd resultaat meerjarenbegroting 2016 - 2019 154 0 295 598

Voor een toelichting op het financieel meerjarenbeeld 2016-2019 verwijzen wij u naar de analyse ontwikkelingen dat als onderdeel van de financiële begroting 

in dit document is opgenomen.



Programma’s
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Programma 1

Dienstverlening en Bestuur
Daadkrachtig en transparant

De gemeente Zuidplas stelt inwoners en onderne

mers centraal. Of zij hier nu wonen, werken of 

recreëren: we zijn hen optimaal van dienst.  

We gaan met hen actief de dialoog aan en zijn 

transparant in onze 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 resultaat

gerichte wijze, met daadkracht en lef. 
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Producten

Dit programma bestaat uit de volgende producten:
• Bestuur en organisatie
• Dienstverlening
• Veiligheid
• Inwoners- en ondernemersparticipatie 
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Doelstelling
De organisatie ondersteunt het bestuur optimaal bij het bereiken van zijn 

doelstellingen.

Daarom ontwikkelen we als gemeente naar een contractgemeente. Een 

kleine, professionele ambtelijke organisatie, 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.

Achtergrond / ontwikkelingen
Regio-ontwikkeling

De gemeente Zuidplas verkent de mogelijkheden van samenwerking met 

andere gemeenten in de regio. Een concreet voorbeeld hiervan is ‘De nieuwe 

regio’. Dit heeft in 2015 geleid tot een netwerkorganisatie. Het college onder-

kent de noodzaak tot samenwerking in de regio, op basis van de 4 K’s: kwaliteit, 

kosten, kwetsbaarheid en kansen. In 2015 heeft het college de verbonden 

partijen aan de kadernota Verbonden partijen getoetst, waarna het in 2016 

uitvoering geeft aan de aanbevelingen die daaruit voortvloeien. Ook geeft het 

college in 2016 verder gestalte aan de samenwerking op bedrijfsvoeringsa-

specten met de Y6-gemeenten (Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan 

den IJssel, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas). 

Huisvesting 

Het college heeft in 2015 meerdere scenario’s en locaties onderzocht om te 

komen tot een voorstel voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie. 

Op basis van dit locatieonderzoek, inclusief financieel perspectief, vroeg het 

college in september 2015 een uitspraak van de gemeenteraad over het 

centraal huisvesten van de gemeentelijke organisatie op de locatie 

Raadhuisplein 1 in Nieuwerkerk aan den IJssel. Daarnaast kreeg de raad het 

verzoek tot vaststelling van de visie op hoofdlijnen voor de gemeentelijke 

huisvesting en de daarbij horende uitgangspunten. Op basis van deze uit-

gangspunten ontvangt de raad in het voorjaar van 2016 – na afstemming met 

de betrokken stakeholders – een programma van eisen en voorontwerp. Het 

college onderzoekt hiervoor meerdere ambitieniveaus en werkt deze (financieel) 

uit, zodat de raad aan de hand van het raadsvoorstel een keuze kan maken.

Na het definitieve besluit over het gemeentehuis vindt een aanbesteding 

plaats voor de aanpassing van het gemeentehuis. De verdere planning is 

afhankelijk van het ambitieniveau dat de raad kiest. Het college heeft de 

ambitie om in deze collegeperiode het project rondom de huisvesting van de 

gemeentelijke organisatie af te ronden. 

Organisatieontwikkeling

Per 1 april 2015 is de reorganisatie van de ambtelijke organisatie een feit.  

Het gaat om een structuuraanpassing, die heeft geleid tot een kleinere  

organisatie. De geplande bezuinigingsdoelstelling van ¤ 2,7 miljoen is 

gehaald. Het college is van mening dat de organisatie meer tijd nodig heeft 

om de noodzakelijke veranderingen en slagkracht door te voeren en af te 

stemmen op de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarvoor is tijdelijk extra 

verandercapaciteit nodig met als doel de organisatie in de gewenste richting 

te ontplooien. Ook zullen maatregelen moeten worden doorgevoerd om 

effectiever en efficiënter te werken. En er zijn extra middelen nodig om de 

extra taken ten gevolge van de decentralisaties te kunnen uitvoeren. 

Om deze organisatieontwikkeling op een verantwoorde manier door te voeren 

is in 2016, 2017 en 2018 incidenteel geld nodig. Het betreft in 2016 en in 2017 

een bedrag van ¤ 725.000 en voor 2018 een bedrag van ¤ 225.000.

 Het college is van mening, dat het voorbarig is geweest om de volledige 

1.1 Bestuur en organisatie
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besparing op personeel al in 2015 in te boeken. Daarom wordt voorgesteld 

een correctie toe te passen op het ingeboekte voordeel van ¤ 2,7 miljoen op 

de personeelskosten. Deze correctie betreft een bedrag van ¤ 225.000 voor 

de jaren 2016, 2017 en 2018 en we hebben deze bedragen in de begroting 

opgenomen.

Als dekking voor de resterende kosten stellen we voor om het te verwachten 

overschot op de personeelskosten 2015 hiervoor in te zetten. We hebben in 

de najaarsnota 2015 gemeld dat we een voordeel verwachten van tussen de 

¤ 200.000 en ¤ 500.000. We willen de jaarrekening 2015 afwachten om dan 

het definitieve voordeel op de personeelskosten met de resultaatbestemming 

over te hevelen naar 2016 en als dekkingsmiddel aan te wenden. Daarnaast 

stelt het college voor om als dekking voor de kosten van het sociaal domein 

een beroep te doen op de reserve decentralisaties voor een maximum bedrag 

van ¤ 500.000. 

Maximaal digitaal  

Zuidplas gaat voor maximaal digitaal in 2017. Voor het realiseren van onze 

doelstellingen en ambities op het gebied van dienstverlening, is dit onder-

werp als speerpunt voor 2016 opgenomen in de Perspectiefnota. Onder 

‘maximaal digitaal’ verstaan we digitaal werken door het gemeentebestuur en 

de ambtelijke organisatie (intern gericht), maar ook de maximale inzet van het 

digitale kanaal voor de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers 

(extern gericht). Maximaal digitaal vraagt ook extra aandacht voor informatie-

beveiliging. In 2016 wordt de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten 

ingevoerd.

De extra benodigde middelen voor 2016 zijn vastgesteld in de Perspectiefnota. 

Voor 2016 en de daaropvolgende jaren stelt het college een informatieplan 

op met daarin de uitgangspunten (zoals plaats- en tijdonafhankelijk werken 

en optimaal gebruikersgemak), projectplanning en financiële onderbouwing 

om te komen tot ‘maximaal digitaal’. De voordelen nemen we hierin mee 

en verwerken we in de financiële onderbouwing. De consequenties hiervan 

(meerjarenperspectief) worden meegenomen in de reguliere P&C-cyclus. 

Een informatieplan maakt het totaal van activiteiten inzichtelijk. Speciale 

aandacht is er voor de informatievoorziening van het Sociaal Domein en de 

koppeling aan financiële systemen.
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Doelen
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen in 2016?

De gemeente ontwikkelen tot een 

contractgemeente (2015-2020).

•  De reorganisatie is per 1 april 2015 

geëffectueerd. De afzonderlijke 

informatienota (Z15.002134) gaat in 

op de noodzakelijke schuifruimte 

voor organisatieontwikkeling.  

Met deze begroting vraagt het  

college incidenteel budget voor 

2017 en 2018.

Centrale huisvesting gemeentelijke 

organisatie.

•  Opstellen programma van eisen 

huisvesting gemeentelijke  

organisatie.

•  Opstellen voorontwerp scenario’s 

huisvesting gemeentelijke organi-

satie inclusief financiële business 

case.

•  Start aanbesteding aanpassen 

gemeentehuis na definitieve 

besluitvorming gemeenteraad.

Een optimale samenwerking met ver-

bonden partijen en regiogemeenten.

•  Uitvoering geven aan de aanbe-
velingen (beheersmaatregelen) 
van de verrichte toetsing van 
de verbonden partijen aan de 
Kadernota verbonden partijen en 
de nota risicomanagement.

•  Onderzoek naar samenwerking 
met de Y6-gemeenten (Capelle 
aan den IJssel, Gouda, Krimpen 
aan den IJssel, Krimpenerwaard, 
Waddinxveen en Zuidplas) 
over bedrijfsvoeringsaspecten 

conform de Kadernota verbonden 

partijen.

Maximaal digitaal in 2017. •  Eind 2015 leveren wij een 

informatieplan inclusief een 

projectplanning dat vervolgens 

begin 2016 ter vaststelling 

aan de gemeenteraad wordt 

aangeboden.

•  In de eerste helft van 2016 wordt 

de bestuurlijke besluitvorming 

gedigitaliseerd. 

•  Met ingang van 1 januari 2016 

worden personeelszaken 

(e-HRM) gedigitaliseerd. 

•  In 2016 realiseren wij het Project 

Baseline Informatiebeveiliging 

Gemeenten. 

Opruimen van knelpunten in wet- en 

regelgeving bij maatschappelijke 

initiatieven.

•  Onderzoek doen naar experimen-

teerruimte voor maatschappelijke 

initiatieven en daarbij knellende 

regels opruimen, zoals bij het 

landelijke experiment ‘Ruim 

op die regels’. De bijbehorende 

aanbevelingen vertalen in con-

crete voorstellen en daarnaast 

best practices overnemen.

Beleidskaders
• Rapportage ‘van droom naar daad’

• Raadsvoorstel/besluit Huisvesting gemeentelijke organisatie

• Kadernota ‘verbonden partijen’

•  Raadsvoorstel Verbonden partijen 

•  Nota Risicomanagement 

•  Rapportage ‘Doorlichten verbonden partijen’

http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63133&f=db7afa397c8c0c93fd9f467b87fd627f&attachment=0&c=43381
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63118&f=c1bb2befa38f8ff601c336110a47de86&attachment=0&c=43381
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63122&f=79c23ca46db40e88bee5a0683a5d91dc&attachment=0&c=43381
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63124&f=a5ae9e7b2fac258003707500f8b4d2e2&attachment=0&c=43381
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63319&f=c33348e37da7864ab218fcf2628553c8&attachment=0&c=43381
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63116&f=e2dbcf2e4d59910b6f5e5631896bc7ab&attachment=0&c=43381
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Doelstelling
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 afhan-

deling van aanvragen. Afhandeltermijnen zijn van te voren duidelijk. Zo weten 

inwoners en ondernemers wat zij van de gemeente kunnen verwachten.

Achtergrond / ontwikkelingen
De gemeente Zuidplas besteedt specifiek aandacht aan maximale inzet van 

het digitale kanaal voor de dienstverlening aan onze inwoners en onder-

nemers. Via kanaalsturing (prijsdifferentiatie) stimuleert de gemeente het 

gebruik van het digitale kanaal, voor degene die het digitale kanaal niet kan of 

wil gebruiken blijft het directe klantcontact bestaan.

In 2015 is de pagina ‘Mijn gemeente’ beschikbaar gekomen op de gemeente-

lijke website. ‘Mijn gemeente’ biedt inwoners en bedrijven de mogelijkheid om 

de status te volgen van zaken die zij bij de gemeente hebben aangevraagd. Nu 

kan dat al bij ‘Melding openbare ruimte’, ’Aanvraag Evenementvergunning’ en 

’Aanvraag Uittreksel BRP’. In 2016 zetten we de ontwikkeling van zaakgericht 

werken verder door, waardoor inwoners en ondernemers de afhandeling van 

steeds meer producten op “Mijn gemeente” kunnen volgen.

In 2015 is het aantal e-formulieren op de gemeentelijke website uitgebreid. 

Inwoners en ondernemers kunnen hiermee zelf producten en diensten 

digitaal aanvragen en regelen. In 2016 kunnen zij informatie op onze website 

sneller vinden. Daarnaast is de inhoud van de website actueler, door een 

andere opzet en structuur.

Het Klantcontactcentrum (KCC) is het eerste aanspreekpunt voor inwoners 

en ondernemers en handelt producten en diensten waar mogelijk in één 

klantcontact af.  Bij de contacten met de gemeente maken onze klanten in 

toenemende mate gebruik van sociale media. Vanwege deze ontwikkeling is 

het van belang dat de gemeentelijke organisatie de communicatie op sociale 

media beter kan volgen. In 2016 start de gemeente Zuidplas met een pilot 

waarin zij vragen van inwoners en ondernemers via sociale media beant-

woordt en ervaring opdoet met webcaremiddelen voor het monitoren van 

sociale media.

In 2015 zijn de servicenormen voor onze dienstverlening door het college 

vastgesteld. Daarnaast maakte de gemeentelijke organisatie een start met 

het meten en rapporteren. De nieuwe telefooncentrale draagt bij aan de grip 

op onze klantcontacten en een betere rapportage over onze telefonische 

bereikbaarheid. In 2016 ontwikkelt de gemeentelijke organisatie het meten en 

rapporteren van servicenormen verder door en start zij met het beschikbaar 

stellen van de kengetallen in een dashboardomgeving.

Voor digitale en plaatsonafhankelijke dienstverlening is een hoogwaardige 

kwaliteit van de basisregistraties (actueel, juist en volledig) een randvoor-

waarde. In 2016 sluit Zuidplas aan op het berichtenverkeer van het nieuwe 

Handelsregister (basisregistratie) en de Landelijke Voorziening WOZ 

(Waardering Onroerende Zaken). Ook zet de gemeente de eerste stappen voor 

de Operatie BRP (Basisregistratie personen, voorheen modernisering GBA). 

Met deze moderniseringsslag verbetert de gemeente Zuidplas de kwaliteit en 

beschikbaarheid van gegevens en daardoor ook haar dienstverlening.

1.2 Dienstverlening
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Doelen
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen in 2016?

Kwalitatief hoogwaardige en  
bereikbare dienstverlening  
bieden, zodanig dat de tevredenheid 
en betrokkenheid van inwoners,  
bedrijven en instellingen verbetert.

•  In het derde kwartaal 2016 is 

een vernieuwde en verbeterde 

website voor de gemeente 

Zuidplas geïmplementeerd, 

die is afgestemd op de vragen 

van inwoners en bedrijven 

(vraaggericht).

•  In het eerste kwartaal van 2016 

start de gemeente een pilot 

waarin zij ervaring opdoet met 

webcaremiddelen. In het vierde 

kwartaal van 2016 rapporteert 

het college de ervaringen en legt 

het deze ter besluitvorming voor 

aan de raad: wat leveren de mid-

delen ons op en wat vergt het van 

de organisatie om deze optimaal 

in te zetten?

•  In de eerste helft van 2016 

implementeert de organisatie 

hulpmiddelen om de kwaliteit 

van haar klantcontacten continu 

te monitoren. In eerste instantie 

doet zij dit voor het digitale 

kanaal en de klantcontacten aan 

de balie (servicenormen). Op 

basis van de resultaten voert de 

organisatie verbeteringen door in 

haar (digitale) dienstverlening.

•  Begin 2016 kunnen via een 
gemeentelijke app meldingen 
openbare ruimte worden doorge-
geven

Als bronhouder zorg dragen voor 

actuele en volledige basisregistraties 

(BRP, BGT, WOZ en BAG) ter onder-

steuning van een hoge  kwaliteit van 

onze dienstverlening.

•  In 2016 implementeert de orga-

nisatie de eerste modules in het 

kader van de Modernisering GBA 

(mGBA).

•  In de eerste helft van 2016 sluit 

de gemeente Zuidplas aan op 

het nieuwe Handelsregister 

(basisregistratie) met behulp van 

berichtenverkeer. 

•  In de eerste helft van 2016 sluit 

de gemeente Zuidplas aan op de 

Landelijke voorziening WOZ (LV 

WOZ).

Beleidskaders

• Kwaliteitshandvest Zuidplas 

http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63317&f=1346ebe95e62aedf59f46d8417f70480&attachment=0&c=43381
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Doelstelling
De gemeente streeft naar een (nog) veiliger en leefbaarder Zuidplas, waarbij 

zij intensief samenwerkt met inwoners, ondernemers, maatschappelijke 

partners en hulpdiensten.

Achtergrond / ontwikkelingen
Het veiligheidsgevoel dat mensen hebben bij en in hun eigen wijk of dorp, 

bepaalt in belangrijke mate de beleving en waardering van zowel hun directe 

leefomgeving als de gehele gemeente. Samen met haar inwoners, partners 

en ondernemers handhaaft de gemeente Zuidplas het huidige veiligheidsniveau 

en versterkt zij dat daar waar nodig. Bewoners en ondernemers hebben een 

eigen verantwoordelijkheid bij het veiliger maken van hun buurt en mogen 

daarnaast rekenen op een krachtige (lokale) overheid. De gemeente Zuidplas 

volgt nauwlettend de landelijke en internationale ontwikkelingen (vluchtelingen-

problematiek, radicalisering), in verband met mogelijke gevolgen op lokaal 

niveau (intolerantie in de samenleving).

De bijdrage aan de Veiligheidsregio kan als gevolg van de herijking van het 

gemeentefonds stijgen. Dit wordt veroorzaakt doordat de gemeente Zuidplas 

een hogere bijdrage van het rijk ontvangt ten opzichte van de overige deel-

nemende gemeenten aan de Veiligheidsregio. De totale bijdrage van alle 

deelnemende gemeenten aan de Veiligheidsregio blijft gelijk, maar de  

verdeling over de gemeenten wijzigt. Het risico dat de gemeente in het jaar 

2018 meer moet bijdragen bedraagt  ongeveer ¤	100.000.

Doelen
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen in 2016?

Inwoners en ondernemers zijn 

betrokken bij veiligheids- en 

leefbaarheidsvraagstukken.

•  Monitoren en waar nodig bijstu-
ren pilots; (1) Buurt bestuurt, 
(2) Wijktoezicht Swanla en (3) 
Verruiming sluitingstijden horeca.

Effectieve opsporing van strafbare 

feiten die gepleegd worden in de 

openbare ruimte.

•  Inzetten van cameratoezicht, 
waarbij de gemeente gebruik 
maakt van vaste camera’s en 
(indien nodig) mobiele camera’s. 
Deze worden live uitgekeken.

Leefregels in de openbare ruimte 

worden nageleefd.

•  De gemeente handhaaft inten-
siever de regels in de APV, 
Afvalstoffenverordening en 
bijzondere wetten.

•  Blijven investeren in preventie 
met betrekking tot alcohol- en 
drugsgebruik; onder andere 
met voorlichting en inzet van 
de jongerenwerkers. Preventie 
is zowel op volwassenen als op 
jongeren gericht.

Onze crisisorganisatie blijft in staat om 

elke ramp of crisis aan te pakken.

•  Blijven trainen en opleiden van 
medewerkers die een rol hebben 
in de crisisorganisatie.

•  Samen met buurgemeenten 
werken aan de verdere professio-
nalisering van een intergemeen-
telijke crisisorganisatie.

Beleidskaders
• Kadernota Integrale Veiligheid 2014-2018 

1.3 Veiligheid

http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63311&f=6bb3035a080dbd2bbf21cb0ed363c565&attachment=0&c=43381
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Doelstelling
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. 

Achtergrond / ontwikkelingen
De gemeente Zuidplas gaat ook in 2016 verder met de positieve ervaring 

die zij in 2015 heeft opgedaan om inwoners en ondernemers structureel te 

betrekken bij beleidsvorming. Sterker nog,  de organisatie breidt vormen 

van participatie uit met een 24/7 digitaal panel. Na een pilot volgt een evalu-

atie, waarna het college bepaalt of het dit middel structureel wil inzetten. 

De gemeente stelt het panel samen door middel van loting, waarmee zij 

voorkomt dat hierin alleen krantenlezers, politiek geïnteresseerden, ouderen, 

welvarende en hoogopgeleide inwoners plaatsnemen. Hierdoor krijgt het 

panel een diverse samenstelling qua leeftijd, geslacht, achtergrond, opleiding 

en dergelijke.

Een digitale overheid die qua dienstverlening en informatievoorziening 24/7 

bereikbaar en beschikbaar is, moet naast servicenormen ook over actueel 

social mediabeleid beschikken. In 2016 stelt het college hiervoor beleid op, 

met daarin heldere afspraken voor het bestuur en de gemeentelijke organi-

satie op het terrein van kennis, houding en gedrag. Dit beleid moet leiden tot 

een adequate interactie met inwoners. Vanzelfsprekend is monitoring van de 

online omgeving onlosmakelijk verbonden met een optimaal omgevingsbe-

wustzijn en webcare (zie paragraaf 1.2).

Voor 2017 reserveert Zuidplas een apart budget voor een hogere vorm van 

participatie. Hierbij betrekt de gemeente inwoners en ondernemers niet 

alleen actief bij het aandragen van ideeën en  oplossingen, maar ook bij de 

uitvoering. Zo raakt de gemeentelijke organisatie meer en meer vertrouwd 

met het uit handen geven van invloed en loslaten van taken. Kortom, faci-

literen in plaats van reguleren. Vooruitlopend hierop start de gemeente in 

2016 met het opstellen van kaders en randvoorwaarden voor deze ‘proeftuin’, 

waarbij het sociaal en fysiek domein samenwerken. Naast het aandragen van 

ideeën en oplossingen door inwoners, gaat de organisatie ook experimente-

ren met bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van (wijk- en innovatie)budget. 

Zij maakt daarbij mede gebruik van de ervaringen die zij in 2016 opdoet met 

de pilot in Programma 5.

Doelen
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen in 2016?

Inwoners, ondernemers en organi-

saties  structureel betrekken bij de 

totstandkoming én uitvoering van 

beleid. De gemeente haalt dwars 

door alle beleidsprogramma’s heen 

een continue stroom standpunten en 

ideeën op bij inwoners, ondernemers 

en organisaties. Op deze manier benut 

zij de eigen kracht van inwoners.

•  Kaders en uitvoering Pilot 

Digitaal Inwonerpanel in het eer-

ste halfjaar van 2016. Via loting 

selecteert de gemeente een 

groep inwoners die vragen krij-

gen over vooropgestelde beleids-

thema’s. De respons van dit vaste 

panel gaat onderdeel uitmaken 

van de besluitvorming door het 

college en de gemeenteraad.

1.4 Inwoners- en ondernemersparticipatie
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Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen in 2016?

Het versterken van de proactieve 

en vraaggerichte houding van de 

gemeentelijke organisatie en het 

gemeentebestuur (college en gemeen-

teraad) richting inwoners, onderne-

mers,  maatschappelijke organisaties 

en samenwerkende partners, zowel 

analoog als digitaal.

•  De ambtelijke organisatie vanaf 

het eerste halfjaar van 2016 

bewustmaken van een naar bui-

tengerichte houding en facilite-

rende rol. De gemeente benut 

kennis en ervaring zo optimaal 

mogelijk door het vergroten van 

communicatieve competenties 

(via handreiking en training op 

het terrein van participatie, ver-

binding en bemiddeling).

•  Het opstellen van social media-

beleid in het tweede kwartaal 

van 2016, dat als kader dient 

voor online verkeer door de 

ambtelijke organisatie en het 

gemeentebestuur.

•  Het organiseren van structurele 

activiteiten voor dorpswethou-

ders, college en gemeenteraad 

maken deel uit van de vaste 

werkzaamheden van de gemeen-

telijke organisatie (going concern).

Een actief faciliterende in plaats van 

regulerende rol, vanuit de gedachte 

‘Meer burger, andere overheid’. 

Hiermee beoogt de gemeente het 

maatschappelijke effect dat zij 

inwoners ontzorgt, sociale cohesie 

versterkt en sociale veiligheid en 

duurzaamheid vergroot.

•  Halverwege 2016 kaders en 

randvoorwaarden opstellen 

voor de proeftuin ‘Meer burger, 

andere overheid’, waarbij 

Zuidplas het sociaal en fysiek 

domein met elkaar verbindt. De 

gemeente maakt gebruik van de 

ervaringen die zij opdoet in de 

pilot Buurt Bestuurt en de pilot in 

Programma 5.

Beleidskaders
• Kaders voor burgerparticipatie in Zuidplas (mei 2012) 

 

http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63314&f=435778d263c5d4ca29fdb30ffb12a2c3&attachment=0&c=43381
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Dienstverlening en Bestuur               bedragen 1 x ¤ 1.000

Jaar- 
rekening  

2014

Begroting  
2015

Bestaand  
beleid  
2016

Nieuw 
beleid  

2016 - I

Nieuw 
beleid  

2016 - S

Begroting 

2016

Meerjaren- 
raming 

2017

Meerjaren- 
raming 

2018

Meerjaren- 
raming 

2019

Lasten  
Bestuur en organisatie 12.601 11.712 11.174 250 11.424 11.139 10.603 10.307

 Dienstverlening 1.587 1.440 1.961 1.961 2.000 1.941 1.941

 Inwoners- en  

ondernemersparticipatie

25 25 25 25 25 25

Communicatie en voorlichting 95 105  93  93  143  93  93 

 Veiligheid 2.731 2.927 2.695 2.695 2.653 2.603 2.593

Totaal lasten 17.014 16.209 15.948 250  16.198 15.960 15.265 14.959 

Baten
Bestuur en organisatie 116  130  22   22  22  22  22 
Dienstverlening 718 482 585  585 713 705 715
Inwoners- en  

ondernemersparticipatie

   

Communicatie en voorlichting

Veiligheid 34  28  28  28  28  28  28 

Totaal baten 868 640 635  635 763 755 765 
Saldo van baten en lasten 16.146- 15.569- 15.313- 250- 15.563-  15.197- 14.510- 14.194-

 
Toevoeging aan reserves 147  
Onttrekking aan reserves 1.902 760 548 548 544 41 29

Resultaat 14.391- 14.809- 14.765- 250- 15.015- 14.653- 14.469- 14.165-

Wat gaat het kosten?
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bedragen 1 x ¤ 1.000
Dienstverlening en Bestuur Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 verschil jaarrek. 

2014- begr.2019

verschil begr. 2015- 

begr. 2016

Bestuur en organisatie  
Lasten  12.601 11.712  11.424  1.177 288 

Baten 116  130 22 94- 108- 

Saldo 12.485- 11.582- 11.402- 1.083 180 
Dienstverlening
Lasten 1.587 1.440 1.961 374- 521-
Baten 718 482 585 133-   103 

Saldo  869-  958- 1.376- 507- 418-
Inwoners- en ondernemersparticipatie  
Lasten  25 25 25- 
Baten

Saldo 25- 25- 25-
Communicatie en voorlichting
Lasten  95 105 93 2 12 
Baten    

Saldo 95- 105-  93- 2 12
Veiligheid  
Lasten 2.731  2.927 2.695 36 232
Baten 34 28  28 6-

Saldo 2.697- 2.899- 2.667- 30 232

Totaal lasten 17.014 16.209 16.198 816 11
Totaal baten 868 640 635 233- 5-
Saldo van baten en lasten 16.146- 15.569- 15.563- 583 6 

Toevoeging aan reserves 147 147 
Onttrekking aan reserves 1.902 760 548 1.354- 212-

Resultaat 14.391- 14.809- 15.015- 624- 206-

Klik hier voor de analyses van de verschillen tussen de begroting 2015 en de begroting 2016.
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Programma 2

Samenleving
Meedoen in Zuidplas

Eén van de grootste opgaven voor gemeenten in 

deze jaren zijn de veranderingen in het sociaal 

domein. Dit 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 optrek

ken met inwoners en maatschappelijke orga

nisaties. Gezien de omvang en complexiteit van 

de transities en transformatie zoekt het college 

nadrukkelijk de samenwerking met de gemeente

raad. De transitie zetten we voort en we leggen de 

basis voor de verdere transformatie.
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Producten

Dit programma bestaat uit de volgende producten:
• Zorg en ondersteuning
• Ontplooiing
• Jeugd en onderwijs

© HVH/Willem van Altena
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Achtergrond / ontwikkelingen
Kwetsbare doelgroepen lukt het niet altijd om zelf geheel of gedeeltelijk deel 

te nemen aan het maatschappelijk verkeer. De gemeente Zuidplas zet zich in 

om inwoners met een beperking, een chronische psychische of psychosociale 

problematiek te ondersteunen. De gemeente vormt voor hen een vangnet. 

De ondersteuning is erop gericht hen zo lang mogelijk zelfstandig te laten 

wonen. Deze ondersteuning kan bestaan uit:

1.  Ondersteuning van de cliënt bij het behouden, versterken of terugkrijgen 

van (een zo groot mogelijk deel van de) eigen kracht;

2.  Ondersteuning van de cliënt bij het voeren van de regie over de eigen 

situatie en het onderhouden van een eigen sociaal netwerk;

3. Het bieden van algemene voorzieningen;

4. Het bieden van maatwerkvoorzieningen.

De ondersteuning sluit aan bij de gedachte-

gang dat inwoners in principe zelf de regie 

voeren over hun leven en dat de inzet van 

de gemeente zoveel mogelijk preventief (de 

lagen 1, 2 en 3) is. Dat wil zeggen dat inwo-

ners zoveel mogelijk en naar ieders ver-

mogen maatschappelijk participeren. Door 

de inzet op preventie is de verwachting 

dat het gebruik van (duurdere) maatwerkvoorzieningen (laag 4) afneemt, of 

wordt voorkomen. Dit is zichtbaar in bijgaande piramide. Is een inwoner van 

de gemeente Zuidplas niet in staat om aan de hand van het eigen netwerk, 

of op eigen kracht in de samenleving te participeren? Dan staat de gemeente 

Zuidplas met haar Sociaal Team naast haar inwoners.

In 2016 richt de gemeente Zuidplas zich verder op de transformatie. Deze 

transformatie is van belang voor het behoud van een goede infrastructuur 

van algemene en maatwerkvoorzieningen voor hen die deze nodig hebben. 

Versterking van het aanbod aan de preventieve kant is daarbij cruciaal, zowel 

in het aanbod van (algemene) voorzieningen als in het aanbod van onder-

steuning. Een onderdeel hiervan is ook de training en ondersteuning van de 

partners/mantelzorgers door zorgaanbieders, zodat de samenleving de eigen 

kracht van hulpbehoevenden zo effectief mogelijk benut. Een ander onderdeel 

is de samenwerking tussen de formele en informele zorg. Uitgangspunt is 

hierbij het behalen van een maatschappelijk resultaat.

Maatschappelijk resultaat heeft een directe relatie met de maatschappelijke 

opgaven die de gemeente heeft en draagt bij aan de kwaliteit van leven van de 

inwoners van Zuidplas. Als maatschappelijke resultaten kiest Zuidplas voor 

dit programma de volgende:

•   Jeugdigen en volwassenen zijn zelfredzaam en participeren naar vermogen;

•   Woonvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen sluiten aan bij de 

zorgbehoefte.

De gemeente meet deze resultaten bijvoorbeeld af aan de verandering in 

de zorgkosten en het zorggebruik, het aantal kinderen dat thuis opgroeit 

en het aantal mensen dat in Zuidplas gebruik maakt van voorzieningen. De 

beschreven doelen en inzet in deze programmabegroting dragen allemaal bij 

aan het behalen van het maatschappelijk resultaat. Dit lukt niet in één jaar. 

Het is een langetermijnperspectief dat richting geeft aan de inspanningen die 

de gemeente Zuidplas hierin doet. De operationalisering van het maatschap-

pelijk resultaat is nog in ontwikkeling. Bijlage 1 toont hiervan een eerste 

opzet. De gemeente Zuidplas gebruikt het jaar 2016 om deze opzet verder in 

te vullen in samenspraak met college, raad en aanbieders.

De hierboven beschreven ontwikkeling geldt ook voor paragraaf  

2.2 Ontplooiing en 2.3 Jeugd en onderwijs. De bijlage bij dit programma bevat 

een opzet voor het definiëren en operationaliseren van maatschappelijke 

effecten in het Sociaal Domein.

2.1 Zorg en ondersteuning
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Voor wat betreft de inkoop van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo) 2015 maakt de gemeente Zuidplas in regionaal verband (regio Midden-

Holland) afspraken met aanbieders van maatwerkvoorzieningen. Zij houdt 

hierbij rekening met de gewenste training van mantelzorgers/partners en 

legt deze afspraken vast in contracten.

Doelen
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen in 2016?

Wmo 2015:
algemene voorzieningen, preventie 
& ondersteuning

Toegang tot zorg
Inwoners vinden eenvoudig de weg 
naar zorg.

•  De Sociaal Teams en het Wmo-
cluster in elkaar vlechten om de 
ondersteuning aan inwoners te 
verbeteren en deze zo efficiënt 
en integraal mogelijk uit te voeren. 
Daarnaast vindt een splitsing van 
de teams plaats, zodat ze twee 
gebieden bedienen: 
1. Nieuwerkerk aan den IJssel 
2. Moerkapelle, Moordrecht 
en Zevenhuizen. De integrale 
dienstverlening is gericht op het 
principe 1-gezin-1-plan.

Algemene voorzieningen
Het beroep op maatwerkvoorzienin-
gen is zo beperkt mogelijk.

•  Algemene voorzieningen -zoals 
Dagbesteding Nieuwe Stijl-  
inzetten voor het verminderen 
van de kosten van de maatwerk-
voorzieningen en dit onder andere 
meenemen bij de uitwerking van 
het subsidiebeleid, in overleg met 
het maatschappelijk middenveld 
(subsidiebeleid: eerste kwartaal).

•  Bewustwording stimuleren van 
de inzet en de mogelijkheden om 
meer te sturen op de inzet van 
eigen kracht/algemene voor-
zieningen.

•  De dorpshuizen zijn centrale 
punten waar inwoners en  
organisaties samen met elkaar 
activiteiten organiseren, waar 
men elkaar ontmoet en zich kan 
ontplooien.
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Innovatiebudget
Het vergroten van de maatschappe-
lijke participatie. 

•  Het beschikbaar stellen van een 
budget voor vernieuwende, verras-
sende en inspirerende initiatieven 
vanuit de lokale samenleving in 
het kader van participatie/zelf-
redzaamheid en ontplooiing.

•  Aan de hand van een 
inwonerpanel probeert de 
gemeente Zuidplas mogelijke 
behoeften in kaart te brengen. 
Het college  is voornemens 
omeen deel van de budgetten 
hiervoor af te zonderen en in te 
zetten voor de verdere 
transformatie en innovatie.

Gecoördineerd welzijnswerk
Er is één aanspreekpartner voor de 
gemeente op het gebied van het brede 
welzijnswerk, vrijwilligersondersteu-
ning en mantelzorgondersteuning (zie 
ook paragraaf 2.3, jeugd & onderwijs).

•  De Stichting Jeugdwerk en de 
Nederlandse Patiëntenvereniging 
(NPV) faciliteren bij het opzetten 
van een organisatie voor gecoör-
dineerd welzijnswerk, die meer 
samenhang brengt in het wel-
zijnsveld. Met deze organisatie 
kan Zuidplas beter inspelen op 
ondersteuningsvragen van inwo-
ners en vindt er betere afstem-
ming plaats tussen formele en 
informele zorg. Waardering en 
ondersteuning van zowel man-
telzorgers als vrijwilligers zijn 
belangrijke taken van deze orga-
nisatie.

•  Het faciliteren en realiseren van 
een digitaal systeem voor de 
informele zorgdiensten.

Cliëntondersteuning
Inwoners die een zorg- of 
ondersteuningsbehoefte/-vraag heb-
ben, kunnen beschikken over onaf-
hankelijke cliëntondersteuning.

•  In 2016 doet het college een 
voorstel voor de structurele 
invulling van een efficiënte en 
effectieve inzet van cliënton-
dersteuning (tweede kwartaal). 
NB. in 2015 is de onafhankelijke 
cliëntondersteuning voorlopig 
ingevuld.
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Eenzaamheid
Het zoveel mogelijk beperken van het 
aantal inwoners van Zuidplas dat zich 
eenzaam voelt.

•  Samen met het maatschappe-
lijk middenveld inzetten op een 
breed programma dat inwoners 
ondersteunt bij het (weer leren) 
aangaan van zingevende verbin-
dingen met elkaar en het onder-
steunen van gemeenschapszin in 
dorpen/buurten.

Veiligheid in en om huis
Mensen (met een zorgbehoefte)  
kunnen langer thuis blijven wonen, 
waarbij zij voldoende kunnen  
participeren.

•  In combinatie met Programma 4 
integraal kijken naar de behoefte 
van de doelgroep en stimuleren 
bij Woningbouwcorporaties om 
de woningen geschikt te maken 
voor deze doelgroep.

Wmo 2015:
maatwerkvoorzieningen
Maatwerkvoorzieningen inkopen voor 
diegenen waarvoor de ondersteuning 
met voorliggende voorzieningen 
onvoldoende is.

•  De prestatie- en samenwerkings-
afspraken met betrokken lever-
anciers monitoren. Zo kan de 
gemeente onder andere beoor-
delen of de leveranciers het 
afgesproken kwaliteitsniveau 
halen. Het Netwerk Sociaal 
Domein Midden Holland (NSDMH) 
speelt hierin ook een rol.

•   De inkoop van de hulp bij het 
huishouden verder transformeren.

•  Voor 2016/2017 vindt de aanbe-
steding van de verschillende ver-
voersvormen (CVV en leerlingen-
vervoer) nog afzonderlijk plaats. 
De gemeente benut deze tijd voor 
het goed vormgeven van de 
transformatie van het doelgroe-
penvervoer en integratie met het 
openbaar vervoer.

•  Verdere ontwikkeling van de 
transformatie van de maatwerk-
voorzieningen, met in achtneming 
van de eigenkrachtpiramide.

Wmo 2015:
gericht op financiële  
tegemoetkoming:
Er is een tegemoetkoming beschik-
baar voor de kosten van voorzieningen 
die onvermijdelijk zijn en niet via een 
maatwerkvoorziening worden verstrekt.

•  Het beleid op het gebied van 
financiële tegemoetkomingen 
verder vormgeven. Denk hierbij 
aan:
-  Meerkosten voor personen met 

een beperking of chronisch 
probleem (oude Wtcg-regeling, 
Wet tegemoetkoming chronisch 
zieken en gehandicapten).

-  Overige financiële tegemoet-
komingen.
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Beleidskaders

Wmo-deelbeleid dat al is vastgesteld:
• Beleidsplan Wmo 2015 Zuidplas

• Kadernota maatschappelijke ondersteuning 2015

• Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Zuidplas 2015 + 

•  Toelichting op de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Zuidplas 

2015 

• De toekomst van hulp bij het huishouden in Midden-Holland (regionaal)

• Hulp bij het huishouden onder de WMO 2015 (lokaal)

• Discussienota Sociaal Teams

• Kadernota Mantelzorg en Vrijwilligers in het Sociaal Domein 

•  Notitie Maatschappelijke Zorg Zuidplas 2013-2016 (inclusief regionaal 

kader maatschappelijke zorg) 

•  Regionaal Convenant en Uitvoeringsagenda Maatschappelijke Zorg 2013-

2016

•  Regiovisie Geweld in Huiselijke Kring 2014-2018 (met instemming/

inspraakreactie van B&W van Zuidplas) vastgesteld door de gemeenteraad 

van Gouda, februari 2014.

• Discussienota Dagbesteding Nieuwe Stijl

http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63134&f=84215edd45ec107335c70b7ec15a0464&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63158&f=e4a2c9d831f599c20dbcf6f6a606c86e&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63173&f=b76bafc3aa7abbc090fafbc83fb8d04e&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63172&f=b45158bbc09f73d4a5377423123675ee&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63172&f=b45158bbc09f73d4a5377423123675ee&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63140&f=1e9de9edd3c83945294b8df9b934f01b&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63154&f=ed62b8b44bb0fd9a849e92a3a732b215&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63146&f=083df62a6dee5578b921300cf5e72b2f&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63157&f=c4e00e72be1bc5ac7e22c8f9efd76d68&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63163&f=eeb112add90014b99c74a4ab2836b6c4&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63163&f=eeb112add90014b99c74a4ab2836b6c4&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63164&f=f02ea70e7ce5f46b27b3ef4f7850e6be&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63164&f=f02ea70e7ce5f46b27b3ef4f7850e6be&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63167&f=2d03f8591b59207067502b48944578d2&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63167&f=2d03f8591b59207067502b48944578d2&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63167&f=2d03f8591b59207067502b48944578d2&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63145&f=0f0cd4bb853a80b17bf5368b4a70e4e6&attachment=0&c=43382
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Doelstelling
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. 

Als maatschappelijk resultaat definieert het college dit als volgt:

-  Volwassenen/jeugdigen gaan naar school en/of werken en/of hebben een 

zinvolle dagbesteding. 

Een manier om dit te meten, is het kijken naar de deelname aan het vereni-

gingsleven en sportactiviteiten. Zie voor een nadere toelichting op het begrip 

‘Maatschappelijk resultaat’ bijlage 1. 

De doelstellingen en activiteiten in de programmabegroting dragen allemaal 

bij aan de realisatie van het maatschappelijk resultaat.

Achtergrond / ontwikkelingen
Met haar subsidiebeleid stelt de gemeente organisaties en instellingen in 

staat om met hun activiteiten een bijdrage te leveren aan gemeentelijke 

beleidsdoelen. Bij het verstrekken van zowel eenmalige als jaarlijkse subsi-

dies is het van belang dat de subsidieaanvrager de maatschappelijke effecten 

inzichtelijk maakt. Dit geldt zeker voor subsidies aan instellingen waarvan 

een groot deel van de begroting bestaat uit huisvestingskosten en overhead. 

Het college werkt toe naar multifunctionele accommodaties met een slui-

tende exploitatie, met als basis een marktconforme kostprijs (Wet Markt 

en Overheid). Hierbij is sprake van een integraal beleid vanuit de afdelingen 

Ruimte en Samenleving.

Doelen

2.2 Ontplooiing

Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen in 2016?

Herziening subsidiebeleid
•  De basis voor sturing op prestaties 

en maatschappelijke effecten  
verbeteren.

•  Het beleid dat ten grondslag ligt aan 
de subsidieverstrekking meer  
resultaatgericht formuleren.

•  De subsidieafspraken en  
-voorwaarden meer geschikt maken 
voor evaluatie.

•  Subsidiejaarprogramma 2016: 

Subsidiëring van maatschap-

pelijke organisaties (conform 

subsidiebeleid 2012-2016).

•  Besluitvorming over het nieuwe 

subsidiebeleid: vaststelling 

subsidieverordening en uitvoe-

ringsregels (1e kwartaal).

•  Behandeling van de aanvragen 

voor 2017 conform nieuwe 

subsidiebeleid met -indien van 

toepassing- inachtneming van 

overgangsrecht en afspraken 

maken met instellingen over 

te bereiken maatschappelijke 

effecten, mede in het kader van 

de transformatie.

•  De exploitatie van multifunctionele 

centra is rendabel.

•  Dorpshuizen zijn centrale punten 

waar inwoners en organisaties 

samen met elkaar activiteiten orga-

niseren, elkaar ontmoeten en zich 

kunnen ontplooien.

•  Aan de hand van kaders die de 

gemeenteraad bepaalt, beziet het 

college de instandhouding van 

de binnensportaccommodaties 

en gemeentelijke dorpshuizen, 

mede in relatie tot de herziening 

van het subsidiebeleid (eerste en 

tweede kwartaal).
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Zuidplas bevordert gezond gedrag 

binnen de gemeente door het breed 

stimuleren van bewegen en gezond 

leven.

•  Het meer inzetten op ‘bewegen’ 

(onder andere door sport) 

als preventief middel om te 

voorzien in de bestrijding tegen 

maatschappelijke thema’s als 

overgewicht, werkloosheid, 

eenzaamheid, gebrek aan sociale 

cohesie en dergelijke. 

•  Bewegingsstimuleringsprojecten 

door Sport en Bewegen 

Zuidplas continueren, zoals 

‘Sport4Work’ (werkloze 

jongeren) en ‘In Beweging’ 

(bijstandsgerechtigden).

•  In (de uitwerking van) het nieuwe 

subsidiebeleid de bewegingssti-

muleringsprojecten betrekken.

•  Afstemming met ruimtelijk 

beleid, bijvoorbeeld Discussienota 

‘Tuin van de Zuidelijke Randstad’ 

(recreatiebeleid). De maatregelen 

in dit plan dragen ook bij aan 

meer bewegen in de gemeente 

Zuidplas.

Het ontmoedigen van overmatig 

alcoholgebruik.

•  Het stimuleren van ondernemers 

en organisaties tot het nemen 

van preventieve maatregelen. 

•  Een gerichte inzet van hand-

having en toezicht op de naleving 

van de regels Drank- en Horecawet, 

in nauwe samenspraak met de 

stakeholders.

Brede ontplooiing van kinderen in het 

basisonderwijs.

•  Het afstemmen van de inzet van 

diverse educatieprogramma’s op 

scholen (cultuur, sport, natuur 

& milieu en economie) en het 

gebruik van deze programma’s 

maximaal stimuleren.

Beleidskaders
• Nota Sport en Bewegen Zuidplas

• Discussienota Subsidiebeleid

•  Sportvisie gemeente Zuidplas 2011

• Harmonisatie buitensportaccommodaties 2013

http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63160&f=0dfdd109e4031eb147c97d0da0de2616&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63149&f=f7ffb3cbd1caf88cb3b0a3ecc09238b8&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63179&f=2213859b5d897875178e5e044052f0de&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63182&f=63ede70c85ed3646a87c503334942d28&attachment=0&c=43382
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Doelstelling
Ieder kind verdient een betrouwbare opvoedingssituatie en goed onderwijs. 

Onze jongeren moeten in Zuidplas gezond en veilig kunnen opgroeien, hun 

talenten kunnen ontwikkelen en ook gewoon plezier kunnen hebben. Zo zijn 

ze goed voorbereid op de toekomst. De gemeente levert een bijdrage aan een 

stimulerend opgroei- en ontwikkelingsklimaat voor jongeren in Zuidplas en is 

hiervoor in gesprek met jongeren.

De gemeente Zuidplas definieert het maatschappelijk resultaat als volgt:

• Jeugdigen gaan naar school;

• Jeugdigen groeien veilig op in een gezin;

•  Jeugdigen groeien op tot zelfredzame mensen.

Dankzij de kengetallen van onder andere leerplicht en DUO weet de 

gemeente hoe Zuidplas ervoor staat. Daarnaast weet zij uit de kengetallen 

van de aanbieders hoeveel en welke zorg jongeren gebruiken. Op basis 

hiervan kan de gemeente Zuidplas gerichter hulp inzetten op plekken waar 

het nodig is en het aanbod beter op de behoefte laten aansluiten.

Achtergrond / ontwikkelingen
Vanaf 2015 is de gemeente Zuidplas verantwoordelijk voor de uitvoering van 

de Jeugdwet. De gemeente organiseert dan alle hulp en ondersteuning aan 

kinderen en jongeren tot 18 jaar. Het gaat hierbij naast preventief jeugdbeleid 

ook om gespecialiseerde jeugdhulp, de jeugdbescherming en jeugdreclas-

sering (ofwel het gedwongen kader) en de toeleiding daar naartoe. Het doel 

van de decentralisatie jeugdhulp is een vereenvoudiging van het jeugdzorg-

stelsel. Gemeenten hebben hierin de regierol gekregen.

Doelstelling voor 2016 is een vermindering van 20% van het maatwerkbudget 

Jeugdhulp ten opzichte van het maatwerkbudget van 2015. Leidend hierbij is 

de transformatie van de jeugdhulp, die is uitgebeeld in het nieuwe denkkader 

‘de trap van zorg, hulp en ondersteuning Jeugd’ (zie afbeelding). 

Uitgangspunt hierbij is de beweging van intensieve, kostbare specialistische 

zorg (trede 1 en 2), hulp en ondersteuning, naar het versterken en vergroten 

van de eigen kracht van inwoners (trede 9 en 10). Ook het aanbieden van 

minder intensieve, langdurige en/of kostbare zorg, hulp en ondersteuning 

draagt bij aan de gewenste en noodzakelijke transformatie en gewenste 

innovatie.

In het kader van het traject maatschappelijk resultaat kijkt de gemeente 

Zuidplas niet alleen naar de inzet van hulp, maar ook naar andere zaken die 

bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren. Jeugdhulp heeft meer en beter 

effect als het gezin waarin de jongere woont, goede ondersteuning krijgt, 

goed woont en geen (financiële) zorgen heeft. Als de gemeente deze aspecten 

meeneemt, is een daling van de kosten in het maatwerk mogelijk.

2.3 Jeugd en onderwijs
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Voor wat betreft de inkoop van jeugdhulp maakt de gemeente Zuidplas in 

regionaal verband (regio Midden-Holland) afspraken met aanbieders van 

jeugdhulp. Deze afspraken legt zij vast in contracten. De leidraad voor het 

opstellen van de contracten is het Regionaal Transitie Arrangement (RTA) dat 

de gemeenten in Midden-Holland en de aanbieders in het najaar van 2014 zijn 

overeengekomen. De belangrijkste elementen van het RTA Midden-Holland 

zijn:

• Meerjarige afspraken voor 2015, 2016 en 2017 (95%, 85% en 75%);

• Garantstelling binnen het budget dat het Rijk beschikbaar stelt.

In het RTA zijn de onderstaande taakstellende bezuinigingen opgenomen:

• Jeugd & Opvoedhulp: 15% in 3 jaar

• J-GGZ: 7% in 3 jaar

• J-VB 25% in 3 jaar

Doelen
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen in 2016?

Een versterking van het opvoedkundig 

klimaat (inclusief gezondheid) in 

gezinnen, wijken, buurten, scholen, 

kinderopvang en peuterspeelzalen.

•   Het uitvoeren van het amende-

ment preventief jeugdbeleid 

(aangenomen door de raad tijdens 

de behandeling van het regionaal 

beleidsplan jeugd 2015-2018).

• Installatie jongerenadviesraad.

•  De basisvoorziening voor jeugd-

werk op een andere manier 

vormgeven: een samenhangend 

aanbod van welzijnsactiviteiten 

via het gecoördineerd welzijns-

werk. Ook de positionering van 

het Centrum voor Jeugd en Gezin 

(CJG) en de handhaving van 

ambulant jongerenwerk zijn 

hierbij van belang.

•  In kaart brengen en verbinden 

van educatietrajecten op het 

gebied van sport en bewegen, 

natuur en cultuur, verkeer en 

aansluiting arbeidsmarkt.

•  In samenspraak met het onder-

wijs: verder concretiseren en 

intensiveren van de verbinding 

van de zorgstructuren op de 

scholen en  de lokale jeugdhulp-

structuur (realiseren integrale 

ondersteuningstructuur en 

aanbod).

•  Intensivering van een passende 

onderwijsomgeving op scholen, 

gezamenlijk met de regioge-

meenten en de samenwerkings-

verbanden Passend Onderwijs.
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•  Inzet op kwalitatief goed peuter-

speelzaalwerk en kinderopvang, 

waarbij voor- en vroegschoolse 

educatie gewaarborgd blijft.

•  Overleg met de middelbare 

scholen in Zuidplas over het 

verbreden van het voortgezet 

onderwijsaanbod in de gemeente. 

Een haalbaarheidsonderzoek 

naar verbreding van het voortge-

zet onderwijs is uitgevoerd en 

neergelegd in een rapport. De 

middelbare scholen, die eventu-

eel het initiatief moeten nemen, 

beraden zich op hun 

mogelijkheden.

•  Voorzien in voldoende (en ade-

quate) huisvesting voor het 

onderwijs: inventariseren voor 

2017 tot 2022 (waarbij mogelijk 

grote vervangingsinvesteringen 

kunnen komen) en de resterende 

gemeentelijke taak in beeld 

brengen na het wegvallen van de 

verantwoordelijkheid voor de 

bekostiging van het (vervangings)

onderhoud van de scholen in het 

primair en voortgezet onderwijs.

Een optimalisatie van de toegang tot 

jeugdhulp.

•  Verdere integratie tussen het CJG 
en de Sociaal Teams Zuidplas.

•  Optimalisatie hulpverlening 
(middels algemene voorzieningen) 
door de Sociaal Teams Zuidplas

•  Optimalisatie samenwerking met 
de huisartsen wat betreft zorg-
toeleiding en hulpverlening en de 
Sociaal Teams Zuidplas.

•  Verbinding tussen de Sociaal 
Teams en de zorgaanbieders, 
onderwijs en brede welzijns-
organisatie (inzet transformatie).

Een vermindering van de inzet van 

zware zorg en het gedwongen kader.

•  Het voortzetten van de regionale 
Jeugdbeschermingstafel in 2016 
(nadere besluitvorming door het 
college volgt in januari 2016).

•  Besluitvorming over het al 
dan niet omzetten van de 
Jeugdbeschermingstafel in een 
reguliere voorziening vanaf 2017 
(eind 2016 in regionaal verband).

•  Het maken van afspraken tussen 
de Sociaal Teams en de dure 
specialistische zorg over het tijdig 
afschalen van deze zorg  
(regionale aanpak).

Beleidskaders
•  Gebundelde Krachten, Kadernota decentralisaties sociaal domein 

•  Visie op jeugdhulp 

• Regionaal Beleidskader Jeugd 2015-2018

• Regionaal Transitie arrangement Midden-Holland

•  Jong in Midden-Holland, Regionaal beleidsplan jeugd voor Midden-Holland 

2015-2018 

http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63152&f=682b839b2e4ed32963b65e233b6f5350&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63320&f=66ce124c74bab6c410f26c811eb03b17&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63137&f=2047cab8886fdc315bc64988ee197f85&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63166&f=2b8519d2340be954cafb15f0bfcb7366&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63137&f=2047cab8886fdc315bc64988ee197f85&attachment=0&c=43382
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63137&f=2047cab8886fdc315bc64988ee197f85&attachment=0&c=43382
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Samenleving                  bedragen 1 x ¤ 1.000

Jaar- 
rekening  

2014

Begroting  
2015

Bestaand  
beleid  
2016

Nieuw 
beleid  

2016 - I

Nieuw 
beleid  

2016 - S

Begroting 

2016

Meerjaren- 
raming 

2017

Meerjaren- 
raming 

2018

Meerjaren- 
raming 

2019

Lasten  
Onderwijs en jeugd   4.992  13.769   11.878    11.878 11.142 11.078 11.068 

 Ontplooiing  4.857   5.830  4.654  4.654  4.664 4.658 4.631 

 Zorg en Ondersteuning 6.924 10.036 10.115 75- 10.040 10.128 10.046 10.020

Totaal lasten  16.773 29.635  26.647 -   75- 26.572 25.934 25.782 25.719 

Baten
Onderwijs en jeugd 642  452  451    451 450 449 449

 Ontplooiing 587 807 614  614 614 614 614
Zorg en Ondersteuning 745 500  530   530  530  530  530 

Totaal baten   1.974 1.759  1.595   1.595   1.594   1.593   1.593 
Saldo van baten en lasten 14.799- 27.876- 25.052- -   75 24.977-   24.340- 24.189- 24.126-

 
Toevoeging aan reserves 462 854 24 24 24 23 23 
Onttrekking aan reserves 1.537  1.303 866 866 646 620 642

Resultaat 13.724- 27.427- 24.210-    -   75 24.135- 23.718- 23.592- 23.507-

Wat gaat het kosten?
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bedragen 1 x ¤ 1.000
Samenleving Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 verschil jaarrek. 

2014- begr.2016

verschil begr. 2015- 

begr. 2016

Onderwijs en jeugd  
Lasten  4.992 13.769 11.878 6.886- 1.891

Baten 642 452 451 191- 1-

Saldo 4.350- 13.317-  11.427- 7.077- 1.890-
Ontplooiing
Lasten 4.857 5.830 4.654 203 1.176
Baten 587 807  614 27 193- 

Saldo  4.270- 5.023-   4.040-  230 983
 Zorg en Ondersteuning  
Lasten 6.924 10.036 10.040 3.116- 4- 
Baten  745 500  530 215- 30

Saldo 6.179- 9.536- 9.510- 3.331- 26

Totaal lasten 16.773 29.635 26.572 9.799- 3.063
Totaal baten  1.974  1.759  1.595    379- 164-
Saldo van baten en lasten 14.799- 27.876-  24.977-  10.178- 2.899 

Toevoeging aan reserves 462 854 24 438 830 
Onttrekking aan reserves 1.537 1.303 866   671- 437-

Resultaat     13.724- 27.427-    24.135- 10.411-  3.292

Klik hier voor de analyses van de verschillen tussen de begroting 2015 en de begroting 2016.
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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 con

structieve partner. De gemeente faciliteert en 

ondersteunt waar nodig en moedigt inwoners en 

bedrijven aan zoveel mogelijk op eigen kracht te 

doen en hun netwerk te gebruiken. ‘Iedereen werkt 

of leert naar vermogen’ is het uitgangspunt! Werk 

is hét middel om te participeren in de samenleving.
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Producten

Dit programma bestaat uit de volgende producten:
• Economische zaken
• Duurzaamheid
• Inkomensvoorziening

Het traject sturen op maatschappelijk resultaat betekent 
voor dit domein dat iedereen in Zuidplas (naar vermogen)  
participeert en/of werkt. Voor het hebben van werk is het 
daarnaast belangrijk dat mensen de Nederlandse taal 
machtig zijn. Daar schenkt de gemeente Zuidplas dit jaar 
aandacht aan.
Bijlage 1 gaat dieper in op het begrip maatschappelijk 
resultaat en de wijze waarop dat voor de gemeente  
invulling krijgt.
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Doelstelling
De gemeente Zuidplas biedt ruimte voor een goed ondernemersklimaat. Zij 

zet zich in voor de bescherming en versterking van dat (economische) 

klimaat.

Achtergrond / ontwikkelingen
Op economisch gebied streeft het college naar een goed inkoop- en 

aanbestedingsbeleid voor de ondernemers van Zuidplas. In 2016 treedt de 

nieuwe aanbestedingswet in werking en de gemeente moet zorgen dat haar 

beleid hierop is afgestemd.

Daarnaast wil het college bijdragen aan goede leef- en woonomstandigheden 

voor de inwoners van Zuidplas. Het economische beleid van Zuidplas, dat nu 

is vastgelegd in de Economische Visie van 2011, heeft hiervoor een update 

nodig. Deze actualisatie vindt in 2016 plaats en bevat in elk geval de volgende 

punten:

-   Nieuwe inzichten van de ondernemers op het gebied van branchering en 

bedrijfsterreinen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan internetverkopen;

-   Nieuwe inzichten van de gemeente, inwoners en ondernemers. Denk 

hierbij aan het opstellen van de recreatienota;

-   De laatste inzichten op het gebied van dienstverlening, zeker nu Zuidplas 

op dat gebied nadrukkelijk ambities heeft.

Doelen

3.1 Economische zaken

Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen in 2016?

Vernieuwing van het economisch 

beleidsplan.

•  Een actualisatie van de 

economische visie uit 2011. 

Hiervoor zet de gemeente in 2016 

een participatietraject op, met 

een bijbehorend actieplan.

•  Het opstellen van een 

detailhandelsvisie op het 

tegengaan van leegstand. Deze 

visie komt tot stand met input 

vanuit de middenstand.

Een ondernemersvriendelijke 

gemeente waar bedrijven zich graag 

willen vestigen.

•  Eind 2015 zet het college de 

enquête ‘MKB-vriendelijkste 

gemeente’ uit. De gemeente 

betrekt de uitkomsten bij de 

acties voor de economische visie 

en dienstverlening van Zuidplas.

•  De wethouder stelt een vast 

ondernemersspreekuur in waar 

bedrijven zich met en zonder 

afspraak kunnen melden.

Profilering als ‘Tuin van de zuidelijke 

Randstad’.

•  Het opstellen van een beleidsnota 

Recreatie en uitvoerings-

programma, naar aanleiding van 

de discussienota Tuin van de 

zuidelijke Randstad.
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Aansluiten bij de Greenport 

WestlandOostland gemeenten waar 

het gaat om warmterotondes en 

arbeidsparticipatie.

•  Bestuurlijk optrekken met het 

Programmabureau Greenport 

WestlandOostland, met als doel 

ondernemers te faciliteren in de 

tuinbouwsector.

Toekomstige jonge werknemers, nu 

scholieren, interesseren voor 

bedrijven in Zuidplas

•  Het uitzetten van de pilot 

bedrijvenproeverij in 

Moerkapelle, Moordrecht en 

Zevenhuizen, in samenwerking 

met de scholen en ondernemers-

verenigingen. In 2015 is deze pilot 

al gehouden in Nieuwerkerk aan 

den IJssel

Verdubbeling van Social Enterprises in 

Zuidplas.

•  Het opzetten en faciliteren van 

een taskforce Social Enterprises. 

Omwille van de synergie trekt de 

gemeente hierbij samen op met 

sociale ondernemers en 

ondernemersverenigingen.

Beleidskaders
•  ‘Op het laagste punt aan de top!’ - Economische visie voor gemeente 

Zuidplas 2011

http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63187&f=c28028e3adeccc0388f8dfccf970e3e2&attachment=0&c=43384
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63187&f=c28028e3adeccc0388f8dfccf970e3e2&attachment=0&c=43384
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Doelstelling
De gemeente Zuidplas streeft naar een duurzame samenleving. 

Duurzaamheid betekent voor ons het aansluiten op behoeften van het heden, 

zonder het vermogen van onze 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, maar ook 

leren van andere gemeenten.

Achtergrond / ontwikkelingen
Op het gebied van duurzaamheid heeft Zuidplas de ambitie om te behoren tot 

de top-5 van gemeenten in de provincie Zuid-Holland. In de perspectiefnota 

2016 is opgenomen dat het college in 2015 een nieuw duurzaamheidsbeleid 

opstelt aan de hand van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI). Op 1 

september 2015 stelde de gemeenteraad dit beleid vast. De gemeente toetst 

de doelen in haar beleid aan de GDI en een aantal aanvullende indicatoren. 

Aan de hand van het conceptbeleid stelde het college op 25 augustus 2015 het 

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2015–2016 vast. Hierin gaven burge-

meester en wethouders een aanzet tot de uitvoeringsmaatregelen die zij in 

2016 oppakken en uitwerken. Het is een ‘levend document’, dat bij nieuwe 

ontwikkelingen mogelijk aanvulling en/of bijstelling nodig heeft. Het uitgangs-

punt is dat de gemeente niet alleen verantwoordelijk is voor het behalen van 

de ambitieuze doestellingen. Hiervoor is de inzet nodig van de hele lokale 

samenleving. Het verduurzamen van de gemeente vraagt om initiatieven en 

maatregelen die inwoners, lokale ondernemers en maatschappelijke organi-

saties samen opzetten en dragen.

Op 1 september 2015 stelde de gemeenteraad de beleidsnota 

Duurzaamheidsbeleid 2015–2018 vast. Hierin beschrijft het college op 

welke indicatoren de gemeente Zuidplas inzet tijdens de lopende college-

periode. Het gaat hierbij niet alleen om indicatoren uit de GDI. In het 

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2015–2016 geeft het college per 

onderdeel aan op welke GDI en niet-GDI-indicatoren de verschillende maat-

regelen van invloed zijn. Voor de leesbaarheid van de onderstaande tabel 

staan in de actiepunten verwijzingen naar deze documenten. Zoals vastgelegd 

in de beleidsnota rapporteert het college de behaalde resultaten jaarlijks 

openbaar aan de gemeenteraad.

Doelen
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen in 2016?

Duurzame beleidsvorming met aan-

dacht voor de samenleving (mens), 

de omgeving (milieu) en de financiën 

(middelen).

•  Uitvoering geven aan de 

programmatische uitgangs-

punten van de beleidsnota 

Duurzaamheidsbeleid 2015–2018 

en het Uitvoeringsprogramma 

Duurzaamheid 2015–2016.

•  Actief sturen op een interne 

cultuurverandering, waarin alle 

relevante beleidsvelden aandacht 

besteden aan de uitgangspun-

ten en doelstellingen van het 

duurzaamheidsbeleid.

•  Inzetten voor vaststelling van een 

regionaal Energieakkoord, met 

aandacht voor de isolatie van 

bestaande woningbouw.

3.2 Duurzaamheid

1 VN-commissie Brundtland, 1987
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Een duurzame samenleving met 

aandacht voor mensen, omgeving en 

financiën.

•  Stimuleren en faciliteren van 

een duurzaamheidsplatform 

bestaande uit inwoners en lokale 

ondernemers. Met dit platform 

geeft Zuidplas een impuls aan de 

inzet voor verduurzaming vanuit 

de samenleving.

•  Het faciliteren en stimuleren van 

initiatieven die zich aandienen 

vanuit de samenleving en nieuwe 

ontwikkelingen. Hiervoor zet de 

gemeente een deel van de tijde-

lijke uitbreiding van de personele 

bezetting in, die zij in 2016 invult.

•  Blijven inzetten op de opwek-

king van hernieuwbare energie, 

bijvoorbeeld door een nieuwe 

oproep aan inwoners om zich 

aan te sluiten bij de gezamenlijke 

aankoop van zonnepanelen.

•  Inzetten op wijkgerichte aanpak 

van energiebesparing in de 

particuliere woningbouw.

•  Sturen op regionale samenwer-

king en afspraken op het gebied 

van duurzaamheid, energiebe-

sparing en de opwekking van 

hernieuwbare energie. 

Een duurzame bedrijfsvoering met 

aandacht voor mensen, materialen en 

energie.

•  Maximaal inzetten op Social 

Return on Investment.

•  Inzicht verwerven in het energie-

verbruik binnen de eigen bedrijfs-

voering en aan de hand hiervan 

sturen op energiebesparing, en 

dit meenemen bij de toekomstige 

huisvesting van de gemeentelijke 

organisatie.

•  Business cases opstellen voor 

gebouwen die duurzaam in het 

bezit blijven van de gemeente. 

Hierin onderzoekt het college de 

mogelijkheden voor zonnepane-

len en/of alternatieve vormen van 

hernieuwbare energie.

Beleidskaders
•  Duurzaamheidsbeleid 2015–2018, ‘Zuidplas: Gewoon Duurzaam’ 

•  Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2015–2016, ‘Zuidplas: Gewoon 

Duurzaam Doen’ 

•  Kadernota 2014 van de Omgevingsdienst Midden-Holland

•  Verordening bodemenergiesystemen

•  Regulering gesloten bodemenergiesystemen 

http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63184&f=fb5e6512a712f7be85812ff14f92b8ec&attachment=0&c=43384
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63196&f=9b03070a8758870bdaf0d0b8d989cefd&attachment=0&c=43384
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63196&f=9b03070a8758870bdaf0d0b8d989cefd&attachment=0&c=43384
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63188&f=d61886a278deca788fc0907406c9a857&attachment=0&c=43384
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63197&f=78b6a752415c79c97739cc258aa85d67&attachment=0&c=43384
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63194&f=499f2218e490e2e8feab370d9a8e299d&attachment=0&c=43384
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Doelstelling
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 de gemeente een uitkering 

waarmee inwoners in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

Het college zet in op armoedebestrijding en stimuleert de deelname aan 

maatschappelijke activiteiten. Via scholing, trajecten en dergelijke, zet 

Zuidplas inwoners zo snel mogelijk in hun eigen kracht, waardoor de 

gemeente de inkomensvoorziening kan beëindigen. De sturing hierop vindt 

onder meer plaats door het monitoren van de in- en uitstroom in de 

verschillende inkomensvoorzieningen. Daarnaast houdt de gemeente in de 

gaten hoeveel mensen een duurzame toeleiding krijgen naar werk. 

Het college beseft dat werk niet alleen staat en dat er soms meer nodig is in 

de ondersteuning van een inwoner om te participeren in de maatschappij. 

Goede huisvesting, opleiding, gezondheid en het spreken van de taal zijn 

hierbij ondersteunend. De gemeente bekijkt een inkomensvoorziening en het 

effect daarvan dan ook in die bredere context.

Achtergrond / ontwikkelingen
Regionale samenwerking

Met ingang van 1 januari 2016 voegt het cluster Sociale Dienst van de afdeling 

Samenleving zich bij de Regionale Sociale Dienst IJsselgemeenten (RSD). 

Doel hiervan is een effectievere uitvoering.

Door inzet van een quick scan op het Werkplein is de gemeente ‘streng, maar 

rechtvaardig’ aan de poort. Zij beperkt daarmee de instroom. Binnen het 

gemeentehuis blijft een loket open voor advies, bijzondere bijstand, 

schuldhulpverlening en dergelijke.

Per 1 januari 2015 is de gemeente Zuidplas aangesloten bij de 

arbeidsmarktregio Rijnmond. Nu de economie aantrekt en de aansluiting een 

feit is, is er een toename in het aanbod van werkgelegenheid. De verwachting 

is dat het aantal uitkeringsgerechtigden blijft stijgen, gezien de instroom van 

oudere werklozen en asielgerechtigden. Deze groep maakt relatief lang 

aanspraak op een uitkering. Op de huidige, krappe arbeidsmarkt ervaren zij 

een achterstand.

Naast een uitkering voor levensonderhoud kent de gemeente verstrekkingen 

vanuit de bijzondere bijstand. Tijdens persoonlijke gesprekken is de inzet om 

de bijzondere bijstand terecht te laten komen bij de inwoners die het écht 

nodig hebben (individueel maatwerk). Hiermee bestrijdt de gemeente 

armoede. Bijzondere aandacht krijgen chronisch zieken, gehandicapten en 

schoolgaande kinderen. Minima maken aanspraak op een collectieve 

zorgverzekering en kunnen de Rotterdampas aanschaffen tegen een 

gereduceerd tarief.

Inwoners kunnen (juridische) hulp ontvangen bij het Sociaal Raadslid en de 

formulierenbrigade. Financieel gezien hanteert de gemeente een reële 

begroting voor de uitkeringen. De fluctuaties in het uitkeringenbestand 

vormen een budgettair risico. Dit geldt ook voor het feit dat het ministerie het 

definitieve budget voor de periodieke uitkeringen levensonderhoud pas in 

oktober van een kalenderjaar bekendmaakt.

Samenwerking binnen het sociale domein

Het sociaal team vervult een coördinerende rol bij hulpvragen van inwoners 

over het sociaal domein. De teamleden leggen verbindingen als het gaat om 

inkomensvoorziening, armoedepreventie, schuldhulpverlening, voorkomen 

van huisuitzetting, wonen en zorg.   

3.3 Inkomensvoorziening
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Werkzoekenden met een arbeidsbeperking

De intensieve samenwerking tussen het Werkplein IJsselgemeenten en het 

Werkgeversservicepunt Rijnmond (waaronder het UWV) heeft de 

dienstverlening naar ondernemers en werkzoekenden geoptimaliseerd. Deze 

samenwerking bevordert de uitstroom naar duurzame arbeid. Het 

onderstaande schema is een generieke weergave van het proces 

re-integratie.

Het schema toont de route voor inwoners die zich melden of een aanvraag 

doen voor een uitkering (instroom). De gemeente leidt hen vervolgens door 

naar inkomensondersteuning en ondersteuning bij arbeidsinschakeling 

(doorstroom), met als doel duurzame uitstroom naar reguliere arbeid 

(uitstroom).

Mensen met een arbeidsbeperking vallen sinds de participatiewet deels 

onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en deels onder de 

verantwoordelijkheid van het UWV. Beide partijen brengen deze inwoners 

samen in beeld en leiden hen toe naar garantiebanen. 

De gemeente zet onder meer haar Werkplein, Stichting Capelle Werkt, sociale 

activering, empowermentcursussen en de tegenprestatie in. In haar rol als 

werkgever zet de gemeente zelf stageplekken in voor werkzoekenden met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. De Stichting Capelle Werkt zet in Zuidplas 

een zogenaamde tweedekanswinkel op, waar werkzoekenden werkervaring 

kunnen opdoen.

Bij de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid maakt het college 

afspraken op het gebied van Social Return on Investment. Na gunning gaat 

het Werkplein in gesprek met de opdrachtnemer over de inzet van personeel. 

De gemeente Zuidplas activeert inwoners met een (zeer) grote afstand tot de 

arbeidsmarkt, waarmee zij de stap naar (vrijwilligers)werk verkleint. Dit 

streven heeft een nadrukkelijke link met paragraaf 2.2 Ontplooiing, met 

daarin het succesvolle project Sport4Work voor jongeren zonder werk en de 

pilot ‘In Beweging!’.

Het college gaat in het najaar van 2015 een gesprek aan met tuinders (LTO) 

voor het opzetten van een leer- en werkbedrijf. Dit bedrijf heeft als 

doelstelling het creëren van (garantie)banen en het (laten) starten van leer- 

en werktrajecten voor jongere werklozen.
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Beschut werk en Promen

De gemeente Zuidplas is mede-eigenaar van Promen. Promen biedt inwoners 

met een zeer geringe arbeidscapaciteit (beschut) werk. De Rijksoverheid 

bouwt subsidies voor sociale werkvoorziening in de komende jaren af. 

Hierdoor moet de gemeente een fundamentele discussie voeren omtrent de 

toekomst van Promen. Hierbij zijn verschillende scenario’s denkbaar: een 

re-integratiebedrijf, een SW-bedrijf ‘oude stijl’, alleen beschut werk, of het 

opknippen van Promen. Dit moet zijn beslag krijgen in 2016.

Afhankelijk van het gekozen scenario kunnen aanpassingen in de werkwijze 

van Promen budgettaire consequenties hebben. De inzet van een lokale 

taskforce Social Enterprise (gemeente en ondernemers) moet de komende 

jaren leiden tot een (lokale) toename van het aantal beschutte werkplekken 

voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

Asielgerechtigden

Asielgerechtigden krijgen extra aandacht van de gemeente. Het college 

constateert een toenemende vluchtelingenstroom als gevolg van oorlogen en 

conflicten in de landen om Europa heen. Deze maakt het noodzakelijk dat de 

gemeente een proactieve bijdrage levert in het huisvesten en begeleiden van 

nieuwe vluchtelingen. Het college staat op het standpunt dat iedere 

asielgerechtigde over een passend inkomen en passende huisvesting moet 

beschikken. Daarnaast koopt de gemeente maatschappelijke begeleiding in, 

met als doel zo snel mogelijke integratie in de Nederlandse samenleving. 

Zuidplas biedt de mogelijkheid van verdere scholing aan diegenen die aan 

hun inburgeringsverplichting voldoen. Het Werkplein activeert tot deelname 

aan maatschappelijke activiteiten, met als uiteindelijk doel duurzame 

uitstroom.

Laaggeletterdheid

Het spreken en lezen van de Nederlandse taal is een belangrijke 

randvoorwaarde voor zelfstandige participatie in de samenleving. Uit landelijk 

onderzoek blijkt dat circa 9% van de volwassenen inwoners laaggeletterd is. 

Voor de gemeente Zuidplas zijn geen precieze cijfers bekend. Laaggeletterde 

inwoners kunnen cursussen volgen bij een Regionaal Opleidingscentrum 

(ROC), gericht op het verhogen van het taalniveau. Daarnaast zet de gemeente 

in 2016 de plaatselijke bibliotheken in voor een ‘non-formeel aanbod’ 

(cursusaanbod door andere dan erkende onderwijsinstellingen, zoals 

bibliotheken, welzijnsorganisaties, vrijwilligers, etc.).

Buiten de bibliotheken zet Zuidplas de taaltoets op het werkplein in voor een 

groter bereik van laaggeletterden. Daarnaast spoort de gemeente 

ketenpartners en het sociaal team aan tot het aanmelden van 

laaggeletterden. Per 1 januari 2016 is de taaleis in de Participatiewet van 

kracht. Deze taaleis verplicht laaggeletterden met een uitkering tot het volgen 

van taalcursussen. Gezien de bovenstaande maatregelen verwacht de 

gemeente een toestroom van cursisten. Verder ontvangt iedere inwoner die 

zich voor schuldhulpverlening meldt, een (verplichte) budgetcursus vanuit de 

Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). Hiermee probeert de gemeente 

herhaling te voorkomen.
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Doelen
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen in 2016?

Efficiënte en effectieve dienstverlening 
aan de inwoners.

•  Als Regionale Sociale Dienst 
(RSD) doorlooptijden verkorten. 
Naar vermogen participatie sti-
muleren door de inzet van gespe-
cialiseerde casemanagers en het 
gebruik van ICT-oplossingen.

•  Loket behouden in Zuidplas.

Minder uitkeringsgerechtigden door 
sturing op een lagere instroom en het 
bevorderen van uitstroom.

•  Strengere selectie ’aan de poort’ 
door inzet van de quick scan.

•  In samenwerking met het 
Werkplein 10% meer mensen 
begeleiden naar scholing, werk-
ervaringsplaatsen en werk.

De arbeidsdeelname van inwoners 
extra stimuleren door een focus op 
inwoners met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.

•  Binnen de gemeentelijke organi-
satie 10 stageplaatsen creëren 
voor inwoners met een afstand tot 
de arbeidsmarkt.

•  Bij de uitvoering van (duurzaam-
heids)projecten gebruikmaken 
van de vrijwillige inzet van inwo-
ners met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.

De inkomensproblematiek beheers-
baar maken voor inwoners.

•  Collectieve regelingen vervangen 
door individueel maatwerk.

•  Wachttijden voor schuldhulpver-
lening vermijden.

•  Inwoners die schuldhulpverlening 
aanvragen verplichten tot het vol-
gen van een budgetcursus.

•  Inwoners hulp aanbieden in de 
vorm van de formulierenbrigade 
en het Sociaal Raadslid.

•  Bijzondere bijstand verstrekken 
als tegemoetkoming voor de  
kosten van schoolgaande kinderen.

•  Aan 350 inwoners een collectieve 
ziektekostenverzekering aanbie-
den en  1.250 Rotterdampassen 
verstrekken.

Asielgerechtigden zo snel mogelijk 
integreren in de Nederlandse samen-
leving.

•  Voor iedere taakgestelde asiel-
gerechtigde maatschappelijke 
begeleiding inkopen.

Aantal laaggeletterden in Zuidplas ver-
lagen.

•  Laaggeletterden toeleiden naar 
cursussen door de gemeente 
aangeboden vanuit de Web.

Beleidskaders
•  Kadernota Participatiewet ‘Op weg naar duurzame participatie’ 2015-2018 
•  Nota bijzondere bijstand en minimabeleid 2015

http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63191&f=d6b895ab1841397dd00c08587b3ccc7f&attachment=0&c=43384
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63193&f=36aabb629120ff13abdb3e1480afa939&attachment=0&c=43384
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Werk, economie en duurzaamheid             bedragen 1 x ¤ 1.000

Jaar- 
rekening  

2014

Begroting  
2015

Bestaand  
beleid  
2016

Nieuw 
beleid  

2016 - I

Nieuw 
beleid  

2016 - S

Begroting 

2016

Meerjaren- 
raming 

2017

Meerjaren- 
raming 

2018

Meerjaren- 
raming 

2019

Lasten  
Duurzaamheid 72 87 147 40 187 75 15 15 

Economische Zaken 231 110 126 126 125 125 122 

Inkomensvoorziening 13.026 14.132 12.784  12.784 12.573 12.395 12.301 

Totaal lasten  13.329 14.329 13.057 40 13.097 12.773 12.535  12.438 

Baten
Duurzaamheid 72  72 72   72        
Economische Zaken 363 435 322  322 322  278 278 
Inkomensvoorziening 12.302  8.984 8.264   8.264  8.264  8.264  8.264

Totaal baten 12.737    9.491 8.658 8.658 8.586 8.542 8.542 
Saldo van baten en lasten 592- 4.838- 4.399- 40- 4.439- 4.187- 3.993- 3.896-

 
Toevoeging aan reserves     

Onttrekking aan reserves        

Resultaat 592- 4.838- 4.399- 40- 4.439- 4.187- 3.993- 3.896-

Wat gaat het kosten?
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bedragen 1 x ¤ 1.000
Werk, economie en duurzaamheid Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 verschil jaarrek. 

2014- begr.2016

verschil begr. 2015- 

begr. 2016

Duurzaamheid  
Lasten 72 87 187 115- 100-

Baten 72 72 72   

Saldo 0 15-  115- 115- 100-
Economische Zaken
Lasten 231 110 126 105 16- 
Baten 363 435 322 41- 113- 

Saldo 132 325 196 64 129-
Inkomensvoorziening  
Lasten 13.026 14.132 12.784 242 1.348 
Baten  12.302 8.984 8.264 4.038- 720-

Saldo 724- 5.148- 4.520- 3.796- 628

Totaal lasten 13.329 14.329 13.097 232 1.232
Totaal baten 12.737 9.491 8.658 4.079- 833-
Saldo van baten en lasten 592- 4.838- 4.439- 3.847- 399
Toevoeging aan reserves      
Onttrekking aan reserves  

Resultaat 592- 4.838- 4.439- 3.847- 399

Klik hier voor de analyses van de verschillen tussen de begroting 2015 en de begroting 2016.
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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 ruimte

lijke ordening, volkshuisvesting en vergunningver

lening, toezicht en handhaving.
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Producten

Dit programma bestaat uit de volgende producten:
• Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur
• (overige) Ruimtelijke ordening
• Vastgoed
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Doelstelling
De gemeente Zuidplas werkt aan diverse gebiedsontwikkelingsprojecten, 

waarvan een groot deel behoort tot de (boven)regionale ontwikkelopgave in 

de Zuidplaspolder. Het ontwikkelen van nieuwe gebieden hangt samen met de 

nieuwe infrastructuur die hiervoor nodig is.

Achtergrond / ontwikkelingen
De ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende jaren zijn vastgelegd in 

bestemmingsplannen en/of overeenkomsten met ontwikkelaars die daaraan 

ten grondslag liggen. Deze ontwikkelingen zijn voor wat betreft de inbrei-

dingslocaties van de bestaande kernen vastgelegd in de Regionale Agenda 

Wonen (RAW). De woningbouwprojecten van de Zuidplaspolder vallen buiten 

de RAW.

Vraaggericht continueren dorpsuitbreidingen en bedrijfsmatige 

ontwikkelingen

De gemeente Zuidplas ontwikkelt de dorpsuitbreidingen (zowel binnen als 

buiten de Zuidplaspolder), het glastuinbouwbedrijvenslandschap Knibbelweg-

Oost en bedrijvenpark Kleine Vink vraaggericht.

•  De ontwikkeling van Zevenhuizen-Zuid vordert gestaag. Eind 2015 begint 

de bouw van fase 2, het Koningskwartier. De plannen voor fase 3 zijn in 

voorbereiding;

•  De ontwikkeling van De Jonge Veenen vordert gestaag. Naar verwachting 

start in 2016 de ontwikkeling van fase 2 van De Jonge Veenen;

•  De gemeente rondt de ruimtelijke procedure voor de ontwikkeling van Esse 

Zoom Laag in 2016 af en vangt daarna aan met het bouwrijp maken van de 

locatie. Naar verwachting start de woningbouw in 2017;

•  De ontwikkeling van De Brinkhorst start naar verwachting in 2016 met de 

bouw van fase 1;

•  De planontwikkeling van het glastuinbouwbedrijvenlandschap Knibbelweg-

Oost nadert haar afronding. De gemeente heeft het uitwerkingsplan inmid-

dels in procedure gebracht. Na de ruimtelijke procedure kan de realisatie 

van het plan beginnen. 

In 2016 rondt de gemeente de bestemmingsplanprocedure voor de Kleine 

Vink af en start daarna met het bouwrijp maken van de locatie.

Verduurzamen gebiedsontwikkelingen

Bij het verder vormgeven van nieuwe gebiedsontwikkelingen onderzoekt 

het college mogelijkheden voor het inpassen van duurzaamheidsinitiatie-

ven. Daarbij zoekt het college binnen beschikbare ontwikkellocaties naar 

mogelijkheden voor bijvoorbeeld de realisatie van energieneutrale woningen. 

De gemeente is een dergelijk initiatief al gestart bij de ontwikkeling van 

Zevenhuizen-Zuid en De Jonge Veenen.

Streep op de horizon (ontwikkelkaders) bepalen voor de ontwikkeling in 

het middengebied 

In de Visie Ruimte en Mobiliteit van de provincie gaf het college aan dat het 

middengebied een strategische ontwikkellocatie is voor de uiteindelijke 

bouwopgave van 13.000 woningen in de Zuidplaspolder. De gemeente voorziet 

de ontwikkeling daarvan na 2025. Een groot deel van de gronden is eigendom 

van de publieke Grondbank.

  

In 2016 werkt het college aan strategische verkenningen voor het midden-

gebied en een nieuw Uitnamestrategiekader (USK). Uitgangspunt is hierbij 

het voorkomen van (tijdelijk) gebruik van gronden, dat eventuele toekomstige 

ontwikkelingen in dit gebied kan frustreren. Denk hierbij aan de oprichting 

van windmolens. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de geurcir-

kel in de Zuidplaspolder te verkleinen. 

4.1 Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur
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Het college constateert een terugtredende rol van de provincie waar het gaat 

om het realiseren van natuurdoelstellingen in het Restveen en de Groene 

Waterparel. Binnen de gemeente vindt inmiddels een ambtelijke, verken-

nende discussie plaats over de mogelijke gevolgen hiervan. Deze kwestie 

heeft immers ook effect op de ontwikkelpotentie van de Rode Waterparel, die 

woningbouw in het duurdere segment mogelijk maakt. In 2016 continueert 

de gemeente deze discussie. Het doel is hierbij het komen tot een streep op 

de horizon, waarbinnen de  ontwikkeling van het middengebied plaatsvindt. 

Door het formuleren van diverse scenario’s is de gemeente voorbereid op de 

invloed van externe factoren op het ontwikkelproces. 

Voor ontwikkelingen binnen het Zuidplaspolderproject is afstemming nodig 

tussen de gemeente Zuidplas en de diverse gebiedspartners. Het gaat hierbij 

om de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Waddinxveen en 

Gouda.

Goede bereikbaarheid van de diverse gebiedsontwikkelingen

In 2016 voorziet de gemeente de afronding van twee grote infrastructurele 

projecten ten behoeve van gebiedsontwikkelingen. De oplevering van de 

brugverbinding naar de Eendragtspolder vindt in juni 2016 plaats, terwijl de 

Moordrechtboog naar verwachting in november 2016 is afgerond.

Gelijke basis kostenverhaal voor ruimtelijke initiatieven

Het beleid van de gemeente Zuidplas omtrent kostenverhaal bij ruimtelijke 

ontwikkelingen is momenteel versnipperd. Dit bevat onder andere een Nota 

Bovenwijkse voorzieningen en een bijzonder kostenverhaal voor lintzones 

binnen de Zuidplaspolder. Het college werkt het kostenverhaalbeleid in 2016 

nader uit en legt dit vast in een integrale Nota Kostenverhaal. 

Doelen
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen in 2016?

Het vraaggericht continueren van 
dorpsuitbreidingen en bedrijfsmatige 
ontwikkelingen.

•  De succesvolle ontwikke-
ling van De Jonge Veenen en 
Zevenhuizen-Zuid continueren.

•  De eerste woningverkoop in De 
Brinkhorst en start bouwrijp 
maken Esse Zoom Laag.

•  Aanvang realisatie 
Knibbelweg-Oost.

•  Aanvang realisatie Kleine Vink.

Het verduurzamen van 
gebiedsontwikkelingen.

•  Binnen beschikbare ontwik-
kellocaties zoeken naar moge-
lijkheden voor de realisatie van 
energieneutrale woningen.

Het bepalen van een streep op de 
horizon (ontwikkelkaders) voor de 
ontwikkeling in het middengebied.

•  Scenarioplanning gebiedsontwik-
keling Zuidplaspolder (inclusief 
financiële vertaling).

•  Voorbereiden strategisch voorstel 
middengebied Zuidplaspolder.

Goede bereikbaarheid van de diverse 
gebiedsontwikkelingen.

•  Afronding brug naar 
Eendragtspolder.

•  Afronding Moordrechtboog.

Gelijke basis kostenverhaal voor alle 
ruimtelijke initiatieven.

• Integrale nota kostenverhaal.

Beleidskaders
•  Visie Ruimte en Mobiliteit Provincie Zuid-Holland (2014), inclusief 

Verordening Ruimte

•  Structuurvisie Zuidplas 2030

•  Ontwikkel- en Uitnamestrategiekader (OSK/USK) 2013/2014 Grondbank 

RZG Zuidplas  en de daarbij behorende langetermijnverkenningen 

http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63217&f=936113425ced9a71214995ff9e34165e&attachment=0&c=43387
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63217&f=936113425ced9a71214995ff9e34165e&attachment=0&c=43387
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63209&f=36e3514634019a2b430d60c4e2c8ec68&attachment=0&c=43387
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63206&f=18f7c787ebdc1f7653e56fff80de3faf&attachment=0&c=43387
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63206&f=18f7c787ebdc1f7653e56fff80de3faf&attachment=0&c=43387
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Doelstelling
Binnen de mogelijkheden die wet- en regelgeving ons biedt, geeft de gemeente 

Zuidplas uitvoering aan een goede ruimtelijke ordening. Deze vereist afstem-

ming tussen vakgebieden als volkshuisvesting, stedenbouw en verkeer. 

Richtinggevend zijn (structuur)visies, juridisch leidend is de vertaling in bestem-

mingsplannen. Waar nodig handhaaft de gemeente.

Achtergrond / ontwikkelingen
Op het gebied van ruimtelijke ordening spelen meerdere veranderingen een 

rol. Zo is per 1 juli 2015 de nieuwe Woningwet ingevoerd en is de nieuwe 

Omgevingswet in voorbereiding. Vernieuwing van de woonvisie is wenselijk om 

de (sociale) woningvoorraad zowel kwalitatief als kwantitatief goed aan te laten 

sluiten bij de woonbehoefte. Dit staat in 2017 op het programma. In 2016 maakt 

de gemeente Zuidplas een visie op wonen en zorg.

Uitvoering geven aan de nieuwe Woningwet

Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering 

van de nieuwe Woningwet betekent dat ook voor de gemeente het een en ander 

verandert. Dit biedt voor de gemeente mogelijkheden om meer invloed te krij-

gen, omdat de corporatie rekening moet houden met het woonbeleid van de 

gemeente. Voor de gemeente is het vastleggen en actueel houden van dit woon-

beleid dus van groot belang. 

Kwalitatief en kwantitatief passende woningvoorraad

Het blijft een grote uitdaging voor de gemeente om zowel huidige inwoners als 

nieuwkomers passend te huisvesten. De ontwikkelingen met betrekking tot 

de sociale woningvoorraad zijn op dit moment zorgwekkend en leiden tot een 

afname van het aanbod van sociale woningen. Het college wil de sociale voor-

raad zowel kwalitatief als kwantitatief op peil houden. Omdat Vestia woningen 

verkoopt, is het zaak om via nieuwbouw de voorraad aan te vullen. Hiervoor 

vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden voor nieuwe allianties in sociale 

woningbouw. De gemeente heeft hierin een faciliterende en stimulerende rol.

Daarnaast werkt Zuidplas met de woningcorporaties en verhuurorganisaties 

aan het uitvoeren van de gemaakte prestatieafspraken. De gemeente faciliteert 

en bewaakt deze afspraken. Ook onderzoekt het college of stimuleringsmaat-

regelen op het gebied van eigen woningbezit mogelijk zijn. Denk hierbij aan de 

starterslening, die bijdraagt aan betere doorstroming op de woningmarkt. 

De gemeente gaat in gesprek met corporaties over beperking van de CO2-

uitstoot, door bijvoorbeeld een verbeterde isolatie van woningen. Zij doet dit op 

basis van de uitkomsten van het regionaal energieakkoord, dat volgt op het lan-

delijk energieakkoord. 

In 2016 komen gegevens beschikbaar van het landelijk woononderzoek WoON 

2015 en bereidt het college de actualisatie van de woonvisie voor (vaststelling in 

2017).

Levensloopbestendige woningen in Zuidplas

In 2016 oriënteert het college zich op zijn rol in het huisvestingsvraagstuk in 

relatie tot zorg. Per dorp komt er een integrale visie op het gebied van wonen en 

zorg. Deze brengt de actuele behoefte in beeld als het gaat om (zorg)woningen 

(huur en koop) en overige bijzondere doelgroepen. Daarnaast bevat de integrale 

visie andere flankerende maatregelen die nodig zijn om het doel te realiseren.

Ouderen en andere inwoners met een specifieke zorgvraag vragen een pas-

sende huisvesting. De gemeente past waar mogelijk de huidige woning dusdanig 

aan, dat verhuizen niet nodig is. Uitgangspunt hierbij is een duurzame invulling 

van de woningvoorraad, zodanig dat er weinig aanpassingen in woningen nodig 

zijn. Dit zorgt voor minimale aanspraak op Wmo-budgetten. 

4.2 Ruimtelijke ordening
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Borgen effectiviteit gemeentelijk monumentenbeleid

In 2014 is het gemeentelijk monumentenbeleid vastgesteld. In 2015 vindt de 

afronding plaats van de aanwijzing van gemeentelijke monumenten. In 2016 

monitoren we de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk monumen-

tenbeleid en de gevolgen voor eigenaren.

Actuele bestemmingsplannen in relatie tot Omgevingswet

In de voorgaande jaren zijn de meeste bestemmingsplannen geactualiseerd. De 

rijksoverheid is echter bezig met de nieuwe Omgevingswet, waardoor er moge-

lijk een eind komt aan het periodieke herzien van bestemmingsplannen als de 

werkingsduur is verlopen. De gemeente houdt rekening met dit nieuwe beleid in 

haar planning van de actualisatie van bestemmingsplannen. Het college maakt 

deze planning in 2016.

Verminderen belemmeringen ruimtelijke procedures

De algemene doelstelling is het verminderen van de regeldruk. Voor ruimtelijke 

procedures betekent dit onder andere:

•  Toepassing van vrijstellings- en ontheffingsprocedures en het kruimel-

gevallenbeleid;

•  Waar mogelijk  kwantitatief en flexibeler omgaan met de gebruiksmoge-

lijkheden in bestemmingsplannen. Hierbij anticipeert de gemeente op de 

Omgevingswet.

Bouw- en woningtoezicht

De gemeente Zuidplas en Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) spraken in 

hun dienstverleningsovereenkomst af dat de inkoop van werkzaamheden voor 

bouw- en woningtoezicht vanaf 1 januari 2016 overgaat van ‘lump sum’ naar 

afrekening op basis van productprijzen.

Doelen
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen in 2016?

Uitvoering geven aan de nieuwe 

Woningwet.

•  Optimaal gebruikmaken van de 

wettelijke mogelijkheden voor 

het doorvoeren van gemeentelijk 

beleid richting woningcorporaties.

•  Uitvoering geven aan taken en 

werkzaamheden die voortvloeien 

uit de nieuwe Woningwet. Dit doet 

de gemeente in samenwerking 

met de woningbouwcorporaties en 

huurdersorganisaties.

De voorraad van woningen op peil hou-

den en waar nodig uitbreiden. Dit zowel 

kwantitatief en kwantitatief en in de 

koop- en (sociale) huursector.

•  Met de woningcorporaties en de 

huurdersorganisaties werken aan 

het uitvoeren van de gemaakte 

prestatieafspraken.

•  Mogelijkheden onderzoeken 

voor nieuwe allianties in sociale 

woningbouw.

•  Onderzoek naar maatregelen 

voor het stimuleren van eigen 

woningbezit. Tot de mogelijkheden 

behoort het continueren van star-

tersleningen. 

•  Actualisatie van de gemeentelijke 

woonvisie in 2017. In 2016 vindt de 

voorbereiding hiervoor plaats.
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Het levensloopbestendig maken van 

Zuidplas.

•  Integrale visie op het gebied van 

wonen en zorg per dorp.

Het borgen van de effectiviteit van het 

gemeentelijk monumentenbeleid.

•  Het monitoren van de maatschap-

pelijke effecten van het gemeente-

lijk monumentenbeleid.

Actuele bestemmingsplannen. •  Het voorbereiden van de 

implementatie van de nieuwe 

Omgevingswet. Hiervoor doet het 

college een nader voorstel voor de 

actualisering van bestemmings-

plannen.

Het verminderen van belemmeringen in 

ruimtelijke procedures.

•  Flexibelere gebruiksmogelijkhe-

den in bestemmingsplannen.

•  Het nauwlettend volgen van de 

ontwikkelingen in relatie tot de 

Omgevingswet en waar mogelijk 

hierop anticiperen.

Beleidskaders
• Visie Ruimte en Mobiliteit Provincie Zuid-Holland (2014)

• Verordening Ruimte Provincie Zuid-Holland (2014)

•  Regionale Agenda Wonen

•  Structuurvisie Zuidplas 2030

•  Bestemmingsplannen 

•  Woonvisie Zuidplas

• Welstandsnota Zuidplas

http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63217&f=936113425ced9a71214995ff9e34165e&attachment=0&c=43387
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63215&f=4c001cb6f6a6c6f43246aea9ca6b7f4e&attachment=0&c=43387
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63208&f=d1a4a898bc703f5c558393f373a02d13&attachment=0&c=43387
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63209&f=36e3514634019a2b430d60c4e2c8ec68&attachment=0&c=43387
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63218&f=d78bc8a6eea74baab3fe3ab56f07cc6b&attachment=0&c=43387
http://zuidplas.gemeentedocumenten.nl/-Overige%20Documenten/Welstand/Welstandsnota%20Zuidplas%202015%20vastgesteld%2013052015%20.pdf
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Doelstelling
De gemeente Zuidplas zet het gemeentelijk vastgoed zakelijk in bij het uitvoeren 

van haar ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen. De focus ligt op efficiënt 

gebruik en een goede bezetting van de gebouwen (voorkomen van leegstand). 

Ook streeft het college naar een portefeuillestrategie waarin de toekomstige 

vraag en aanbod optimaal op elkaar zijn afgestemd. Het gemeentelijk beleid 

vormt hiervoor het toetsingskader.

Achtergrond / ontwikkelingen
Verminderen gemeentelijke lasten groenbeheer en genereren van een-

malige inkomsten

De pilot snippergroen die de gemeente in 2014/2015 voor een deel van 

Zevenhuizen uitvoerde, was een succes. In 2016 continueert de gemeente de 

actieve verkoop van snippergroen in de rest van Zevenhuizen. In de tweede helft 

van 2016 zet het college in op verkoop van snippergroen in een ander dorp. Het 

college actualiseert de  nota snippergroen (2011) en neemt hierin de resultaten 

van de pilot mee.

Bedrijfsmatige aanpak vastgoed

In 2015 zette Zuidplas de eerste stappen op het gebied van een bedrijfsmatige 

aanpak van het gemeentelijk vastgoed. De nota vastgoedbeleid krijgt een vervolg 

met het eerste Meerjarenperspectief Vastgoed (ter vaststelling begin 2016). Dit 

document biedt een basis voor een optimale inzet van de gemeentelijke vast-

goedportefeuille. De actieve verkoop van objecten die niet behoren tot de kern 

van de portefeuille, is hierin een optie. Het streven is een portefeuillereductie 

van zes objecten in de begrotingsperiode 2016-2019. Het college actualiseert in 

de komende jaren inspectierapporten van gebouwen. In 2017 ontvangt de 

gemeenteraad een geactualiseerd beheerplan.

Realiseren aantrekkelijke portal gemeentelijke eigendommen

Het college wil de verkoop van gemeentelijke eigendommen een boost geven en 

de bedrijfsmatige aanpak verder vormgeven. Daarom richt de gemeente een 

aantrekkelijke portal in voor het vermarkten van verhuurbare en verkoopbare 

eigendommen. Het gaat hierbij om vastgoedobjecten, snippergroen en kavels 

voor woningbouw en bedrijven.

Vennootschapsbelasting

Voor de vennootschapsbelasting bestaat de kans dat Zuidplas een registratie 

moet bijhouden voor de activiteiten rondom het gemeentelijk vastgoed en het 

grondbedrijf. Zodra hier sprake is van vennootschapsbelastingplichtige activitei-

ten, dan sluiten we aan bij de in hoofdstuk 6 genoemde gevolgen van de VpB-

plicht. Het voeren van een fiscale administratie is hiervan de belangrijkste. In de 

Perspectiefnota 2016 meldde het college al dat de gemeente het onderhoud aan 

gemeentelijk vastgoed zoveel mogelijk uitbesteedt.

4.3 Vastgoed
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Doelen

Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen in 2016?

Het verminderen van gemeentelijke  
lasten groenbeheer en het genereren 
van eenmalige inkomsten.

•  Uitbreiding van de actieve ver-
koop van snippergroen tot heel 
Zevenhuizen.

•  Uitbreiding van de actieve verkoop 
van snippergroen naar een tweede 
dorp (tweede helft 2016).

•  Actualisatie van de nota  
snippergroen.

Een bedrijfsmatige aanpak van het vast-
goed.

•  Uitwerking van het eerste 
Meerjarenperspectief Vastgoed.

•  Actieve verkoop van objecten in de 
vastgoedportefeuille die niet tot de 
kernvoorraad behoren.

•  Actuele rapportages voor de vast-
goedsturing (inspecties en taxaties).

Het realiseren van een aantrekkelijke 
portal voor gemeentelijke eigendom-
men.

•  Het inrichten van een website voor 
de verkoop/verhuur van gronden 
en vastgoed. Hieronder vallen:
- Beschikbare vastgoedobjecten;
- Vrije kavels voor woningbouw;
- Bedrijfskavels;
- Snippergroen.

Beleidskaders
• Nota Grondbeleid

• Nota Vastgoedbeleid

• Nota Snippergroen

http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63203&f=b5ac3bb625b474bfa885f9e660e44947&attachment=0&c=43387
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63205&f=53f1d2184011a287361eda1891d8d12b&attachment=0&c=43387
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63199&f=8a4c983a78a5fcd0dd90195955f0a867&attachment=0&c=43387
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Ruimtelijke ontwikkeling               bedragen 1 x ¤ 1.000

Jaar- 
rekening  

2014

Begroting  
2015

Bestaand  
beleid  
2016

Nieuw 
beleid  

2016 - I

Nieuw 
beleid  

2016 - S

Begroting 

2016

Meerjaren- 
raming 

2017

Meerjaren- 
raming 

2018

Meerjaren- 
raming 

2019

Lasten  
Gebiedsontwikkeling en 
nieuwe infrastructuur

20.757 17.702 11.753 60  11.813 11.151 11.123 10.333 

Ruimtelijke ordening 4.436 4.569 4.597 4.597 4.548 4.556 4.555 

Vastgoed 1.610 1.968 1.117 1.117 1.033 1.002 968 

Totaal lasten 26.803 24.239 17.467 60 17.527 16.732 16.681 15.856 

Baten
Gebiedsontwikkeling en 
nieuwe infrastructuur

 20.461 15.423 12.069  12.069 11.294 11.231    10.210 

Ruimtelijke ordening 1.177 983 1.141  1.141  1.169 1.198 1.228
Vastgoed 1.115   838 816 816 816 820 820 

Totaal baten 22.753 17.244 14.026 14.026 13.279 13.249 12.258 
Saldo van baten en lasten 4.050- 6.995- 3.441- 60- 3.501- 3.453- 3.432- 3.598-

 
Toevoeging aan reserves 1.887 24 24 74 72 63

Onttrekking aan reserves 1.700 2.764 49 49  48 48 47 

Resultaat 4.237- 4.231- 3.416- 60- 3.476- 3.479- 3.456- 3.614-

Wat gaat het kosten?
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Ruimtelijke ontwikkeling Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 verschil jaarrek. 

2014- begr.2016

verschil begr. 2015- 

begr. 2016

Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur  
Lasten  20.757 17.702 11.813 8.944 5.889 

Baten 20.461 15.423 12.069   8.392- 3.354- 

Saldo 296- 2.279- 256 552 2.535 
Ruimtelijke ordening
Lasten 4.436 4.569 4.597 161- 28- 
Baten 1.177 983  1.141  36- 158 

Saldo 3.259- 3.586- 3.456- 197- 130
Vastgoed  
Lasten 1.610 1.968 1.117 493 851 
Baten 1.115 838 816 299- 22- 

Saldo 495- 1.130- 301- 194 829

Totaal lasten 26.803 24.239 17.527 9.276 6.712
Totaal baten 22.753  17.244  14.026  8.727-  3.218 
Saldo van baten en lasten  4.050- 6.995- 3.501- 549- 3.494 

Toevoeging aan reserves 1.887 24  1.863  24-
Onttrekking aan reserves 1.700  2.764 49 1.651- 2.715-

Resultaat 4.237- 4.231- 3.476- 761 755 

Klik hier voor de analyses van de verschillen tussen de begroting 2015 en de begroting 2016.
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Programma 5

Leefomgeving
Bewust, betrokken en bereikbaar

De buitenruimte en voorzieningen bepalen hoe 

inwoners de leefomgeving in hun dorp ervaren. 

De gemeente Zuidplas wil een gezonde en groene 

leefomgeving, waarin inwoners prettig kunnen ver

blijven. 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.



61

Programmabegroting 2016 - 2019 Gemeente ZuidplasProgramma 5

Producten

Dit programma bestaat uit de volgende producten:
• Beheer en onderhoud
• Verkeer en vervoer
• Milieubeheer
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Doelstelling
Inwoners, bedrijven en gemeente beheren en gebruiken de publieke ruimte. 

Beheer en onderhoud spelen een belangrijke rol in de beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van deze ruimte. Dit college streeft naar het in stand en 

bruikbaar houden van de publieke ruimte binnen de kaders die de gemeen-

teraad stelt. Duurzaamheid, participatie en differentiatie vervullen hierbij een 

steeds grotere rol.

Achtergrond / ontwikkelingen
Bewust

In 2016 gaat de gemeente Zuidplas, meer dan afgelopen jaren, duurzaam aan 

de slag in de buitenruimte. Dit doet zij op planmatige wijze. Het college legde 

de basis hiervoor in het integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR). Het 

jaar 2016 is het eerste uitvoeringsjaar van dit plan, dat op termijn leidt tot een 

hogere kwaliteit van de leefomgeving. 

Voor het dagelijks beheer en onderhoud van het openbaar groen is vanaf 2016 

¤	305.000,- extra beschikbaar. Deze budgetverhoging komt ten goede van 

het kwaliteitsniveau in de woonwijken. Daarnaast besloot het college tot een 

forse verhoging van de investeringsbudgetten voor wegreconstructies, zonder 

dat dit de komende tien jaar leidt tot lastenverhoging. Herberekening van de 

riool- en afvalstoffenheffing zorgt ervoor dat deze heffingen omlaag kunnen. 

De paragraaf Gesloten Circuits en Lokale Heffingen licht dit nader toe.

Dierenwelzijn is voor de gemeente relatief gezien een beperkte wettelijke 

taak. Desondanks voert het college deze belangrijke taak zo goed en gestruc-

tureerd mogelijk uit.

Betrokken

Samen met bewoners en ondernemers geeft de gemeente Zuidplas vorm aan 

de leefomgeving. Waar mogelijk ondersteunt of faciliteert zij initiatieven vanuit 

de samenleving. De gemeente kijkt hierbij naar de eigen bedrijfsvoering in 

relatie tot participatie, zelfbeheer en inspraak. Een goed voorbeeld hiervan is 

een nieuwe vorm van aanbesteden van het groenbeheer in Zevenhuizen. De 

gemeente gunt deze opdracht aan de aannemer die de beste vorm en inhoud 

geeft aan participatie, Social Return on Investment en de afhandeling van 

meldingen van inwoners. Het project biedt mogelijkheden voor het realiseren 

van doelstellingen op het gebied van participatie, maar ook op het vlak van 

veiligheid en duurzaamheid. Het groeit hierdoor uit tot een instrument dat 

meervoudige waardecreatie realiseert.

De ervaringen uit dit pilotproject geven richting aan de wijze waarop de 

gemeente in 2017 het volledige groenbeheer aanbesteedt. Een nevenef-

fect van deze wijze van aanbesteden is ontlasting van de eigen organisatie, 

doordat de aannemer meldingen aanneemt, registreert en oplost. De 

gemeente zet vrijkomende capaciteit in om participatie-initiatieven verder te 

ondersteunen. Hierdoor ontstaat mogelijk een zichzelf versterkend effect, dat 

op termijn leidt tot een hogere tevredenheid voor hetzelfde geld.

Bereikbaar

De gemeente Zuidplas is en blijft goed bereikbaar. Het college zet in op terug-

koppeling aan inwoners die meldingen maken. Bij de grootschalige recon-

structies betrekt de gemeente inwoners en ondernemers op een actieve en 

intensieve wijze. De informatieavonden over de Dorpsstraat in Zevenhuizen 

zijn een sprekend voorbeeld van de wijze waarop zij dat wil doen.

5.1 Beheer en onderhoud
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Doelen
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen in 2016?

Een goed onderhouden buitenruimte 

die uitnodigt en veilig toegankelijk is.

•  Uitvoering geven aan de recon-

structieplannen voor de openbare 

ruimte (zie IBOR-plannen, 

raadsvergadering 12 mei 2015). 

Dit betekent een investering 

van 4 miljoen euro in wegen en 

2,5 miljoen euro in rioleringen 

Actieve communicatie met de 

betrokken inwoners maakt hier 

een vast onderdeel van uit.

•  Het uitvoeren van het geplande 

onderhoud. De gemeente 

besteedt hierbij 305.000,- extra 

aan het onderhoud van wijk en 

buurtgroen, waarmee zij een 

B-niveau realiseert in de wijken.

•  Afhandeling van de meldingen 

over de buitenruimte, binnen de 

kaders van het kwaliteitshand-

vest van de gemeente.

Meer participatie van inwoners en 

ondernemers.

•  Participatie als gunningcrite-

rium in de aanbesteding van 

groenbeheer in Zevenhuizen. In 

de aanbestedingsprocedure is 

participatie en de behandeling 

van meldingen van grote invloed  

voor de gunning.

•  Het voortzetten van lopende pilot-

projecten, zoals het uitvoeren van 

extra onderhoud aan groenvoor-

ziening op de begraafplaats in 

Moerkapelle door 14 vrijwilligers. 

De gemeente realiseert hiermee 

een hoger kwaliteitsniveau met 

het zelfde budget. Hierbij is ook 

sprake van financiële bijdragen 

uit het lokale bedrijfsleven.

Duurzaam en effectief afvalbeheer.

(zie ook de paragraaf gesloten circuits)

•  Het opstellen van een uitvoe-

ringsplan voor de ambitie ’75 kg 

restafval per inwoner’ in 2020. 

Hiermee volgt de gemeente 

Zuidplas de ambities van het Rijk.

•  Het vraaggestuurd doorvoeren 

van verbeteringen in de dienst-

verlening. Dit op basis van een 

enquête in het najaar van 2015.

Dierenwelzijn •  In 2016 legt het college een 

voorstel voor aan de gemeente-

raad over hoe de gemeente 

omgaat met de wettelijke taken 

van dierenwelzijn.

Beleidskaders
• Integraal beheerplan Openbare ruimte (2015)

- Beheerplan Openbare Verlichting (2014)

- Beheerplan Gemeentelijke watergangen (2014)

- Beheerplan gemeentelijke gebouwen (2014)

- Beheerplan Sportparken (2014)

- Beheerplan civiele kunstwerken (2014)

- Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (2015)

• Kaders voor burgerparticipatie in Zuidplas

http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63235&f=11d2e6f3e280d1fc79bbc2c5588f1f14&attachment=0&c=43390
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63226&f=7ae501744eb073dbad3c4942ff6c99f9&attachment=0&c=43390
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63230&f=2edb88bfe5742990eaf9badad8d441e9&attachment=0&c=43390
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63224&f=6e5265ad581d9bcaae22b1802453f606&attachment=0&c=43390
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63229&f=347a1a89125393d7a4ae46aebdd32b55&attachment=0&c=43390
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63221&f=2040873685fc11fc6f16fbc44dcd3e6c&attachment=0&c=43390
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63251&f=8117fec5acba4ce8fe634d7985b3a678&attachment=0&c=43390
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63314&f=435778d263c5d4ca29fdb30ffb12a2c3&attachment=0&c=43381
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Doelstelling
Het zorgvuldig geleiden van verkeersstromen is essentieel voor een balans 

tussen de kwaliteit van de leefomgeving, verkeersveiligheid en bereikbaar-

heid. 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 stakeholders, 

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.

Achtergrond / ontwikkelingen
In 2016 richt de gemeente zich op de volgende speerpunten:

• Bereikbaarheid

• Veiligheid

• Innovatie

• Leefbare wijken

De eerste twee doelen hebben een hoger abstractieniveau en staan onder 

invloed van meerdere stakeholders. Voor de gemeente is het vooral zaak 

om binnen dit krachtenveld te lobbyen voor gunstige lokale effecten. Hoewel 

dit langdurige trajecten zijn, worden in 2016 diverse resultaten zichtbaar. 

Voorbeelden hiervan zijn de brugverbinding met de Eendragtspolder, de 

aanpassing van de kruising N219/Zuidelijke Dwarsweg en de uitvoering van 

de Moordrechtboog. Een lange adem van het college moet op termijn ook 

leiden tot resultaten op het gebied van openbaar vervoer, regionaal fietsver-

keer en de bereikbaarheid en veiligheid van de A20. Zo is de gemeente al in 

gesprek met de busvervoersexploitant over gewenste wijzigingen van lokale 

buslijndiensten. Aanpassingen zijn echter pas mogelijk na de oplevering van 

de nieuwe treindienst Gouda-Alphen aan den Rijn (eind 2016).

Bij innovaties in (duurzaam) verkeer en vervoer speelt de gemeente in op 

de vraag. Het college pakt  gewenste en succesvolle ontwikkelingen actief 

op, zodat de faciliteiten blijven aansluiten bij de vraag. Steeds meer mensen 

stappen op de elektrische fiets en ook het gebruik van de elektrische auto 

stijgt gestaag. De gemeente constateert een roep vanuit de samenleving om 

aanpassing van faciliteiten. Zij gaat analyseren welke beleidsaanpassingen 

noodzakelijk zijn om die roep te kunnen beantwoorden.

De meest directe invloed heeft de gemeente op het vlak van leefbare wijken. 

Bereikbaarheid, veiligheid en innovatie komen bij dit thema praktisch samen, 

maar ook toegankelijkheid is een belangrijke factor. Vanuit het IBOR-plan 

doet de gemeente de komende jaren forse investeringen in de directe woon-

omgeving. In dit traject legt zij direct contact met inwoners, hulpdiensten 

en bedrijven. Vanwege deze aanpak heeft dit laatste doel dan ook de meest 

zichtbare impact.

 
Doelen
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen in 2016?

Optimale bereikbaarheid. •  Lobbyen bij de minister voor een 

eerdere verbreding van de  A20, 

samen met regiogemeenten en 

het bedrijfsleven. Dit vindt plaats 

aan de hand van een factsheet. 

(doorlopend, gestart in 2015). 

•  Verder gebruik maken van het 

rijksprogramma ‘Beter Benutten 

vervolg’, dat met innovatieve 

maatregelen de bereikbaarheid 

van de drukste regio’s verbetert. 

5.2 Verkeer en vervoer
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•  Het vroegtijdig pleiten voor opti-
malisering van de lijndiensten die 
de dorpen in Zuidplas onderling 
en naar de omliggende steden 
verbeteren. Het college doet dit 
bij de busvervoersexploitant en 
provincie, zowel schriftelijk als in 
gesprekken. Het college startte 
deze gesprekken in 2015 en 
verwacht in de tweede helft van 
2016 resultaat. 

•  Onderzoek verrichten naar 
de externe ontsluiting van 
Moerkapelle. Dit onderzoek is 
een vervolg op het verkeerscir-
culatieplan Moerkapelle (eerste 
helft 2016).

•  Verkeerskundige knelpunten op 
hoofd(ontsluitings)wegen oplos-
sen, zoals:
-  Realisatie van de brug naar de 

Eendragtspolder;
-  Aansluitend een plan opstellen 

voor een fietsverbinding op het 
Zuideinde, met draagvlak onder 
belanghebbenden;

-  Capaciteitsvergroting van de 
kruising aan de N219-Zuidelijke 
Dwarsweg.

Veilige verkeerssituaties. •  Verkeersveiligheid verhogen door 
aanpassingen aan de weg en het 
sturen op het gedrag van fietsers. 
De maatregelen komen voort uit 
de Lokale Aanpak Veilig Fietsen. 
Dit fietsveiligheidsplan kwam 
tot stand door de samenwerking 
met Veilig Verkeer Nederland 
(VVN), de Fietsersbond, de politie 
en input van gebruikers (vanaf 
eerste kwartaal 2016).

Duurzame verkeersdeelname. •  Beleid bepalen voor het plaatsen 
van laadpalen, waarmee de 
gemeente elektrisch rijden facili-
teert  (besluitvorming verwacht: 
eerste kwartaal 2016).

•  Fietsgebruik bevorderen door 
het aantrekkelijker maken van 
fietsen. Het gaat hierbij om maat-
regelen met zowel een commu-
nicatief als fysiek karakter (derde 
kwartaal 2016). De  aanbevelin-
gen van de Lokale Aanpak Veilig 
Fietsen (fietsveiligheidsplan) zijn 
hiervan een voorbeeld.
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Leefbare wijken •  Het in kaart brengen van de pro-

blematiek rondom sluipverkeer. 

Zodra dit inzicht er is, ontvangt de 

gemeenteraad een beleidsvoor-

stel (vierde kwartaal 2016).

•  Het meenemen van de thema’s 

bereikbaarheid, toegankelijk-

heid en veiligheid als input 

voor alle wegreconstructies in 

het kader van het IBOR-traject 

(voortdurend).

Beleidskaders
• Mobiliteitsvisie

• Parkeerverordening Zuidplas

• Beleidsregels uitwegen

• Nota parkeernormen

• Leidraad inrichting openbare ruimte

http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63244&f=9f9b4989c196a18eee8277259556e122&attachment=0&c=43390
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63248&f=296dce44ef2a86d7d97340fddf1fbab8&attachment=0&c=43390
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63233&f=6c12cc7da2bb0d2d4af4ff198844e10c&attachment=0&c=43390
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63232&f=3d7ebd27e66a1314aa7c43a124b8757d&attachment=0&c=43390
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63241&f=a62a592052fe79d0fa93250e1a4a47e1&attachment=0&c=43390
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Doelstelling
De gemeente is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van haar taken 

op het gebied van milieuvergunningverlening, -toezicht en -handhaving. Zij 

draagt zorg voor een gezonde en veilige leefomgeving. Op locaties waar 

Zuidplas de wettelijke normen voor bodemvervuiling, geluidsoverlast, lucht-

vervuiling en externe veiligheid overschrijdt, pakt het college de knelpunten 

aan.

Achtergrond / ontwikkelingen
De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) voert namens de gemeente 

gemandateerde wettelijke milieutaken uit met betrekking tot milieuvergun-

ningverlening en -handhaving. Daarnaast voert deze dienst voor Zuidplas 

specialistische taken uit op het gebied van Bodem, Archeologie, Geluid, 

Lucht, Externe Veiligheid, Milieu in relatie tot Ruimtelijke Ordening en 

Duurzaamheid. De dienstverlening van de ODMH komt ook terug in de para-

graaf Verbonden partijen.

Vanaf 2024 komt er een verbod op het bezit van asbestdaken. Dit verbod is 

van toepassing op alle asbestdaken, dus zowel grote oppervlakten, schuren 

en stallen als bijvoorbeeld een kleine fietsenstalling in de achtertuin. Het 

verbod geldt voor particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen. De 

gemeente Zuidplas heeft hierin een rol als eigenaar van panden, maar ook 

als toezichthouder op het verbod. In het najaar van 2015 komt het Rijk met 

meer informatie over deze rol, evenals over een subsidieregeling voor de 

sanering van asbest.

De regiogemeenten en het ODMH houden deze ontwikkelingen samen 

en nauwlettend in de gaten. Het college volgt de ontwikkelingen rondom 

vliegbewegingen van en naar Rotterdam The Hague Airport op de voet. Waar 

nodig en mogelijk schuift de gemeente aan voor de belangenbehartiging van 

inwoners en bedrijven. 

Doelen
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen in 2016?

De wettelijke milieutaken doelmatig en 

efficiënt invullen.

•  Het Jaarprogramma 2016 ODMH 

uitvoeren onder regie van de 

gemeente.

Beleidskaders
•  Nota bodembeheer 2011-2016 (29 november 2011)

5.3 Milieubeheer

http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63247&f=fbfa541b9669687ed5be3a1fc0ffe72a&attachment=0&c=43390
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Leefomgeving                 bedragen 1 x ¤ 1.000

Jaar- 
rekening  

2014

Begroting  
2015

Bestaand  
beleid  
2016

Nieuw 
beleid  

2016 - I

Nieuw 
beleid  

2016 - S

Begroting 

2016

Meerjaren- 
raming 

2017

Meerjaren- 
raming 

2018

Meerjaren- 
raming 
2019`

Lasten  
Beheer en onderhoud 16.565 19.058 17.354  17.354  17.328 17.391 17.327 

Milieubeheer 1.458 1.573 1.513 1.513 1.513 1.513  1.513 

Verkeer en vervoer 282 405 412 412 380 378 376 

Totaal lasten 18.305 21.036 19.279 19.279 19.221 19.282  19.216 

Baten
Beheer en onderhoud 10.072 10.648 10.711   10.711 10.393 10.584     10.302

Milieubeheer   
Verkeer en vervoer 24

Totaal baten 10.096 10.648 10.711 10.711 10.393 10.584 10.302 
Saldo van baten en lasten 8.209- 10.388-  8.568- 8.568- 8.828- 8.698- 8.914-

 
Toevoeging aan reserves  739 96   

Onttrekking aan reserves 382 1.054  281 281  288 319 326  

Resultaat 8.566- 9.430- 8.287-  8.287- 8.540- 8.379- 8.588-

*) Hoewel de lasten in programma 5 in 2016 lager zijn dan in 2015 stijgen de daadwerkelijke uitgaven. Zie hiervoor de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Wat gaat het kosten?
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bedragen 1 x ¤ 1.000
Leefomgeving Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 verschil jaarrek. 

2014- begr.2016

verschil begr.  

2015- begr. 2016

Beheer en onderhoud  
Lasten 16.565 19.058 17.354 789- 1.704-

Baten 10.072 10.648 10.711 639 63 

Saldo 6.493- 8.410- 6.643- 150- 1.767
Milieubeheer
Lasten 1.458 1.573 1.513 55- 60
Baten    

Saldo  1.458- 1.573- 1.513- 55- 60
Verkeer en vervoer  
Lasten 282 405 412 130- 7-
Baten 25 25-  

Saldo 257- 405- 412- 155- 7-

Totaal lasten   18.305 21.036 19.279 974- 1.757
Totaal baten 10.097  10.648   10.711 614 63 
Saldo van baten en lasten 8.208- 10.388- 8.568- 360- 1.820

Toevoeging aan reserves 739 96   739 96 
Onttrekking aan reserves 382 1.054 281  101- 773- 

Resultaat 8.565- 9.430- 8.287- 278 1.143

Klik hier voor de analyses van de verschillen tussen de begroting 2015 en de begroting 2016.
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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. Dit zijn 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. 
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Producten

Dit programma bestaat uit de volgende producten:
• Algemeen
• Belastingen
• Gemeentefonds
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Doelstelling
Het college streeft naar een juiste weergave van de lasten, baten en 

exploitatie saldi. De uitgangspunten hierbij zijn de beleidskaders die de 

gemeenteraad vaststelt.

Achtergrond / ontwikkelingen
Uit de huidige financiële situatie van de gemeente maakt het college voorzichtig 

op dat Zuidplas de jaren van acute en ingrijpende bezuinigingen achter zich 

laat. Verdere verbetering van de financiële positie blijft echter noodzakelijk.  

Zo baart de schuldpositie de nodige zorgen en streeft het college naar een 

lastenverlichting voor de inwoners. In dit licht bezien heeft het college een 

aantal maatregelen getroffen en stelt voor om de onroerende zaakbelastingen, 

afvalstoffenheffing en rioolheffing te verlagen. Daarnaast staan de subsidies 

op concurrerende activiteiten ter discussie. Ook blijft onzekerheid bestaan 

over de financiële uitwerking van het sociaal domein. Deze vormt dus nog 

steeds een risico.

Verbetering schuldpositie

De commissie Planning en Control vraagt aandacht voor een nadere analyse 

van de schuldpositie van de gemeente Zuidplas. Het komende jaar brengt het 

college in kaart welke maatregelen nodig zijn om de schuldpositie te verlagen 

tot een aanvaardbaar niveau. Het werken met een liquiditeitsprognose hangt 

hiermee samen.

Verlaging lokale lasten

Het college zette eerder in op het niet verhogen van de onroerendezaak-

belasting (OZB) in 2015 en 2016. Het college stelt voor om de opbrengsten 

OZB structureel te verlagen vanaf 2016 met 2%. 

Subsidie op concurrerende activiteiten

Met de subsidie op concurrerende activiteiten doelt de gemeente op ‘indirecte 

subsidies’ voor bijvoorbeeld het huren van gebouwen door verenigingen. Deze 

subsidies beïnvloeden het huren op de markt en zijn daardoor in strijd met de 

Wet Markt en Overheid. Het college houdt hier dan ook rekening mee bij het 

opstellen van de nota subsidiebeleid. Ook vereist deze ontwikkeling afstem-

ming in het kader van de nota vastgoedbeleid.

Wet modernisering Vennootschapsbelasting

Op 26 mei 2015 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Wet moder-

nisering Vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen. Deze 

wet beoogt een gelijk speelveld op het gebied van de Vennootschapsbelasting 

voor private ondernemingen en daarmee concurrerende overheidsonderne-

mingen. Voor het voldoen aan de wettelijke eisen is een administratie nodig 

waaruit de gemeente een aangifte kan genereren. De deadline voor de eerste 

aangifte Vennootschapsbelasting (over het jaar 2016) is uiterlijk 1 juni 2017.

De Wet op de Vennootschapsbelasting kende als hoofdregel dat overheidson-

dernemingen ‘niet onderworpen’ zijn aan de Vennootschapsbelasting, tenzij 

de wet uitdrukkelijk anders bepaalde.

In de Wet modernisering Vennootschapsbelasting geldt voor overheidson-

dernemingen het uitgangspunt dat ondernemingsactiviteiten van de overheid 

‘onderworpen’ zijn aan de Vennootschapsbelasting, tenzij een vrijstelling van 

toepassing is. Pas in 2016 (of later) zijn de gevolgen hiervan duidelijk. Het is 

voor overheden een nieuwe belasting met veel onduidelijkheden.

De gemeente Zuidplas streeft naar een deugdelijke, afzonderlijke 

fiscale administratie, die voldoet aan zowel het Besluit Begroting en 

Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) als de Wet modernisering 

Vennootschapsbelasting voor Overheden (Vpb). Ook ambieert zij beheersing 

6.1 Algemeen
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van de structurele gevolgen en borging in de organisatie. Op basis van de in 

2015 af te ronden inventarisatie van de mogelijke Vpb-plichtige activiteiten, 

wordt duidelijk welke activiteiten die de gemeente ontplooit Vpb-plichtig zijn. 

Dan ontstaat er ook duidelijkheid over de mogelijke financiële en personele 

consequenties. 

Kortheidshalve wordt verwezen naar de informatienota aan de 

raad Z15.001416 “Implementatie Wet modernisering Vpb-plicht 

overheidsondernemingen”.

Voor de externe ondersteuning van het implementatietraject is voor de 

jaren 2016 en 2017 respectievelijk een bedrag van  ¤ 15.000 en ¤ 10.000 

opgenomen.

Innovatiefonds

In de perspectiefnota meldde het college de vorming van een innovatiefonds 

ter waarde van ¤ 100.000. Het college gaf aan dat de verdere uitwerking in 

de begroting zou plaatsvinden. Het college stelt voor het bedrag voor 2016 te 

verhogen tot ¤ 200.000.

Doelstelling

Met het innovatiefonds zorgt de gemeente ervoor dat een aantal initiatieven 

van inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven de kans krijgt om uit 

te groeien tot duurzame, sociale projecten waar de inwoners van Zuidplas 

trots op kunnen zijn. 

Toelichting

De gemeente stelt ¤ 200.000 beschikbaar voor het mogelijk maken van 

projecten voor en door betrokkenen in Zuidplas. Zij helpt hiermee inwoners 

met goede ideeën op weg. De bijdrage is bedoeld om het initiatief op gang te 

brengen, of extra te stimuleren. Uiteindelijk moet het initiatief op eigen benen 

kunnen staan.

De gemeente draagt eerst zorg voor een ambtelijke toetsing van de aanvra-

gen. Daarna presenteren de geselecteerde initiatieven zich aan het college. 

Het college selecteert vervolgens de beste ideeën en informeert de raad 

hierover. De gemeente zorgt voor publiciteit rondom de bekendmaking van de 

geselecteerde initiatieven.

Vóór 1 juli 2017 – of zoveel eerder als de raad nodig acht – vindt een tussen-

tijdse evaluatie plaats van het innovatiefonds. Na anderhalf jaar evalueert de 

gemeente Zuidplas het fonds op resultaten en effecten.

Uitgangspunten

1.  Het initiatief komt vanuit de samenleving. De indieners moeten wonen of 

ondernemen in de gemeente Zuidplas;

2.  Het initiatief is nieuw of vernieuwend en mag geen uitbreiding zijn van 

bestaande of reguliere activiteiten (met of zonder subsidie);

3.  Het initiatief heeft een aanjaagfunctie, dient een maatschappelijk belang en 

komt ten goede van de inwoners van Zuidplas;

4.  Het initiatief moet na afloop van de subsidieperiode op eigen benen kunnen 

staan;

5.  Na maximaal anderhalf jaar moet de initiatiefnemer laten zien wat het 

project heeft opgeleverd en op welke wijze het innovatiefonds heeft 

bijgedragen.
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Doelen
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen in 2016?

Het houden van voldoende grip op 

renteontwikkelingen  

•  Het volgen van de 

renteontwikkelingen

•  Het tijdig anticiperen op wijzigin-

gen van renteontwikkelingen 

Inzicht in liquiditeit • Liquiditeitsprognose opzetten

Voldoen aan de eisen die 

de Wet modernisering 

Vennootschapsbelastingplicht voor 

overheidsondernemingen stelt.

•  In 2016 zal een administratie 

gevoerd gaan worden die tot doel 

heeft om in 2017 een aangifte 

Vennootschapsbelasting te 

genereren.

•  Registratie en mutatie van alle 

fiscale objecten, toerekening van 

(personeels)kosten aan mogelijk 

Vpb-plichtige activiteiten, toetsing 

van beleidsvoorstellen, fiscaal-

juridische advisering, opstellen 

van een fiscale balans, bepalen 

welke activiteiten fiscale winst 

genereren, en applicatiebeheer 

vergen structureel extra perso-

nele inzet.

Duurzame, sociale projecten van en 

voor inwoners en ondernemers van 

Zuidplas 

•  Instellen van een Innovatiefonds 

ter waarde van ¤ 200.000

Betere doorstroom op de woningmarkt •  Onderzoek doen naar het conti-

nueren van startersleningen.

Een duurzame samenleving met 

aandacht voor mensen, omgeving en 

financiën

•  Onderzoek doen naar 

duurzaamheidsleningen

Beleidskaders
• Nota rentebeleid

• Nota waardering en afschrijving

• Nota reserves en voorzieningen

• Treasurystatuut

•  Plan van Aanpak implementatie Vennootschapsbelasting

http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63259&f=fcd98f88be2f5dd9de6ee5aaa10dfbe4&attachment=0&c=43391
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63260&f=7a9cb7c2e91581b40ef461f35a011a5d&attachment=0&c=43391
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63286&f=6601a9d85babdc25bc4c0069ff5fa015&attachment=0&c=43391
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63271&f=ef8864d02422ae7642c450e2f42cdf37&attachment=0&c=43391
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63263&f=63d46e113ddaeff137e897257a3ee10c&attachment=0&c=43391
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Doelstelling
Het verkrijgen van dekkingsmiddelen voor een sluitende begroting.

Achtergrond / ontwikkelingen
De belastingen in dit programma zijn ongebonden lokale heffingen, in het 

bijzonder de onroerendezaakbelastingen (OZB). Op 4 juni 2007 sloot de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met het Rijk het bestuurs-

akkoord. Hierin kwamen zij overeen dat vanaf 1 januari 2008 geen limieten 

meer gelden voor de hoogte van de OZB-opbrengsten. Het vervallen van deze 

OZB-limiet mag echter niet leiden tot een onevenredige stijging van de 

collectieve lastendruk. De OZB-macronorm moet dit voorkomen. Deze norm 

is het percentage waarmee de totale opbrengst van de OZB van alle gemeenten 

samen maximaal mag stijgen. Voor 2015 bedroeg de macronorm 3%.

Met het oog op de omvangrijke decentralisaties die ingaan per 1 januari 2015, 

begint het kabinet met een schone lei. Dit betekent dat het Rijk de over-

schrijding van de OZB-macronorm in 2014 (11 miljoen euro) niet in mindering 

brengt op de nieuwe norm voor 2015. Verder werkt het kabinet samen met de 

VNG aan een plan voor een zogeheten woonlastennorm in 2016. Die bredere 

norm betreft de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De gedachte hier-

achter is dat autonome gemeenten verantwoorde keuzes maken en daarbij 

de gewenste ontwikkeling van de collectieve lastendruk in Nederland niet 

doorkruisen.

In de ramingen van deze begroting gaat de gemeente, met uitzondering van 

de areaaluitbreiding voor 2016,  uit van een structurele verlaging van de 

opbrengsten voor OZB ten opzichte van de begroting 2015 met 2% overeen-

komend met ¤	150.000.  

Doelen
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen in 2016?

Een nauwkeurige inschatting van de 

areaaluitbreiding voor het bepalen van 

het OZB-tarief.

•  Het bepalen van de areaal-

uitbreiding, in samenspraak 

met de BAG-beheerder, 

Omgevingsdienst Midden-Holland 

(ODMH) en afdeling Vastgoed.

Het beperken van de meer- en min-

deropbrengsten ten opzichte van de 

raming.

•  Vaststelling van het OZB-tarief in 

de laatste raadvergadering van 

het jaar.

De tarieven onroerend zaakbelasting worden - conform het raadsbesluit van 

7 juli 2015 -  pas in december 2015 vastgesteld om een zo nauwkeurig moge-

lijke inschatting van het belastingvolume te kunnen maken.

De tarieven onroerend zaakbelasting zullen in 2016 gemiddeld genomen, 

naast voornoemde structurele verlaging van de opbrengsten OZB met  

¤	150.000, dalen door een eenmalig teruggave van ¤ 225.000 als gevolg van 

een incidenteel overschot in 2014. 

Beleidskaders
• Raadsvoorstel 07-07-2015 (R15.000063)

6.2 Belastingen

http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63268&f=e320f89922516fa6f7be58e280334c9a&attachment=0&c=43391
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Doelstelling
Met de uitkering uit het gemeentefonds voorziet de gemeente Zuidplas in het 

grootste gedeelte van de financiering van haar activiteiten. Het overige deel 

van de financiering komt van de lokale belastingen.

Achtergrond / ontwikkelingen
Het gemeentefonds is een fonds op de Rijksbegroting. Hieruit ontvangen 

de gemeenten jaarlijks een algemene uitkering. Met deze middelen moeten 

zij hun algemene taken vervullen, minimaal op het niveau dat de wet 

voorschrijft. Ook houden gemeenten met deze middelen hun bestuurlijke 

en ambtelijke organisatie in stand. Zuidplas is vrij in de besteding van de 

algemene uitkering uit het gemeentefonds. De gemeente legt hierover geen 

verantwoording af aan het Rijk.

Meicirculaire 2015
Eind mei ontvingen alle gemeenten de meicirculaire gemeentefonds 2015. In 

deze circulaire lichtten de beheerders de laatste ontwikkelingen toe, onder 

andere naar aanleiding van de Voorjaarsnota van het kabinet. Op de uitkom-

sten van de meicirculaire is een aftrekpost van ¤ 600.000 toegepast. Dit 

omdat voor het jaar 2016 door het rijk een behoorlijk positieve inschatting is 

gemaakt en de praktijk van de laatste jaren leert dat het rijk vaak terugkomt 

op te positief ingestoken prognoses. Om mogelijke tegenvallers te voorkomen 

is door het college een meer voorzichtige inschatting gemaakt.   

De hoofdboodschap is dat de opbrengsten, ondanks de aftrekpost van  

¤ 600.000, ten opzichte van de Begroting 2015 voor wat betreft de jaren 2016 

en 2017 ongeveer gelijk blijven en voor de jaren 2018 en 2019 stijgen. 

Dit geldt niet voor het sociaal deelfonds, dat een afzonderlijke uitkering is 

binnen de algemene uitkering. Hier is sprake van een daling ten opzichte 

van de begroting 2015, waarbij de verschillen jaarlijks oplopen. De gemeente 

Zuidplas gaat ervan uit dat zij de lagere opbrengsten in de begroting kan 

opvangen aan de lastenkant van het sociaal deelfonds. Wel blijft de gemeente 

de ontwikkelingen in de komende periode goed volgen, zodat zij waar nodig 

tijdig kan anticiperen.

Septembercirculaire 2015
Na de troonrede op Prinsjesdag is de septembercirculaire gemeentefonds 2015 

vrijgegeven. De resultaten zijn positief voor alle jaren:

De toename is vooral het gevolg van een forse positieve mutatie van het 

BTW-Compensatiefonds en daarnaast van een stijging van het accres als 

gevolg van het principe ‘Samen de trap op, samen de trap af’. Beide voor-

noemde componenten zijn grillig. Dit geldt zeker ook voor de mutaties van 

het BTW-Compensatiefonds. Voor wat betreft de accressen, er is weliswaar 

sprake van licht economisch herstel, maar het college merkt hierbij op dat de 

aangekondigde lastenverlichting van ¤	5 miljard van het kabinet niet meetelt 

in de doorwerking naar het gemeentefonds volgens het ‘Samen de trap op, 

samen de trap af’ principe. Voor de accressen van de jaren 2018 en 2019 

is extra waakzaamheid geboden. Hoe verder in de tijd, des te onzekerder 

de prognoses. Om die reden heeft het college de uitkomsten behoedzaam 

geraamd en afgerond op honderdduizend euro om geen schijnnauwkeurig-

heid te suggereren. 

Gelet op de eerdere jaarlijkse reservering van ¤	600.000 is het college van 

mening dat er afdoende maatregelen zijn getroffen om de risico’s het hoofd  

te bieden. 

6.3 Gemeentefonds

Algemene uitkering exclusief Sociaal Deelfonds   bedragen 1 x ¤ 1.000
2016 2017 2018 2019

Reële toename ¤	192 ¤	164 ¤	500 ¤	500
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De uitkomsten van het Sociaal Deelfonds zijn in de jaren 2017 tot en met 2019 

positief. In het jaar 2016 is sprake van een lichte daling. Conform de tot nu toe 

gevolgde systematiek zullen ook deze mutaties budgettair-neutraal worden 

verwerkt, hetgeen betekent dat ook de uitgaven met dezelfde mutatie zullen 

worden verhoogd of verlaagd.

De achteruitgang van de Wmo houdt verband met een nieuwe verdeling voor 

beschermd wonen. Het voordeel voor Participatie houdt verband met een 

aanpassing van de verdeling. 

Doelen
Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen in 2016?

Het zoveel mogelijk voorkomen van 
fluctuaties in de begroting als gevolg 
van het rijksbeleid. Hiervoor is een 
robuuste berekening nodig.

•  Het nauwgezet volgen van de 
ontwikkelingen op rijksniveau en 
hiervoor niet uitsluitend wachten 
op de gemeentefondscirculaires.

•  Een behoedzame raming van de 
accressen.

•  Een behoedzame raming van de 
maatstaven.

Het juist en tijdig beleidsmatig 

doorvertalen van de mutaties in het 

gemeentefonds naar de betreffende 

beleidsvelden.

•  Het verwerken van taakmutaties 

(waar nodig) binnen de juiste 

budgetten, met een gedegen 

onderbouwing en analyse.

•  Het verwerken van de mutaties 

in het sociaal domein, met een 

onderbouwing en analyse in 

hoeverre de rijksmiddelen toerei-

kend zijn om binnen de budgetten 

op te vangen.

•  Het tijdig actualiseren van de 

risico’s van het sociaal domein.

Beleidskaders
•  Informatienota uitkomsten meicirculaire 2015

•  Plan van Aanpak implementatie Vennootschapsbelasting

• Meicirculaire 2015

• Septembercirculaire 2015

Sociaal Deelfonds   bedragen 1 x ¤ 1.000
2016 2017 2018 2019

Decentralisatie Awbz naar Wmo (IU) 
sc 2015

-38

Decentralisatie Jeugdzorg (IU) sc 
2015

Participatiewet sc 2015 28 39 50 48

Totaal drie D’s conform sc 2015 -10 39 50 48

http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63265&f=17ce786049925efe77d32e688a31a060&attachment=0&c=43391
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63263&f=63d46e113ddaeff137e897257a3ee10c&attachment=0&c=43391
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63257&f=db8a7202b544dfd5506c3889bda25ffc&attachment=0&c=43391
http://www.zuidplas.nl/document.php?m=31&fileid=63284&f=d14fa91bd99300f7e651cbf08283cf4b&attachment=0&c=43391
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Algemene Dekkingsmiddelen              bedragen 1 x ¤ 1.000

Jaar- 
rekening  

2014

Begroting  
2015

Bestaand  
beleid  
2016

Nieuw 
beleid  

2016 - I

Nieuw 
beleid  

2016 - S

Begroting 

2016

Meerjaren- 
raming 

2017

Meerjaren- 
raming 

2018

Meerjaren- 
raming 

2019

Lasten  
Algemeen 44- 1.209- 86 100  186 211 436 611

Belastingen 755 543 492 492 492 482 480

Gemeentefonds 14 14 25 27 30

Totaal lasten 711 666- 592 100 692 728 945 1.121

Baten
Algemeen 3.260 3.804 2.775  2.775  3.163 3.323   3.540

Belastingen 9.984 9.563 9.839  9.839 9.884 9.931 9.978
Gemeentefonds 32.733 43.923 43.787 43.787 42.694 42.549 42.635 

Totaal baten 45.977 57.290  56.401  56.401 55.741 55.803 56.153 
Saldo van baten en lasten   45.266 57.956  55.809 100- 55.709 55.013 54.858 55.032

 
Toevoeging aan reserves 2.254 17.427 295 295 278 266 255 

Onttrekking aan reserves 2.659 20.062 92 92  92 92 91  

Resultaat 45.671 60.591 55.606 100- 55.506  54.827 54.684 54.868 

Wat gaat het kosten?
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bedragen 1 x ¤ 1.000
Algemene Dekkingsmiddelen Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016 verschil jaarrek. 

2014- begr.2016

verschil begr.  

2015- begr. 2016

Algemeen  
Lasten 44- 1.209- 186 230- 1.395- 

Baten 3.260 3.804 2.775 485- 1.029- 

Saldo 3.304 5.013 2.589  715- 2.424-
Belastingen
Lasten 755  543 492 263  51
Baten 9.984  9.563 9.839 145- 276

Saldo 9.229 9.020 9.347 118 327 
Gemeentefonds  
Lasten  14 14 14-
Baten  32.733  43.923 43.787 11.054 136-

Saldo  32.733 43.923 43.773 11.040 150- 

Totaal lasten 711 666- 692 19 1.358- 
Totaal baten  45.977 57.290  56.401 10.424 889-
Saldo van baten en lasten 45.266 57.956 55.709  10.443 2.247-

Toevoeging aan reserves   2.254 17.427 295 1.959 17.132
Onttrekking aan reserves  2.659 20.062 92 2.567- 19.970-

Resultaat 45.671 60.591 55.506 9.835 5.085- 

Klik hier voor de analyses van de verschillen tussen de begroting 2015 en de begroting 2016.
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Inleiding
De paragraaf Lokale heffingen geeft inzicht in de diverse gemeentelijke 

belastingen en de gevolgen daarvan voor de inwoners van Zuidplas. Lokale 

heffingen hebben tot doel dat de gemeente door het verwerven van eigen 

middelen dekking vindt voor haar uitgaven in het kader van de uitvoering 

van de gemeentelijke taken. De invoering, wijziging of intrekking van lokale 

heffingen vindt plaats door middel van een verordening die de gemeenteraad 

vaststelt.

De gemeente maakt een onderscheid tussen lokale heffingen met een 

gebonden en 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 rioolhef-

fing, verantwoordt de gemeente in het betreffende programma. Zij rekent 

deze niet tot de algemene dekkingsmiddelen.

Gemeentelijk beleid
Onroerendezaakbelasting
Op 7 juli 2015 besloot de gemeenteraad dat zij de tarieven van de onroeren-

dezaakbelastingen 2016 en volgende jaren vaststelt in de laatste vergadering 

van het jaar. Dit gebeurde voorheen in de vergadering waarin de gemeente-

raad de begroting vaststelt. De definitieve vaststelling van de overige tarieven 

voor het jaar 2016 vindt plaats bij de behandeling van de programmabegroting 

2016-2019. Op 7 juli 2015 besloot de gemeenteraad ook dat zij bij de vaststel-

ling van de tarieven voor het nieuwe jaar rekening houdt met de belastingop-

brengsten van het huidige belastingjaar. Het doel is hiervan is te komen tot 

een meer gelijkmatige gemiddelde belastingdruk per belastingcategorie van 

de OZB.

De tarieven onroerende zaakbelastingen zullen in december ter vaststel-

ling aan de gemeenteraad worden aangeboden. In de begroting is rekening 

gehouden met een structurele verlaging van de opbrengsten OZB met  

 ¤	150.000. Dit zal als uitgangspunt worden meegenomen bij de bepaling van 

de tarieven. 

Woningwaarderingsstelsel
Door het nieuwe woningwaarderingsstelsel (WWS) waarbij de WOZ-waarde 

van invloed is op het aantal toe te kennen WWS-punten voor een woning. Het 

aantal WWS-punten bepaalt de maximumhuur die de verhuurder voor een 

(gereguleerde) huurwoning mag vragen. De berekening van de puntenwaar-

dering vindt deels plaats op basis van de WOZ-waarde per vierkante meter 

en deels op de absolute WOZ-waarde van de woning. Hierdoor krijgen de 

huurders van (gereguleerde) huurwoningen weer een belang bij de hoogte 

van de WOZ-waarde. Daarom verzend de gemeente vanaf 2016 ook weer een 

WOZ-beschikking naar alle huurders. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat zij in 

2016 meer bezwaarschriften ontvangt.

Precariobelasting
Naar aanleiding van de motie Van der Burg (Kamerstukken II, 32 500-VII, nr.9) 

is een nieuw wetsvoorstel gemaakt, dat betrekking heeft op de vrijstelling 

van de precariobelasting voor netwerken van nutsbedrijven. Het voorstel 

introduceert een wettelijke vrijstelling, die ertoe leidt dat de gemeente geen 

precariobelasting kan heffen voor ‘netwerken die zich bevinden onder, op of 

boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond van de gemeente, 

de provincie of het waterschap’.

De Raad van State bracht in augustus 2012 een advies uit over het wets-

voorstel. Naar aanleiding van dit advies en het nadere onderzoek maakt 

de verantwoordelijke minister Plasterk een afweging tussen de varianten. 
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Oorspronkelijk zou hij de Tweede Kamer hierover in de eerste helft van 2014 

informeren (bron: brief van minister Plasterk aan de Voorzitter van de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal van 20 maart 2014, kenmerk 2014-0000119721). 

In februari 2015 beantwoordde de minister nog Kamervragen over het lange 

uitblijven van de afschaffing van precariobelasting. Hij gaf echter geen uit-

sluitsel. “De belastingruimte van gemeenten, provincies en waterschappen 

mogen niet zomaar worden beperkt, als daar geen compensatie tegenover 

staat,” zo redeneerde Plasterk. Binnenkort komt hij met meer informatie. 

Beleidsuitgangspunten
Het tarievenbeleid belastingen van de gemeente Zuidplas is in overeenstem-

ming met het amendement van de fractie PvdA/GroenLinks dat de gemeen-

teraad in de vergadering van 15 juli 2014 aannam.

1.  Toename belastingen: met uitzondering van de onroerendezaakbelastingen 

en de afvalstoffenheffingen  hanteert het college het uitgangspunt dat de 

toename van de opbrengsten van de overige ongebonden lokale heffingen 

(hondenbelasting, precariobelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting 

en reclamebelasting) 2% bedraagt;

2.  Onroerende zaakbelastingen: het college hanteert het uitgangspunt dat de 

opbrengsten gelijk zijn aan die van 2015, vermeerderd met de opbrengsten 

die voortvloeien uit de autonome groei (nieuw- en verbouw van woningen 

en niet-woningen minus sloop) in 2015;

3.  Gebonden lokale heffingen (afvalstoffenheffing en rioolheffing): het college 

gaat bij het vaststellen van de tarieven uit van tarieven die 100% van de 

kosten dekken;

4.  BTW-compensatiefonds: het college verwerkt het effect van dit fonds in 

de tarieven van de afvalstoffen- en rioolheffing. Het college stelt voor de 

opbrengsten onroerende zaakbelastingen met ingang van 2016  

structureel te verlagen met 2%, overeenkomend met een bedrag van 

afgerond ¤ 150.000.

Kwijtscheldingsbeleid
Inwoners kunnen alleen kwijtschelding krijgen voor het vaste tarief van de 

afvalstoffenheffing. In 2016 bedraagt het voorgestelde tarief hiervan ¤ 215. 

Als norm voor de kwijtschelding stelt de gemeente de kosten van bestaan op 

100% van de bijstandsnorm.

In april 2014 besloot de raad tot verruiming van het kwijtscheldingsbeleid. 

Deze verruiming heeft betrekking op het verlenen van kwijtschelding aan 

kleine ondernemers bij privébelastingschulden, het aanmerken van de 

nettokosten van de kinderopvang als uitgaven en het hanteren van een 

hogere inkomensnorm voor pensioengerechtigden. De gemeente verleent 

automatisch kwijtschelding aan inwoners die in het verleden al kwijtschelding 

kregen, waarvan de persoonlijke situatie niet is gewijzigd.

De volgende tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de regeling 

kwijtschelding.

Kwijtschelding    bedragen 1 x ¤ 1.000    

Jaarrekening  

2014
Begroting

2015
Begroting

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019

Kwijtschelding  
Aantal 580 550 550 550 550 550

Bedrag 129 120 120 120 120 120

Procentuele  

ontwikkeling

-7% 0% 0% 0% 0%



84

Programmabegroting 2016- 2019 Gemeente ZuidplasParagraaf 1

Financiële gegevens
Overzicht tarieven

Tarieven belastingsoorten/heffingen
Belastingsoort/heffing Tarief 2014 Tarief 2015 Voorgesteld 

tarief 2016

Onroerende-zaakbelastingen 306 314 n.n.b
Roerende-zaakbelastingen 

Tarief woningen eigenaar 0,1303% 0,1377% n.n.b

Tarief niet-woningen eigenaar 0,1643% 0,1698% n.n.b

Tarief niet-woningen gebruiker 0,1223% 0,1274% n.n.b

Afvalstoffenheffing:

Vast tarief  ¤ 229,50 ¤ 221,50 ¤ 215,00 

Variabele tarieven:

Tarief lediging mini-container van 

120 liter

¤ 2,00 ¤ 2,00 ¤ 2,00

Tarief lediging mini-container van 

240 liter

¤ 4,00 ¤ 4,00 ¤ 4,00

Tarief opening ondergrondse 

container

¤ 1,00 ¤ 1,00 ¤ 1,00

Rioolheffing

Tarief per aansluiting ¤ 233,00 ¤ 253,00 ¤ 245,00

Hondenbelasting

Tarief per hond ¤ 93,60 ¤ 96,00  ¤ 97,40

Tarief per kennel ¤ 374,40 ¤ 381,90 ¤ 389,60

Precariobelasting

Tarief terrassen, per m2, per dag ¤ 0,80 ¤ 0,80 ¤ 0,85 

Tarief terrassen, per m2, per week ¤ 2,60  ¤ 2,65 ¤ 2,70 

Tarief terrassen, per m2, per 

maand

¤  5,70 ¤  5,80 ¤  5,90 

Tarief terrassen,  

per kalenderhalfjaar

¤ 26,00 ¤ 26,50 ¤ 27,00 

Tarief leidingen, buizen en kabels ¤ 1,80 ¤ 1,85 ¤ 1,90

Forensenbelasting

Tarief per woning ¤ 168,30 ¤ 171,70 ¤ 175,10

Toeristenbelasting

Tarief per overnachting ¤ 0,95 ¤ 1,00 ¤ 1,05 
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Opbrengsten budgetten belastingen bedragen 1 x ¤ 1.000
Heffing Jaar-

rekening  

2014

Begroting

2015
Begroting

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019

Afvalstoffen-  

heffing

4.247 4.170

 

4.026 4.023  3.989  3.989 

Rioolheffing 4.275 4.663  4.515 4.540 4.552 4.577 

Hondenbelasting 229 237  242 247 252 257

Precario belasting 1.853 1.871 1.909 1.947 1.986 2.026

Forensen belasting 61 40 41 42   43 44 

Toeristenbelasting  93 72  74 75 77 78 

OZB 7.742 7.838 7.573 7.573 7.573 7.573

Leges producten 

publiekszaken

714 478 581 709 701 711 

Leges omgevings-

vergunningen

690 520 663 676 689 702

Leges algemeen 111 85 85 85 85 85

Leges APV  

bijzondere wetten

34 22 22 22 22 22

Begraafrechten 491 549  547 663 673 683 

Marktgelden 20 23 23 23 23 23 

Totale  

opbrengsten

20.560 20.368 20.301 20.625 20.665  20.770 

Procentuele  

ontwikkeling

-1% 1% 1% 0% 1%

Gemeentelijke woonlasten
Onder gemeentelijke lasten verstaan we het gemiddelde bedrag dat een 

huishouden betaalt aan onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstof-

fenheffing, minus een eventuele heffingskorting. 

De gemeente kiest ervoor om de lokale lastendruk voor inwoners van 

Zuidplas te vergelijken met de gemiddelde lastendruk voor burgers in heel 

Nederland. Hierbij heeft zij extra aandacht voor de fusiegemeenten De Ronde 

Veenen, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp en Kaag en Braassem.

In het overzicht van de gemeentelijke woonlasten in 2014 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.

bron: Coelo 2015

Zuidplas 2014 2015  2016

Onroerendezaakbelastingen (OZB)
Tarief woningen (%) 0,1303% 0,1377% n.n.b

Gemiddelde woningwaarde ¤ 235.000 ¤ 228.000 n.n.b

Aanslagbedrag OZB ¤ 306,00 ¤ 314,00 n.n.b

Afvalstoffenheffing

Vastrecht  ¤ 229,50 ¤ 221,50 ¤ 215,00

Rioolheffing woningen

Eigenaar ¤ 233,00 ¤ 253,00 ¤ 245,00 

Totaal ¤ 768,50 ¤ 788,50

In deze berekening is het variabele deel van de afvalstoffenheffing

niet meegenomen.
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Zuidplas Positie** Kaag en Braassem Lansingerland Pijnacker-Nootdorp De Ronde Venen

Gemeentelijke woonlasten
Rangnummer meerpersoonshuishoudens* 358 3 390 397 338 114

Gemiddelde WOZ waarde van een woning (¤) 228.000 259.000 258.000 256.000 285.000

Onroerendezaakbelasting (OZB)
Tarief woningen (%) 0,1377 4 0,1251 0,1505 0,1139 0,0954
Tarief niet- woningen (%) 0,2972 2 0,3296 0,4406 0,3944 0,2421
Heffingskorting

Bedrag (¤) 0 0 0 0 0
Reinigingsheffing Woningen
Eenpersoonshuishouden (¤) 239 4 197 286 220 163
Meerpersoonshuishouden (¤) 275 2 292 357 300 212
Kwijtschelding Deels ja ja ja ja
Rioolheffing Woningen

Eenpersoonshuishouden (¤) 253 4 307 229 224 199
Meerpersoonshuishouden (¤) 253 4 307 229 224 199
Kwijtschelding nee ja ja ja nee
Kwijtscheldingsnorm (%) nvt 100 100 100 nvt
Gemeentelijke woonlasten
Eenpersoonshuishouden (¤) 807 3 827 901 740 635
Meerpersoonshuishouden (¤) 842 3 922 973 820 683
Burgerzaken
Kosten rijbewijs (¤) 38,80 4/5 38,45 38,20 38,65 38,80
Kosten uittreksel GBA (¤) 11,70 5 10,15 7,60 8,70 10,60
Kosten paspoort (¤) 67,10 67,10 67,10 67,10 67,10
Kosten identiteitskaart (¤) 53,05 53,05 53,05 53,03 53,00
Toeristenbelasting
Bedrag per overnachting (¤) 1,00 4 0 0 2,05 0,87
Hondenbelasting
Bedrag voor een hond (¤) 96,00 5 52 80,28 61,68 58,80
Omgevingsvergunning
Bedrag voor dakkapel 430 3 480 436 368 415

Bedrag voor nieuwbouw woning ¤	45.000 980 1 1.530 1.522 1.328 1.691
Bedrag voor nieuwbouw woning ¤ 140.000 3.019 1 3.780 4.153 4.007 4.893

* Rangnummer 1 staat voor de laagste woonlasten 
** positie in vergelijking met gemeenten in overzicht

Tabel begroting: woonlasten 2015 t.o.v. vergelijkbare gemeenten
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Inleiding
De gemeente Zuidplas wil risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering, 

beheersbaar houden. Door inzicht in de risico’s is zij in staat om op verant-

woorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s in verhouding staan tot 

de vermogenspositie van Zuidplas. Voor het verkrijgen en behouden van dit 

inzicht actualiseert de gemeente haar risico-inventarisatie tweemaal per jaar: 

bij de begroting en de jaarrekening. De gemeente gebruikt de uitkomst van de 

risico-inventarisatie voor het vaststellen van de vereiste weerstandscapaciteit. 

Zij vergelijkt deze uitkomst met de daadwerkelijk beschikbare weerstands-

capaciteit, waarvan de algemene reserve de belangrijkste component is.

Wijzigingen beleid
Op 14 oktober 2014 stelde de gemeenteraad de nota risicomanagement 2014 

vast, met daarbij de opdracht aan het college om het beleid in 2015 te evalue-

ren. In de nota risicomanagement 2015 stelt het college voor om het beleid op 

een aantal onderdelen te wijzigen. De gemeenteraad ontvangt dit voorstel nog 

ter vaststelling.

De belangrijkste beleidswijziging is dat de gemeente Zuidplas risico’s niet 

uitsluitend netto in beeld brengt, maar ook op bruto basis. De beheersmaat-

regelen leiden tot een lager netto risico ten opzichte van het bruto profiel. 

De gemeente neemt de netto risico’s mee in de risicosimulatie. Een nadere 

toelichting leest u hieronder.

Risico’s opgenomen in Planning&Control-cyclus
Als de kans op het optreden van een risico groter is dan 50%, dan krijgt dit 

risico een plek in de begroting. Het beleid van de gemeente Zuidplas schrijft 

voor dat zij zulke risico’s meeneemt in de P&C-cyclus. Wanneer de gemeente 

het gehele risico in de begroting zou opnemen, dan ontstaat het gevaar dat zij 

de begroting (onnodig) ‘opblaast’. De gemeente moet dus goed nagaan welk 

gedeelte van het risico zij in de begroting opneemt en welk restrisico dan nog 

overblijft. Het onderstaande overzicht toont als voorbeeld hoe de gemeente 

Zuidplas handelt met het risico op de onvoorziene schommelingen van het 

accres uit het gemeentefonds.

De gemeente Zuidplas schat de kans 70% dat zij een beroep moet doen op de 

algemene reserve, voor een maximaal bedrag van ¤ 1.100.000. Na de  

getroffen maatregelen resteert een kans van 30% dat de gemeente een 

beroep moet doen op de algemene reserve, voor een maximaal bedrag van  

¤ 500.000. Het opnemen van een risico in de P&C-cyclus betekent dus niet 

dat een risico niet meer in beeld is. Ook deze risico’s zijn vastgelegd, inclusief 

de beheersmaatregel ‘opnemen in de begroting’.

Risico’s met kans op optreden groter dan 50%
De risico’s boven de 50% vinden hun weg in de P&C-cyclus. Hierbij overlegt 

het college met de gemeenteraad welk bedrag de gemeente in haar begroting 

opneemt en welk restrisico met een kans op optreden van kleiner dan 50% 

acceptabel is. Het opnemen van een risico met een kans op optreden groter 

dan 50% is voornamelijk een signaal dat de gemeente voor de betreffende 

activiteit tot dan toe een optimistische raming heeft gedaan in haar begroting. 

Dit signaal is dan ook het startpunt voor een discussie over het verhogen van 

de budgetten voor de betreffende activiteit.

Kans op optreden Maximaal financieel effect

Bruto risico 70% ¤ 1.100.000

Maatregel •  Behoedzaam ramen door ¤ 600.000,-  

minder op te nemen dan in de meicirculaire;

•  Behoedzaam ramen van eigen maatstaven.

Netto risico 30% ¤ 500.000
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Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de mate waarin de gemeente in staat is tot het 

vrijmaken van middelen voor het opvangen van substantiële tegenvallers, 

zonder dat dit gevolgen heeft voor het bestaande beleid. Het gaat dus om de 

robuustheid van de begroting. Een sluitende begroting zonder weerstands-

vermogen 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: de risico’s 

en de weerstandscapaciteit. De gemeente bepaalt het 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 betrok-

kene. Voor het weerstandsvermogen zijn vooral de risico’s relevant die de 

gemeente niet ondervangt, maar die mogelijk wel financiële gevolgen hebben. 

Als zulke risico’s zich voordoen, dan vangt de gemeente deze op met het 

weerstandsvermogen.

Het weerstandsvermogen en de risico’s voor de gemeente hebben met elkaar 

te maken. De paragraaf Weerstandsvermogen beschrijft dan ook de samen-

hang en risico’s.

Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit is een verzamelterm van alle middelen en mogelijk-

heden waarover de gemeente beschikt (of kan beschikken), voor het bekos-

tigen van onvoorziene financiële tegenvallers waarvoor geen verzekering of 

voorziening beschikbaar is. Het gaat hierbij om de buffers in het eigen vermo-

gen en de exploitatie: 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 Zuidplas maakt onderscheid tussen de incidentele en struc-

turele weerstandscapaciteit. Deze bieden inzicht in de mate waarin de 

gemeente tegenvallers kan opvangen. De onderstaande tabel bevat de saldi 

van de weerstandscapaciteit per 1 januari 2016. Deze saldi zijn direct van 

belang voor de risicoanalyse.

Weerstandscapaciteit exploitatie     bedragen 1 x ¤ 1.000
Incidenteel Structureel Totaal

Onbenutte belastingcapaciteit 2.640 2.640
Onvoorzien

Weerstandscapaciteit vermogen

Algemene reserves 14.196 1 14.196

Vrij aanwendbare reserves

Stille reserves

Totale weerstandscapaciteit 14.196 2.640 16.540

1  Het betreft de algemene reserve exclusief de algemene reserve grondex-

ploitaties

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 (middelen) beschikbaar is voor tegenvallers. 

Hierbij moet zij ook laten zien wat het beleid is ten aanzien van de risico’s, de 

capaciteit en de relatie tussen beide. 



90

Programmabegroting 2016- 2019 Gemeente ZuidplasParagraaf 2

90

Risicoprofiel analyses lijnorganisatie  
en grondexploitaties
De gemeente heeft een actuele risico-inventarisatie gemaakt voor het 

inzicht in haar risico’s. Op basis van deze risico’s berekende zij daarnaast het 

benodigde weerstandsvermogen voor de risico’s van de lijnorganisatie en de 

grondexploitaties.

Risicoprofiel analyses lijnorganisatie
Op basis van de uitgevoerde risicoanalyse komen de volgende overzichten tot 

stand:

•  De invloed van de belangrijkste risico’s op het totale risicoprofiel (op 

clusterniveau);

•  De grootste risico’s op brutobasis;

• De grootste risico’s op nettobasis.

De invloed van de belangrijkste risico’s op het totale risicoprofiel (op 

clusterniveau)

Dit overzicht is nieuw ten opzichte van voorgaande analyses. De gemeente 

Zuidplas verschaft hiermee inzicht op hoofdlijnen.

Risicogebeurtenis (op clusterniveau)   Invloedpercentage

1. Verbonden Partijen      44%

2. Zuidplaspolder       18%

3. Diverse financiële risico’s     11%

4. Decentralisaties sociaal domein       6%

5. Organisatieontwikkelingen       5%

6. Overig        16%

Het invloedpercentage geeft weer in hoeverre de bovengenoemde cluster-

risico’s van invloed zijn op het totale risicoprofiel. Voorbeeld: de gemeente 

voerde de risicobedragen en kanspercentages van alle risicogebeurtenissen 

in. Na de risicosimulatie blijkt dat de verbonden partijen in totaal voor 44% 

van invloed zijn op het totale risicoprofiel.

Een diepgaande analyse van de risicogebeurtenissen op clusterniveau 

vindt plaats in een afzonderlijke bijeenkomst van de programmacommissie 

Planning & Control.

De grootste risico’s op brutobasis

In tegenstelling tot het bovenstaande overzicht gaan de twee volgende over-

zichten nader in op individuele risico’s.  

Zoals eerder vermeld, brengt de gemeente Zuidplas de risico’s eerst bruto 

in beeld. Pas na het formuleren van maatregelen betrekt zij deze risico’s 

netto in de risicosimulatie (zie overzicht ‘De grootste risico’s op nettobasis’). 

Voorbeeld: het onderstaande overzicht bevat het risico R531 –

Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Midden Holland. Dit risico 

maakt onderdeel uit van het clusterrisico Verbonden Partijen in het over-

zicht ‘De invloed van de belangrijkste risico’s op het totale risicoprofiel (op 

clusterniveau)’.
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Risico’s lijnorganisatie
Nr. Risicogebeurtenis Maatregelen Invloed  

(%)

R334 Zuidplaspolder - 
Afwaarderen gronden in 
Grondbank RZG Zuidplas

Verliesvoorziening van ¤ 30 
miljoen door de Grondbank, 
met een aandeel van 9% voor 
de gemeente. Dit komt neer 
op  2,7 miljoen. (Actief)

21%

R531 [Regionale Dienst 
Openbare Gezondheids-
zorg Midden Holland 
(RDOG)] - Risico’s

8%

R386 Afschaffen 
precariobelasting

Zodra duidelijk is of en 
wanneer deze afschaffing 
plaatsvindt wordt dit meege-
nomen in het eerstvolgende 
P&C moment. Hierdoor is 
de onvoorziene tegenvaller 
voor het saldo beperkt tot een 
effect van 1 jaar. Daarna is dit 
geen verrassing meer.

 7%

R526 [Promen] - Risico’s 6%

R532 Negatieve afwijking uitke-
ring gemeentefonds ten 
opzichte van begroting

Behoedzaam ramen van 

de algemene uitkering (¤ 
0,6 mln. lagere raming dan 
bedrag in meicirculaire), 
behoedzaam ramen van eigen 
maatstaven

6%

R535 [Veiligheidsregio Hollands 
Midden] - Risico’s

5%

R524 [Omgevingsdienst Midden-
Holland (ODMH)] - Risico’s

5%

R335 Zuidplaspolder - 
Afwaarderen plankosten 
als gevolg van planuitval

Momenteel wordt een deel 
van het risico beheerst als 
gevolg van contractuele 
afspraken over kostenverhaal, 
onder meer in de projecten 
Zevenhuizen-Zuid en 
Knibbelweg-Oost.

 5%

R538 Afgegeven garanties op 
verstrekte geldleningen

4%

R530 [Bedrijvenschap Regio 
Gouda] - Risico’s

4%

De grootste risico’s op nettobasis 
Nr. Risicogebeurtenis Maximale kans Risico-

percen tage
Invloed 

(%)

R334 Zuidplaspolder - 
Afwaarderen gronden in 
Grondbank RZG Zuidplas

¤2.650.000 50% 14%

R531 [Regionale Dienst 
Openbare Gezondheids-
zorg Midden Holland 
(RDOG)] - Risico’s

¤	1.491.000 70% 11%

R526 [Promen] - Risico’s ¤	1.627.000 50% 9%

R535 [Veiligheidsregio Hollands 
Midden] - Risico’s

¤	1.289.000 50% 7%
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R524 [Omgevingsdienst Midden-
Holland (ODMH)] - Risico’s

¤	1.937.000 30% 6%

R538 Afgegeven garanties op 
verstrekte geldleningen

¤	50.000.000 1% 5%

R530 [Bedrijvenschap Regio 
Gouda] - Risico’s

¤	975.000 50% 5%

R284 R215: Brede School 
Moerkapelle (achter-
blijvende locaties niet 
herontwikkeld)

¤	934.000 50% 5%

R534 Onvoldoende effect van de 
transformatie

¤	1.500.000 30% 5%

R335 Zuidplaspolder - 
Afwaarderen plankosten 
als gevolg van planuitval

¤	1.395.000 30% 4%

De netto risico’s kwamen tot stand nadat de gemeente Zuidplas maatregelen 

doorvoerde op de bruto risico’s (zie overzicht ‘De grootste risico’s op bru-

tobasis’). De bruto risico’s zijn onderwerp van gesprek: het college betrekt 

deze in de discussie met de gemeenteraad en voert hierop het beleid. Daarna 

resteren de netto risico’s (zie bovenstaand overzicht). De gemeente Zuidplas 

betrekt de netto risico’s in de risicosimulatie.

Kansverdeling en risicosimulatie
De gemeente Zuidplas heeft een risicosimulatie uitgevoerd op basis van de 

Monte-Carlosimulatie. Deze methode houdt in dat de simulatie van de risico’s 

niet één keer, maar vele malen plaatsvindt, elke keer met andere startcon-

dities. De gemeente past risicosimulatie toe, omdat het reserveren van het 

maximale bedrag niet nodig is. De risico’s treden immers niet allemaal tege-

lijk en in hun maximale omvang op. 

Voor een gedegen risicosimulatie doet de gemeente Zuidplas een beroep 

op NARIS, het meest gebruikte risicomanagementsoftwarepakket van 

Nederland. NARIS voert deze risicosimulatie uit op basis van 10.000 trek-

kingen, waarmee de gemeente de benodigde financiële buffer berekent en 

de belangrijkste risico’s bepaalt. In iedere trekking bepaalt NARIS per risico 

of het risico zich voordoet (rekeninghoudend met de kans) en tegen welke 

omvang (rekeninghoudend met de omvang van de financiële gevolgen). Op 

basis van alle 100.000 trekkingen bepaalt NARIS de gemiddelde invloed per 

risico binnen het risicoprofiel. De mate van invloed drukt NARIS uit in het 

invloedspercentage. 

Het invloedspercentage is dus niet alleen afhankelijk van de kans en de 

financiële gevolgen per risico, maar ook van de totale samenstelling van 

het risicoprofiel. Als de gemeente Zuidplas een risico met een grote invloed 

verwijdert uit het risicoprofiel, dan heeft dat gevolgen voor de invloedsper-

centages van de overige risico’s. De invloedspercentages van deze risico’s 

nemen in dat geval toe.

Zekerheidspercentage Bedrag

10%    ¤ 2.402.000

25%    ¤ 3.238.000

50%    ¤ 4.278.000

75%    ¤ 5.416.000

80%    ¤	5.719.000

90%    ¤ 6.551.000

95%    ¤ 7.361.000

99%    ¤ 12.534.000

Uitkomst risicoanalyse
Het benodigde weerstandsvermogen bedraagt op basis van het 90%-crite-

rium ¤ 6.550.000. De begrote algemene reserve per 1 januari 2015 bedraagt  
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¤ 14.196.000. De ratio bedraagt hiermee 2,2, een getal dat in de nota  

risicomanagement overeenkomt met de kwalificatie ‘uitstekend’.

De risicoanalyse wijst met 90% zekerheid uit dat de gemeente alle risico’s 

kan afdekken met een bedrag van ¤ 6.550.000. Dit bedrag is de benodigde 

weerstandscapaciteit en kwam tot stand na het uitvoeren van de Monte-

Carlosimulatie. Conform het beleid in de nota risicomanagement zet de 

gemeente dit bedrag af tegen de beschikbare algemene reserve.

Risico’ s grondexploitaties 
De gemeenteraad behandelt de Tussentijdse Rapportage Grondbedrijf (TRG) 

2015 niet in oktober, maar eind november. Dit is een gevolg van de aange-

kondigde wijzigingen in het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en 

de invoering van de Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen 

(Vpb). Dat betekent dat het college de cijfers en projectrisico’s van de TRG 

2015 niet meeneemt in deze paragraaf. Voor het meest actuele overzicht van 

de projectrisico’s verwijst de gemeente daarom  naar de geheime bijlage van 

het MeerjarenPerspectief Grondbedrijf (MPG) 2015. Wel is sprake van een 

gewijzigd saldo van de Reserve Grondbedrijf.

Kengetallen
Het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten (BBV) verplicht 

de gemeente Zuidplas tot het opnemen van kengetallen in de paragraaf 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing. Deze verplichting geldt voor alle 

gemeenten in Nederland, met ingang van de begroting voor 2016.

De financiële informatie die de gemeenteraad krijgt, is nog altijd technisch en 

complex. Dit signaleerde de Adviescommissie Vernieuwing BBV, onder leiding 

van wethouder Staf Depla. In opdracht van het VNG-bestuur bracht deze 

commissie in mei 2014 advies uit over dit onderwerp. In dat advies doet de 

commissie-Depla meerdere aanbevelingen, waaronder het voorschrijven van 

een set met specifieke kengetallen in het BBV.

Het opnemen van kengetallen in de begroting past in het streven naar meer 

transparantie. Het Rijk stelt gemeenteraden hiermee in staat om makkelijker 

inzicht te krijgen in de financiële positie (baten en lasten) van een gemeente. 

De kengetallen vormen een verbinding tussen de verschillende aspecten 

die gemeenteraden in hun beoordeling van de financiële positie moeten 

betrekken. Op die manier komen zij tot een meer verantwoord oordeel. 

Gemeenteraden leveren hiermee een belangrijke bijdrage aan hun kaderstel-

lende en controlerende rol.

Kengetallen ter ondersteuning van de beoordeling van de financiële 

positie 

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde 

onderdelen van een begroting of 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: netto schuldquote, netto schuldquote gecorrigeerd voor 

alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele 

exploitatieruimte en belastingcapaciteit. 

Het college beoordeelt deze kengetallen in de begroting en jaarrekening, 

zowel in hun onderlinge verhouding als in relatie tot de financiële positie.

Voor de beoordeling van de financiële positie is het belangrijk dat het college 

en de gemeenteraad zowel kijken naar de balans als naar de exploitatie. In 

de kengetallen ‘structurele exploitatieruimte’ en ‘belastingcapaciteit’ komt 

tot uitdrukking of een gemeente over voldoende structurele baten beschikt. 

Daarnaast maken deze kengetallen duidelijk welke mogelijkheid de gemeente 

heeft om de structurele baten op korte termijn te vergroten. De kengetallen 

‘netto schuldquote’, ‘netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 

leningen’, ‘solvabiliteitsratio’ en ‘grondexploitatie’ hebben betrekking op de 

balans. Een ministeriële regeling legt de samenstelling van de kengetallen 

nader vast, evenals de wijze waarop gemeenten de kengetallen moeten 

berekenen en opnemen in de begroting. 
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Hieronder vindt u de  kengetallen en de formule die gemeenten daarbij 

moeten hanteren:

a)  Netto schuldquote / Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 

leningen

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote.

Formule:

Netto schuld

Totale inkomsten (voor bestemming reserves)

De uitkomst van de netto schuldquote is 1,22 (122%) en van de netto schuld-

quote gecorrigeerd voor alle verstrekte geldleningen 1,04 (104%).

b) Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin een gemeente in staat is aan haar 

financiële verplichtingen te voldoen.

Formule:

Onderhandse leningen + overige vaste schuld+ kortlopende schulden + 

overlopende passiva

Balanstotaal

De uitkomst van het solvabiliteitsratio is 0,37 (37%).

c) Structurele exploitatieruimte

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang om te 

kijken naar de structurele baten en lasten.

Formule:

Structurele baten en lasten + saldo structurele onttrekkingen en  

toevoegingen aan reserves

Totale baten (exclusief mutaties reserves)

De uitkomst van de structurele begrotingsruimte is 8%.

d) Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin een gemeente een 

financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan opvangen, of in 

hoeverre ruimte is voor nieuw beleid.

Formule:

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

Afvalstoffenheffing voor een gezin

Eventuele heffingskorting

Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin 

Woonlasten t.o.v. landelijk gemiddelde jaar er voor x 100%

De totale gemeentelijke woonlasten van 2016 zullen pas bekend zijn na het 

vaststellen van de verordening onroerende zaakbelastingen 2016 in de raad 

van december 2015. Op basis van 2015 is sprake van een uitkomst van 117,6% 

ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

e) Grondexploitatie

De afgelopen jaren bleek dat grondexploitatie een forse impact kan hebben 

op de financiële positie van een gemeente. Het is dan ook belangrijk dat een 
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gemeente beoordeelt in hoeverre grondexploitatie kan bijdragen aan een 

verlaging van de schuld.

Formule:

Waarde van de grond

Totaal geraamde baten

De uitkomst van het kengetal grondexploitatie is 0,49 (49%).

Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in 

relatie tot de financiële positie 

Het college en de gemeenteraad moeten de kengetallen altijd in samenhang 

bezien. Alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding geven deze een 

goed beeld van de financiële positie van een gemeente. In de programma-

commissie Planning & Control gaat de gemeente Zuidplas nader in op de 

kengetallen en de betekenis daarvan, mede in relatie tot de financiële positie.
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Inleiding
In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen geeft de gemeente Zuidplas 

inzicht in de werkelijke uitgaven voor kapitaalgoederen, zoals wegen en 

gebouwen. Dit betreffen uitgaven uit exploitatiebudgetten,  voorzieningen en 

investeringskredieten. Voor de instandhouding van de kapitaalgoederen werkt 

de gemeente met beheerplannen, waarin zij het meerjarig onderhoud, het 

betreffende areaal (bezit), het gewenste kwaliteitsniveau en de daarbijho-

rende financiële middelen vastlegt.

De lasten in de programma’s geven geen zicht op de werkelijke uitgaven voor 

onderhoud en vervanging. Dit komt doordat:

1.  De lasten veelal bestaan uit stortingen in voorzieningen die de gemeente 

zoveel mogelijk gelijkmatig verdeelt over de jaren. Een wijziging in lasten 

voor een programma ontstaat als een wijziging plaatsvindt in de dekking 

van de stortingen. In 2016 is dit het geval, door besluitvorming rondom 

de IBOR-plannen (Integraal Beheer Openbare Ruimte) en het Verbreed 

Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP).

2.  De investeringskredieten geen onderdeel uitmaken van de lasten in het 

programma. De gemeente activeert de investeringen, waardoor alleen de 

kapitaallasten (rente + afschrijving) tot uitdrukking komen in de program-

mabegroting. Aan de hand van nieuwe beheerplannen actualiseerde de 

gemeente het meerjarig investeringsprogramma voor 2016.

Gemeentelijk beleid
In 2015 stelde de gemeenteraad het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 

vast. Hierdoor zijn de beheerplannen voor de gehele openbare ruimte op 

orde. De komende jaren werkt de organisatie verder aan het op orde brengen 

van gegevens over de kapitaalgoederen, ontsluiting daarvan en verdere 

verfijning van operationele en financiële planning.

De budgetten voor onderhoud aan en vervanging van kapitaalgoederen zijn 

voor 2016 beduidend hoger dan voorgaande jaren. Het college beschikt 

daarmee over de financiële middelen voor de reconstructie van wegen en 

een verhoging van het onderhoudsniveau van groen binnen de woongebieden. 

Voor de overige kapitaalgoederen was al voldoende geld beschikbaar. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan gebouwen, sportvelden en openbare verlichting.

Uitvoering van de plannen
In het komende jaar ligt de focus op uitvoering van de onderhoudsplannen. In 

vergelijking met voorgaande jaren is de opgave aanzienlijk.

Reconstructies (circa ¤ 7 miljoen)

In 2016 besteedt de gemeente Zuidplas miljoenen euro’s aan reconstructies 

van wegen, groen en riolering. In veel gevallen gaat het om volledige herin-

richtingen, waarbij de gemeente ook aansluitende watergangen, speelobjec-

ten en openbare verlichting onder handen neemt. Deze reconstructies vinden 

waar mogelijk wijkgericht plaats, samen met de ondergrondse infrastructuur. 

In 2016 ligt de focus op de Kruidenbuurt in Nieuwerkerk aan den IJssel 

en de staatsliedenbuurt in Moordrecht. In 2017 verschuift de focus naar 

de Veldenbuurt en Dalenbuurt in Nieuwerkerk aan den IJssel. Naast deze 

gebieden vinden in andere straten ook reconstructies plaats en reconstrueert 

de gemeente enkele asfaltwegen. Voorbeelden hiervan zijn de Rijksweg/

Parallelweg-Zuid en de Vierde Tochtweg. 

Uitgebreide consultaties van bewoners en bedrijven zijn onderdeel van de 

uitvoering van de reconstructies. Deze vragen veel inspanningen op het 

gebied van communicatie en werkbegeleiding. Naast de nieuwe reconstruc-

tieprojecten vindt de afronding plaats van de lopende reconstructies van de 

Dorpsstraat en Zuidelijke Dwarsweg in Zevenhuizen.
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Grootschalig onderhoud (circa ¤ 2,5 miljoen)

Naast de geplande reconstructies voert de gemeente ook grootschalig 

onderhoud uit aan alle kapitaalgoederen. Inrichting en gebruik blijven in 

deze gevallen veelal ongewijzigd. Aansprekende voorbeelden zijn de onder-

houdswerkzaamheden in de Mossenbuurt in Nieuwerkerk aan den IJssel, 

baggerwerkzaamheden in Moordrecht en forse uitgaven voor gebouwen. Ook 

de uitvoering van groot onderhoud vraagt veel inzet van de organisatie (en 

aannemers), met name op het gebied van communicatie en werkbegeleiding.

Regulier onderhoud en meldingen (circa ¤ 9 miljoen)

Een deel van het dagelijkse beheer van de kapitaalgoederen vindt plaats na 

signalen vanuit de samenleving, of vanuit eigen waarneming. Een speer-

punt van het college is verdere inzet van de organisatie als het gaat om de 

behandeling van meldingen. Vooral de terugkoppeling aan inwoners die 

een melding doen, is hierbij van belang. De afgelopen twee jaren voerde de 

gemeente Zuidplas behoorlijke verbeteringen door, die hebben gezorgd voor 

snellere en betere terugkoppeling aan de inwoners.

Het grootste deel van dit budget geeft de gemeente uit aan dagelijkse taken, 

zoals rioolbeheer, afvalinzameling en het onderhoud van de openbare verlich-

ting. Het reguliere onderhoudsbudget bevat ook een bedrag voor het beheer 

van groenvoorzieningen (circa 2 miljoen euro).

Uitgaven aan kapitaalgoederen
De gemeente Zuidplas doet niet alleen uitgaven aan kapitaalgoederen 

vanuit de exploitatiebudgetten, maar ook vanuit voorzieningen en reserves. 

Bovendien steekt zij geld in investeringen.

Verloop voorzieningen en reserves   (bedragen 1 x ¤ 1.000)

Het verloop van de onderhoudsvoorzieningen is in lijn met de vastgestelde 

beheerplannen.
Stand per 
01.01.2016

Storting 
2016

Onttrekking 
2016 

Stand per 
01.01.2017

Stand per 
01.01.2018

Stand per 
01.01.2019

Wegen 482 1.025 1.025 482 482 482

Groen kwaliteit 51 51 51 51

Waterbeheer 82 110 184 8 13 31

Gebouwen 477 700 387 790 832 965

Openbare 

verlichting

151 204 163 192 170 168

Civiele  

kunstwerken

375 68 44 399

 

  295

 

331 

Riolering 8.227 0 318 7.909 7.742 7.371 

Groenbeheer 305 0 305 0 0 0

Speel plaatsen 66 0 0 66 66 66

IBOR 0 656 0 656 1.062 1.239
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Investeringen 2016 (bedragen 1 x ¤ 1.000)

In 2016 geeft de gemeente Zuidplas veel geld uit aan vervanging of vernieuwing 

van de buitenruimte. Sommige van deze uitgaven beschouwt de gemeente als 

een investering die zij activeert. De onderstaande tabel geeft de geplande 

investeringen in 2016 weer.

Wegen (reconstructies) 3.966

Riolering 2.557

Speelvoorzieningen 20

Begraafplaatsen 384

Afval 75

Totaal 7.002
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Inleiding
Het doel van deze paragraaf is het informeren van de raad over het treasury-

beleid en de beheersing van financieringsrisico’s. De treasuryfunctie onder-

steunt de uitvoering van de programma’s. Treasury is het besturen en 

beheersen van de financiële posities en de risico’s die hieraan zijn verbonden. 

Het gaat hierbij om financiering van het beleid, tegen zo gunstig mogelijke 

voorwaarden. De gemeente Zuidplas is hierbij gebonden aan de kaders van 

de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO). Het doel van deze wet 

is onder andere om de inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie (finan-

cieringsactiviteiten) van de gemeente te regelen op een verantwoorde en 

professionele wijze.

Treasurybeleid en -beheer
De gemeente Zuidplas voert een risicomijdend treasurybeleid, gelet op haar 

publiekrechtelijke taak om maatschappelijke kapitaal te beheren. Dit is het 

algemene beleidsuitgangspunt van het treasurybeheer. Binnen dit risicomij-

dende beleid streeft de gemeente naar een zo hoog mogelijk rendement op 

het belegde vermogen en zo laag mogelijke kosten door leningen. Dit alles 

binnen duidelijk geformuleerde randvoorwaarden, die risico’s beperken. De 

gemeente legt de uitgangspunten en bevoegdheden in het treasurybeheer 

vast in het treasurystatuut.

Belangrijke elementen uit het treasurystatuut:

•  Het aangaan of verstrekken van leningen is alleen toegestaan voor de 

uitoefening van de publieke taak. Dit geldt ook voor het verlenen van 

garanties;

•  Uitzettingen en derivaten hebben een prudent karakter en zijn niet gericht 

op het genereren van inkomsten door het aangaan van overmatige risi-

co’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 concreet in de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Gemeentefinanciering
De financieringsbehoefte van de gemeente hangt af van ontwikkelingen in 

exploitaties en de balans. De onderstaande tabel geeft de berekening van de 

financieringsbehoefte weer. Deze bevat een indicatie van de mate waarin 

Zuidplas de gemeentelijke bezittingen (vaste activa en bouwgrond) financiert 

met langlopende financieringsmiddelen. 

De berekening van de financieringsbehoefte van Zuidplas is een momentop-

name. De gemeente gaat uit van de volledige realisatie van alle investeringen 

– inclusief het meerjareninvesteringsplan – en een inschatting van de boek-

waarde van de voorraad bouwgrondexploitaties.

Tabel begroting: financiering

Bedragen x ¤ 1 mln
2016 2017 2018 2019

Geraamde boekwaarde investeringen 134 138 139 141

Geraamde boekwaarde bouwgrondex-

ploitaties

61 57 55 51

Totaal investeringenniveau 195 195 194 192

Langlopende geldleningen o/g 114 110 106 103

Reserves en voorzieningen 54 56 58 59

Totaal financieringsmiddelen   168 166 164 162

Financieringsbehoefte 27 29 30 30
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Geldleningen
Op 29 juli 2015 sloot de gemeente Zuidplas twee geldleningen af bij de Bank 

Nederlandse Gemeenten (BNG):

-  ¤ 10.000.000 10 jaar fixe tegen 1,23%, ter consolidatie van de lopende 

kasgeldlening;

-  ¤ 15.000.000 10 jaar fixe tegen 1,34%, ter herfinanciering van de  

fixe-lening die de gemeente op 1 februari 2016 moet aflossen.

De gemeente Zuidplas financiert haar uitgaven onder andere door middel van 

het aantrekken van langlopende geldleningen. Naast financiering met langlo-

pende geldleningen maakt zij ook gebruik van kasgeldleningen. Dit zijn de 

leningen met een looptijd van maximaal één jaar. Het rentetarief voor kas-

geldleningen ligt lager dan dat voor langlopende leningen, dus het is voorde-

lig om die mogelijkheid zo lang mogelijk te benutten.

De wet Fido geeft voorwaarden aan waaronder een gemeente kortlopend 

geld mag aantrekken. De kortlopende gelden die Zuidplas opneemt, mogen 

de kasgeldlimiet (8% van het begrotingstotaal) niet langer dan twee achter-

eenvolgende kwartalen overschrijden. Duurt de overschrijding langer, dan 

moet de gemeente een oplossing zoeken om weer binnen de kasgeldlimiet te 

komen. Meestal is die oplossing het afsluiten van een langlopende geldlening.

Gedurende de eerste twee kwartalen van 2015 overschreed de gemeente 

Zuidplas de kasgeldlimiet. Dit is vooral het gevolg van de aankoop van de 

derde tranche gronden van de RZG. Deze aankoop vond eind december 2014 

plaats tegen een bedrag van ¤ 8.300.000. Eind juli 2015 was de rentestand 

nog steeds erg laag en hield de gemeente Zuidplas rekening met een stijgende 

rente. Daarom sloot de gemeente op 31 juli 2015 een tienjarige fixe-lening van 

¤ 10.000.000 af. Bij vier geldgevers vroeg Zuidplas een offerte aan, waarvan 

de BNG met een rente van 1,23% de goedkoopste aanbieder was.

Daarnaast moet Zuidplas op 1 februari 2016 een tienjarige fixe-lening van  

¤ 15.000.000 (rente 3,71%) aflossen en herfinancieren. Omdat de rente 

momenteel erg laag is, vroeg de gemeente ook voor deze lening een offerte 

aan. Ook in dit geval was de BNG de goedkoopste aanbieder, met een rente 

van 1,34%. De gemeente sloot de lening vervolgens af voor tien jaar  

(stortingsdatum: 1 februari 2016).

De rentelasten en rentebaten zijn in de begroting 2016 aangepast als gevolg 

van de nieuwe langlopende geldleningen en het effect op de kortlopende 

geldleningen.  Aan de hand van het totale leningenpakket bekijkt zij jaarlijks 

in hoeverre dit leidt tot aanpassing van de omslagrente. Zo verlaagt de 

gemeente de omslagrente in 2016 van 4% naar 3,5%.

Risicobeheer
De renterisiconorm heeft als doel om het renterisico bij herfinanciering te 

beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen 

en renteherzieningen voor gemeenten niet méér 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.

Uit het onderstaande overzicht blijkt dat Zuidplas in de periode 2016-2019 

ruimschoots onder de risiconorm blijft. In 2016 overschrijft de gemeente deze 

de norm wel, omdat zij in dat jaar de lening met het hoogste leningbedrag in 

één keer aflost. Dit is een eenmalige overschrijding. Na 2016 is de samenstel-

ling van de leningenportefeuille evenwichtiger, waardoor de gemeente het 

renterisico in voldoende mate beperkt.

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de berekening van de rente-

risiconorm voor 2016 en een doorkijk naar de komende jaren.
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Renterisico vaste schuld

Bedragen x ¤ 1.000
Renterisico vaste schuld 2016 2017 2018 2019

1  Renteherziening vaste schuld o/g

2 Aflossingen    18.871 3.725   3.730 13.436

3 Renterisico (1+2) 18.871 3.725 3.730 13.436

4 Renterisiconorm    18.550    18.160    18.180    18.080

5a Ruimte onder renterisiconorm 
(4>3)

 -    14.435    14.450      4.644

5b Overschrijding risiconorm (3>4) 321 - -  - 

Berekening Renterisiconorm

4a Begrotingstotaal    92.750    90.800    90.900    90.400

4b Vastgesteld percentage 20% 20% 20% 20%

4. Renterisiconorm (4a x 4b / 100)    18.550    18.160    18.180    18.080

Koersrisico

De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) beperkt koersrisico’s bij 

beleggingen in aandelen. Deze wet staat uitzettingen in de vorm van aandelen 

niet toe, anders dan het deelnemen in ondernemingen voor de publieke taak. 

In 2016 neemt de gemeente deel in de NV NUON energy, Alliander, NV Oasen, 

Dunea, Cyclus NV en de NV Bank Nederlandse Gemeenten.

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. Deze limiet houdt in dat de totale omvang van de 

vlottende schuld maximaal 8,5% van de lastenkant van de gemeentebegroting 

mag zijn. De kasgeldlimiet behoedt gemeenten voor het risico dat hun rente-

lasten ineens fors stijgen.

Het komende jaar vult de gemeente Zuidplas haar financieringsbehoefte 

zoveel mogelijk in met kortlopende financieringsmiddelen. Door de lage rente 

op kortlopende leningen vult zij de financieringsbehoefte binnen de kasgeld-

limiet grotendeels in met vlottende financieringsmiddelen. Op die manier 

realiseert de gemeente een aanzienlijke besparing op rentelasten. 

In 2016 schat de gemeente het verloop van de kasgeldlimiet als volgt in:

Kasgeldlimiet 2016

Bedragen x ¤ 1.000
Kasgeldlimiet 1e 

kwartaal
2e 

kwartaal
3e 

kwartaal
4e 

kwartaal

Gemiddeld saldo (1) 6.667  11.000  3.000 2.667

Kasgeldlimiet (2) 7.884  7.884 7.884 7.884

Ruimte onder kasgeldlimiet (2-1)  1.217   3.116- 4.884  5.217

Begrotingsbedrag 92.750 92.750 92.750 92.750

Percentage 8,5% 7.884  7.884   7.884 7.884

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat de gemeente in 2016 geen over-

schrijding van de kasgeldlimiet verwacht.

Schatkistbankieren
Het begrip ‘schatkistbankieren’ is nieuw op het gebied van 

overheidsfinanciering. In december 2013 nam de Tweede Kamer de Wet 

verplicht schatkistbankieren aan. Voor decentrale overheden betekent dit dat 

zij verplicht zijn om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. 

Hiervoor is eerst een rekening-courantovereenkomst tussen de Staat en de 

decentrale overheid noodzakelijk.

Schatkistbankieren is uitsluitend bedoeld voor medeoverheden met 

overtollige liquide middelen. Zodra deze situatie ook op Zuidplas van 

toepassing is, gaat de gemeente over op deze vorm van bankieren.
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Inleiding
Bedrijfsvoering is het sturen en beheersen van bedrijfsprocessen om 

beleidsdoelstellingen te realiseren. Dit sturen en beheersen gebeurt 

door de inzet van de zogenoemde PIJOFACH-functies. PIJOFACH staat 

voor personeel, informatievoorziening, juridische, organisatie, financiën, 

administratie (waaronder inkoop), communicatie en huisvesting. De 

belangrijkste beleidsdoelen van deze functies vindt u in deze paragraaf. 

De bedrijfsvoering als geheel moet meer dynamiek in de organisatie 

brengen. De gemeente Zuidplas kan dit bereiken door het automatiseren van 

processen (informatievoorziening) en het activeren van de wisselwerking 

tussen mens en organisatie (organisatieontwikkeling). Zij vergroot hiermee 

de snelheid en betrouwbaarheid van informatie.

Personeel & Organisatie
Op 1 april 2015 kreeg de reorganisatie haar beslag. De gemeentelijke 

organisatie vormde vijf nieuwe afdelingen: Bedrijfsvoering, Dienstverlening, 

Ruimte, Samenleving en Strategie & Beleid. Deze afdelingen omvatten in 

totaal 215 fte’s. Daarnaast trad een nieuwe gemeentesecretaris aan.

De reorganisatie voorziet niet in alle wensen en behoeftes. In 2016 en 2017 

zijn correcties noodzakelijk om de organisatie definitief op de toekomstige 

opgaven voor te bereiden. Programma 1 gaat hier dieper op in. Een aparte 

nota belicht de ruimte die de organisatie nodig heeft om zich verder te 

ontwikkelen.

Met ingang van 1 januari 2016 zet de gemeente e-HRM in. Dit systeem 

omvat de personeels- en salarisadministratie en automatiseert een aantal 

HR-processen (zoals declaratie en verlof). Zuidplas hanteert hierbij het 

principe van self-service, waarbij medewerkers zoveel mogelijk hun eigen 

HR-zaken regelen.

Nieuwe taken
Met ingang van 1 januari 2016 is de vennootschapsbelasting (Vpb) voor 

overheden van kracht. Voor de gemeente Zuidplas brengt deze Vpb een 

aanzienlijke hoeveelheid werk met zich mee. Programma 6 bevat een nadere 

uitwerking van de gevolgen.

Informatievoorziening
Visie op informatievoorziening

Zonder goede informatievoorziening kan de gemeente Zuidplas taken niet 

uitvoeren en haar ambities niet waarmaken. De perspectiefnota besteedde 

hier eerder aandacht aan. In het eerste kwartaal van 2016  legt het college 

een informatienota voor aan de gemeenteraad. Hierin verwerkt het college 

dan ook de ambities van het sociaal domein. Zuidplas hanteert het motto 

‘Maximaal digitaal in 2017’, waarvan programma 1 de hoofdlijnen belicht.

Informatieveiligheid

De gemeente Zuidplas gaat zorgvuldig om met de gegevens van inwoners 

en bedrijven. In 2015 startte zij met de implementatie van de Baseline 

Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG), het normenkader van de Vereniging 

van Nederlandse Gemeenten (VNG) en softwareleverancier King. De 

gemeente pakt dit traject verder op en rond het project af in 2016.

  
Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?

•  Gemeenten hebben op termijn 

allemaal hetzelfde kader.

•  Het beheersbaar maken van de 

thema’s informatieveiligheid en 

privacy.

•  Het invoeren van de Baseline 

Informatiebeveiliging Gemeenten 

(BIG).
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Aanbesteden en inkopen
De gemeente Zuidplas staat voor een professionele inkoop. Hierbij 

waarborgt zij transparantie, efficiëntie en rechtmatigheid, zowel richting 

haar opdrachtnemers als binnen de eigen organisatie. De gehele 

gemeentelijke organisatie is in dit verhaal aan zet, maar voor het realiseren 

van deze ambitie treedt de inkoopadviseur op als ‘spin in het web’. Deze 

functie was tijdelijk vacant.

In 2016 gaat de gemeente vol aan de slag met de professionalisering van 

haar inkoop. Zij focust zich in eerste instantie op de implementatie van een 

contractregister en een 100% duurzame inkoop, gemeten naar de criteria 

van Agentschap NL. Ook streeft het college naar zichtbaarheid van Social 

Return on Investment (SROI) bij aanbesteden en inkopen. In 2016 zet Zuidplas 

de lijn van 2015 voort, waarbij het volgende geldt:

Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen?

•  Het extra stimuleren van de 
arbeidsdeelname van inwoners met 
een afstand tot de arbeidsmarkt.

•  Het stimuleren van Social 
Return on Investment (SROI) bij 
aanbestedingen.

•  Het onderzoeken van 
de mogelijkheden van 
een gemeentelijk fonds 
voor participatie, zorg en 
duurzaamheid. Dit fonds is 
van toepassing op opdrachten 
waarbij geen sprake is van 
Social Return on Investment. 
De gemeente vult het 
met een percentage van 
aanneemsommen. In de eerste 
helft van 2016 zet het college dit 
idee om in concrete voorstellen.

Huisvesting
De huisvesting van de ambtelijke organisatie komt aan bod in paragraaf 1.1 

van het programma Dienstverlening en Bestuur.

Planning & Control
Naar aanleiding van de bestuursopdracht ‘Versterking van de P&C-cyclus’ 

voerde de gemeente Zuidplas eerder een verbeterplan uit. De kern van dat 

plan is dat de gehele organisatie beter ‘in control’ moet komen. Tot op heden 

stemmen de resultaten van het plan positief.

In 2016 rond de gemeente het verbeterplan af met een betere verankering in 

de organisatie, een toename van het financieel bewustzijn, automatisering 

van processen en het op sterkte brengen van de benodigde personele 

capaciteit.  
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Meerjarige begroting

Verloop budgettten bedrijfsvoering  (bedragen 1 x ¤ 1.000)
Omschrijving Jaar-

rekening  

2014

Begroting

2015
Begroting

2016
Begroting

2017
Begroting

2018
Begroting

2019

Personele kosten:

- salariskosten 15.910 14.411 14.207 14.207 14.207 14.207 

- studiekosten 222 451 305 211 211 211

-  overige  

salariskosten

103 128 128 128  128  128 

Totale kosten eigen 

personeel

16.235 14.990 14.640 14.546 14.546 14.546 

Kosten van inhuur 

personeel (incl detach)

378 230 80 80 80 80 

Totaal Personele 

kosten

16.613 15.220 14.720 14.626 14.626 14.626  

Procentuele  

ontwikkeling

 -8% -3%

 

-1%

 

0% 0% 

Huisvestings kosten 1.028 970 967 883 879 876

Automatiserings-

kosten

1.332 1.806 1.464 1.441 1.413 1.382

Kosten gemeente-

raad

537 575  569 568 567 551 

Kosten griffie (incl. 

accountantskosten)

289 308 308 308 308 308

Kosten rekenkamer 10 30 30 30 30 30

Totale kosten 

bedrijfsvoering

19.809 18.909 18.058 17.856 17.823 17.773 

Procentuele  

ontwikkeling

-5% -5% -1% -0% 0%
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Inleiding
De gemeente werkt op diverse gebieden samen met anderen. Een verbonden 

partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de 

gemeente Zuidplas een bestuurlijk én een financieel belang heeft. 

Gemeentelijk beleid
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 klant-leverancier relatie.

Wat beslist de gemeenteraad?
Verbonden partijen voeren vaak gemeentelijke taken uit waarvoor de 

gemeente hen min of meer 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 haar kaders en financiële mogelijkheden zijn uitgevoerd. 

Op grond van de Wgr kan de gemeenteraad echter geen zienswijzen geven 

op de jaarrekening en het jaarverslag. Het college legt deze documenten dan 

ook ter kennisname voor aan de gemeenteraad.

Ontwikkelingen
Het college heeft in augustus 2015 aan de hand van een gegenereerde 

vragenlijst een aantal risico’s van de verbonden partijen in kaart gebracht, 

op basis waarvan een risicoprofiel toegekend is en beheersmaatregelen 

genomen zullen worden.  De verbonden partij met een hoog risicoprofiel 

krijgt een centrale plaats binnen onderhavige paragraaf. Dit zorgt ervoor dat 

de aandacht uitgaat naar die verbonden partijen die het ook nodig hebben. 

Aandachtspunten
De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) en Cyclus NV zijn 

verbonden partijen met een hoog risicoprofiel. Aan deze verbonden partijen 

wordt de komende periode extra aandacht besteed. Een belangrijk doel is 

het vastleggen van meetbare afspraken, waarover periodiek overleg plaats 

vindt. Op dit moment speelt bij beide partijen een toekomstdiscussie (m.n. op 

het gebied van governance), waarbij aangehaakt wordt. 

Naast de Gemeenschappelijke regelingen, kent de gemeente Zuidplas 

vijf andere verbonden partijen in de vorm van een NV. De mate van 

zeggenschap, bestuurlijk en financieel belang is hierin relatief klein. 

Derhalve komen deze verbonden partijen minder uitgebreid aan bod in deze 

paragraaf.
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Overzicht verbonden partijen

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Midden-Holland 
(ISMH) > 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 kleinere slagvaardigere organisatie waarin regionaal samengewerkt 

kan worden en waar kansen gezien worden. Deze samenwerking kan vorm 

krijgen in afstemming, beleidsvorming of belangenbehartiging.

Bestuurlijk belang

Formeel heet de gemeenschappelijke regeling nu nog  ISMH, maar zal bij 

aanpassing van de gemeenschappelijke regeling worden omgezet naar 

Regio Midden-Holland, de nieuwe regio. Dan zal ook de nieuwe governance 

worden bekrachtigd.

Prestatie-effecten

Op basis van een visie zijn vijf programma’s bepaald waarbinnen aan de 

hand van speerpunten nadere projecten moeten worden geformuleerd.

Voortgang

Op 3 september 2013 heeft de raad ingestemd met de visie op De Nieuwe 

Regio. Op 15 juli 2014 heeft de raad aansluitend hierop de uitgangspunten 

voor de nieuwe regio-organisatie vastgesteld. Vervolgens is in de tweede 

helft van 2014 onder leiding van een verandermanager gewerkt aan een 

transitie van de ISMH naar Regio Midden-Holland, de nieuwe regio. Op 2 

februari 2015 is de raad op een raadsledenbijeenkomst in Gouda over de 

laatste stand van zaken geïnformeerd. Inmiddels heeft de transitie naar 

een netwerkorganisatie plaatsgevonden. De medewerkers van de ISMH 

zijn per 1 mei 2015 overgenomen door de deelnemende gemeenten, zodat 

de Regio Midden-Holland zelf geen medewerkers meer in dienst heeft. De 

gewijzigde GR ligt nu voor. 

Risico’s en kansen

Een operationeel risico is het gegeven 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. Hierdoor kunnen vroegtijdig kaders gesteld worden.  

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

De strategische koers van de regio Midden-Holland richt zich op 

strategische regionale samenwerking rondom een vijftal programma’s. De 

conceptbegroting bevat nog geen nadere uitwerking van de programma’s. 

De inhoudelijke transitie zal het komende jaar nader worden uitgewerkt. 

Daarbij zullen o.a. de doelstellingen van de programma’s worden

aangescherpt.

Financieel belang

Toename Stabiel Afname

Bijdrage gemeente aan 

verbonden partij

¤ 81.049 X

Eigen vermogen 

verbonden partij

¤	725.000 X

Vreemd vermogen 

verbonden partij

¤	5.057.000 X

Resultaat verbonden 

partij

¤ 298.000 X
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Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)
Vestigingsplaats

Gouda

Juridische rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doel

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 deelnemers 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, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen a/d Rijn (Boskoop), Gouda, 

Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en de provincie.

Reden gemeente aangaan verbinding

Het efficiënt uitvoeren van de milieu- en bouw- en woningtoezichttaken in

samenwerking met de overige deelnemers.

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit de deelnemende gemeenten en de 

Provincie.

Prestatie-effecten

Elk jaar wordt een jaarprogramma opgesteld waarin aangegeven is 

hoeveel bedrijfscontroles er verricht worden en een prognose van de 

vergunningen die afgegeven zullen worden. Het jaarprogramma heeft 

het eerder vastgestelde budget als kader, naast beleidsinhoudelijke 

uitgangspunten.

Voortgang

De ODMH rapporteert elke 2 maanden aan het college wat de voortgang is 

van haar taak, zowel in uren als financieel. Indien nodig en waar mogelijk 

wordt bijgestuurd.

Risico’s en kansen

Aansprakelijkheid bij foutieve beschikkingen;

Marktwerking BWT.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

1.  De toekomstige omgevingswet wordt één van de grootste wijzigingen in 

de wetgeving betreffende het fysieke domein van de afgelopen decennia, 

beoogde datum inwerkingtreden 1-1-2018;

2. In 2016 wordt gestart met de privatisering van het bouwtoezicht;

3.  Het kabinet brengt de Natuurbeschermingswet, de Flora- en faunawet 

en de Boswet in één wet onder. In 2016 moet dit vormgegeven zijn;

4.  Waarschijnlijk zal per 1 januari 2016 hoofdstuk 5 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht worden gewijzigd;

5.  Per juli 2015 is het nieuwe Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen 

en zwemgelegenheden in werking;

6.  Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Particulieren, 

bedrijven en (overheids))instellingen mogen in 2024 geen asbestdaken 

meer bezitten. De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest 

voorkomen. Voor de verwijdering van asbestdaken komt per 1 januari 

2016 een subsidieregeling. Het is nog niet bekend hoe deze regeling eruit 

ziet en voor wie deze beschikbaar komt. 
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Financieel belang

Toename Stabiel Afname

Bijdrage gemeente aan 

verbonden partij

¤ 2.711.552 X

Eigen vermogen 

verbonden partij

¤	2.144.000 X

Vreemd vermogen 

verbonden partij

¤	103.000 X

Resultaat verbonden 

partij

¤ 709.000 X

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 

krachtens 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 te 

Leiden. 

De VRHM behartigt de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende 

gemeenten op de terreinen:

• Brandweerzorg;

• Instellen en in stand houden van een 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 van de Veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de 

deelnemende gemeenten. 

Prestatie-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.
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Voortgang

Conform gestelde kaders.

Risico’s en kansen

•  De nasleep van grote crises of rampen;

•  Samenvoeging meldkamers;

•  Structurele financiering landelijke meldkamerorganisatie;

•  Herverdeling gemeentefonds/BDUR.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Bij de start van de regionalisering van de brandweer is door het bestuur 

de ambitie uitgesproken om het toekomstige kostenniveau van de 

nieuwe Brandweer Hollands Midden op termijn te realiseren voor het 

referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als 

fictief budget voor de brandweertaak.

Om te kunnen voldoen aan de resterende opgave is het programma ‘Meer-

Anders-Minder’ opgezet als invulling van de routekaart Cebeon. 

Financieel belang

Toename Stabiel Afname

Bijdrage gemeente aan 

verbonden partij

¤ 2.086.734 X

Eigen vermogen 

verbonden partij

¤	7.966.000 X

Vreemd vermogen 

verbonden partij

¤	16.409.000 X

Resultaat verbonden 

partij

¤ 2.430.000 X

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

landschapschoon.

Participerende partijen

De provincie Zuid-Holland en 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 betuur 

benoemd.

Prestatie-effecten

Recreatieschap Rottemeren beheert recreatiegebied de Rottemeren. In 

Zuidplas betreft het de deelgebieden Rottewig, Eendragtspolder, Nessebos 

en Zevenhuizerplas. Waar mogelijk zet het recreatieschap in op uitbreiding 

van de recreatiemogelijkheden rond de Rottemeren.

Voortgang

De taken worden binnen de gestelde (financiële) kaders gerealiseerd.

Risico’s en kansen

Zie ontwikkelingen.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Op dit moment voert het recreatieschap een verkenning uit waarin een 
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vijftal toekomstscenario’s voor het recreatieschap wordt onderzocht. 

Mogelijk leiden de uitkomsten van het onderzoek en de daarop volgende 

keuzes door dagelijks en algemeen bestuur en de betrokken raden en 

staten tot (ingrijpende) wijzigingen rond deze gemeenschappelijke regeling

.
Financieel belang

Toename Stabiel Afname

Bijdrage gemeente aan 

verbonden partij

¤ 153.788 X

Eigen vermogen 

verbonden partij

¤	21.211.194 X

Vreemd vermogen 

verbonden partij

¤	1.500.809 X

Resultaat verbonden 

partij

¤ 3.221.356 X

Recreatieschap Hitlandbos
Vestigingsplaats

Nieuwerkerk aan den IJssel

Juridische rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doel

Belangenbehartiging m.b.t. 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 twee leden in het algemeen bestuur benoemd. 

Per partij is vanuit het algemeen bestuur een lid in het dagelijks betuur 

benoemd.

Prestatie-effecten

Recreatieschap Hitland beheert en ontwikkelt recreatiegebied Hitland, 

inclusief de daarbinnen gelegen golfbaan.

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 oriënteert het 

recreatieschap zich actief op een doorontwikkeling van het schapsgebied.

Financieel belang

Toename Stabiel Afname

Bijdrage gemeente aan 

verbonden partij

¤ 223.994 X

Eigen vermogen 

verbonden partij

¤	1.392.000 X

Vreemd vermogen 

verbonden partij

¤	5.857.000 X

Resultaat verbonden 

partij

¤ 173.000 X
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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 cultuur 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 het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan 

Midden-Holland (straks: Regio Midden-Holland).

Reden gemeente aangaan verbinding

De aangegane verbinding betreft een wettelijke verplichting op grond van 

de Archiefwet 1995.

Bestuurlijk belang

De gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur.

Prestatie-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.

Voortgang

De taken worden binnen de gestelde (financiële) kaders gerealiseerd.

Risico’s en kansen

In het laatste kwartaal van 2014 is er op het bedrijvenpark Gouwepark een 

nieuw archiefdepot in gebruik genomen. Het Streekarchief beschikt nu over 

een archiefbewaarplaats die voldoet aan de in de Archiefregeling en het 

Archiefbesluit genoemde eisen.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Als partner in de informatieketen levert het Streekarchief een innoverende 

rol bij de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de digitale 

archieven. Voorbeeld daarvan is de leidende rol bij het onderzoek naar 

het realiseren van een regionaal e-depot. In het kader van de Wet 

Revitalisering Generiek Toezicht levert het Streekarchief door KPI-toetsing 

een bijdrage aan het interbestuurlijk toezicht op de uitvoering van het 

archief- en informatiebeheer bij gemeenten.

Financieel belang

Toename Stabiel Afname

Bijdrage gemeente aan 

verbonden partij

¤ 159.810 X

Eigen vermogen 

verbonden partij

¤	932.250 X

Vreemd vermogen 

verbonden partij

¤	187.856 X

Resultaat verbonden 

partij

¤ 26.654 X
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Promen
Vestigingsplaats

Gouda

Juridische rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Doel

Uitvoering van de 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 Gouda, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, 

Krimpenerwaard, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn (Boskoop) en Zuidplas.

Reden gemeente aangaan verbinding

Promen is opgericht om voor een aantal gemeenten gezamenlijk de Wet 

Sociale Werkvoorziening uit te voeren. Promen is in 2005 ontstaan als een 

fusie van de SW-bedrijven Sterrenborgh en Lek&IJssel.

Bestuurlijk belang

De gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur.

Prestatie-effecten

Financieel:

- Inzetpercentage vergroten

- Verbeteren rendement

- Productiviteit verhogen

Leren en Ontwikkelen:

- Iedereen heeft een ontwikkelplan in Werkstap

- Instroom van 160 medewerkers uit de Participatiewet

- Doorstroom bevorderen volgens de personeelsplanning

Interne processen

Klantbenadering

Voortgang

Door afbouw van Wsw subsidie de komende jaren (en dalingen in de omzet) 

is het bedrijfsresultaat van Promen in de meerjarenbegroting negatief. 

Risico’s en kansen

Het bedrag van de WSW-subsidie is alleen concreet voor het jaar 2015 

vastgesteld, voor de jaren daarna is een veronderstelling opgenomen van 

een daling van het gemiddeld subsidiebedrag per WSW-er. 

Met de invoering van de Participatiewet is de WSW afgesloten voor 

nieuwe instroom. Zonder nieuwe keuzes worden SW-bedrijven kostbare 

‘sterfhuizen’. Promen gaat voor 2015 en jaren daarna uit van instroom 

van inwoners uit de Participatiewet, die met behoud van uitkering worden 

ingezet op werkzaamheden. Promen en de deelnemende gemeenten 

moeten echter nog met elkaar in gesprek over de daadwerkelijke aantallen 

en de daarvoor te vergoeden prijzen.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Gemeenten staan voor de keuze hoe zij willen komen tot een toekomst-

bestendige uitvoering van de WSW en Participatiewet en de rol van Promen 

hierin. Promen werkt in dat kader aan de ontwikkeling van een duurzaam 

toekomstmodel. Uitgangspunten hierin zijn een zo efficiënt mogelijke 

uitvoering van de sociale werkvoorziening en een financiële scheiding 

tussen taken op het gebied van de sociale werkvoorziening en eventueel 

nieuwe taken voor de Participatiewet.
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Financieel belang

Toename Stabiel Afname

Bijdrage gemeente aan 

verbonden partij

¤ 95.840 X

Eigen vermogen 

verbonden partij

¤	3.667.000 X

Vreemd vermogen 

verbonden partij

¤	5.480.000 X

Resultaat verbonden 

partij

¤ 97.000 X

Regionale Sociale Dienst IJsselgemeenten
Vestigingsplaats

Capelle aan den IJssel

Juridische rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling 

Doel

Samenwerking 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  

Bestuurlijk belang

Iedere deelnemer kent twee leden in het bestuur, ieder lid heeft één stem.

Prestatie-effecten

Wordt nog nader vastgelegd in DVO:

- Efficiënter functioneren op vereist kwalitatief niveau

- Kostenbeheersing

Voortgang

Nog niet te melden, toetreding vanaf 1 januari 2016.

Risico’s en kansen

Beperkt. Hooguit een onverwachte ontwikkeling op het gebied van de arbeids-

markt waardoor de werkloosheid en het beroep op bijstand sterk stijgt.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Verdergaande regionale samenwerking op arbeidsmarktgebied.

Financieel belang

Nog niet te melden

Grondbank RZG
Vestigingsplaats

Nieuwerkerk aan den IJssel

Juridische rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling 

Doel

Het doel van de Grondbank is het beheren en verkopen van verworven 

gronden ten behoeve van de ontwikkeling van de Zuidplaspolder op basis 

van een jaarlijks vast te stellen uitgiftestrategiekader (USK).

De Grondbank heeft een strategisch grondbezit van ongeveer 300 ha. 

binnen het project Zuidplaspolder met een boekwaarde van ongeveer ¤ 

95 miljoen. Gezien de fasering van de Zuidplaspolder is besloten om de 

Grondbank tot tenminste 2020 in stand te houden

Participerende partijen

Gemeenten Rotterdam, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en de  provincie 

Zuid Holland
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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.

Prestatie-effecten

Financiering, beheer en uitgifte van gronden.

Risico’s en kansen

Op basis van de nu vastgestelde Visie Ruimte en Mobiliteit blijven de 

doelstellingen van het project Zuidplaspolder gehandhaafd, zij het met een 

stip op de horizon tot 2020. Daarmee wordt de waardering van de gronden 

niet nadelig beïnvloed.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

- Programmatische uitgangspunten ROZ;

- Uitgifte strategiekader grondbank (staan beleidsvoornemens in).

Financieel belang

Toename Stabiel Afname

Bijdrage gemeente aan 

verbonden partij

¤ 350.100 X

Eigen vermogen 

verbonden partij

¤	193.234 X

Vreemd vermogen 

verbonden partij

¤	85.100.000 X

Resultaat verbonden 

partij

¤ 547.000 X

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 art. 2 

van de Wet veiligheidsregio’s en artikel 2 van de Wet publieke gezondheid;

-  Uitvoering geven aan toezichtstaak obv de Wet kinderopvang;

-  Uitvoering te geven aan andere taken op het terrein van de gezondheids-

zorg indien daartoe opdracht is verkregen van een of meer deelnemende 

gemeenten.

Participerende partijen

Gemeenten Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan den Rijn, 

Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, 

Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen, 

Voorschoten, Zoeterwoude, Oegstgeest, Nieuwkoop

Reden gemeente aangaan verbinding

Wettelijke verplichting: uitvoering Wet publieke gezondheid. Zuidplas is te 

klein om alle expertise zelf in huis te halen om de wettelijke taken uit te 

kunnen voeren.

Bestuurlijk belang

Gemeente Zuidplas is vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur en in het 

algemeen bestuur.

Prestatie-effecten

Invulling geven aan de wettelijke taken en de taken die door gemeenten zijn

opgedragen aan de GR.
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Risico’s en kansen

De drie werkgroepen voortkomend uit het Onderzoek RDOG 2020 

(‘schillen’, bezuinigingen en governance) zijn gestart. De uitkomsten 

daarvan kunnen (grote) gevolgen hebben voor de GGD-sectoren van de 

RDOG HM.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

In 2014 is de RDOG HM en dan vooral de GGD doorgelicht om te komen 

tot een perspectief GGD 2020. Naast de bezuinigingstaakstelling zijn de 

grootste uitdagingen het versterken van de governance en de aansluiting 

van de GGD bij het lokale sociale domein. Hiervoor is in 2014 een traject 

uitgezet dat in 2015 doorloopt.

Financieel belang

Toename Stabiel Afname

Bijdrage gemeente aan 

verbonden partij

¤ 1.346.050 X

Eigen vermogen 

verbonden partij

¤	2.108.000 X

Vreemd vermogen 

verbonden partij

¤	12.543.000 X

Resultaat verbonden 

partij

¤2.976.000 X

Bedrijventerrein 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

Ook Zuidplas heeft een meervoudig belang bij de ontwikkeling van 

bedrijventerreinen. 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

De gemeente is met 1 lid vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur en met 2 

leden in het algemeen bestuur. De gemeentelijke zeggenschap bedraagt 1/3.

Prestatie-effecten

Aanduiding prestaties. Inzicht in prestaties en effecten voor zover het 

nieuwe beleidsontwikkelingen betreft.

Risico’s en kansen

- renterisico,

-  niet tijdig uitgeven van gronden

- debiteurenrisico (nav ontbinding verkoopovereenkomst)

-  weerstandsvermogen is in grondexploitatie vertaald in onvoorzien 

550.000 (per 1-1-2015). Dit is ruim voldoende voor de niet benoemde 

risico’s.

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Wijziging bestemmingsplan in  Waddinxveen die bedrijven toelaat die zich 

eerder op Gouwe Park zouden vestigen (concurrentie)
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Financieel belang

Toename Stabiel Afname

Bijdrage gemeente aan 

verbonden partij

nvt

Eigen vermogen 

verbonden partij

¤	0

Vreemd vermogen 

verbonden partij

¤	12.838.200 X

Resultaat verbonden 

partij

¤ 0

Cyclus
Vestigingsplaats

Gouda

Juridische rechtsvorm

NV 

Doel

Op deskundige, efficiënte,  duurzame wijze en tegen maatschappelijk 

verantwoorde kosten het uitvoeren van afvalbeheer en het beheer van de 

openbare ruimte.

Participerende partijen

Gemeente Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, Alphen 

aan den Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem, Zuidplas en Gouda

Bestuurlijk belang

Deelnemer in de Algemene vergadering van aandeelhouders

Prestatie-effecten

Op deskundige, efficiënte,  duurzame wijze en tegen maatschappelijk 

verantwoorde kosten zorgdragen voor de afvalverwerking.

Risico’s en kansen

Als Cyclus richting een publieke onderneming gaat (meer invloed bij 

de gemeente), is de kans dat andere gemeenten ook redenen zien om 

de diensten bij cyclus te beleggen. Grootste risico is de strategie en 

governance discussie

Ontwikkelingen en beleidsvoornemens

Als Cyclus richting een publieke onderneming gaat (meer invloed bij 

de gemeente), is de kans dat andere gemeente ook redenen zien om 

de diensten bij cyclus te beleggen. Grootste risico is de strategie en 

governance discussie.

 
Financieel belang

Toename Stabiel Afname

Bijdrage gemeente aan 

verbonden partij

nvt

Eigen vermogen 

verbonden partij

¤	12.749.000 X

Vreemd vermogen 

verbonden partij

¤	1.790.000 X

Resultaat verbonden 

partij

¤ 1.148.000 X

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.
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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 publiekprivate 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. Voor 2016 en latere jaren is dividenduitkering in de begroting 

opgenomen voor een bedrag van ¤ 62.700.

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 1/2 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 verkrijgingsprijs 

van ¤ 0,33. De nominale waarde van de aandelen bedraagt ¤ 5,00. Jaarlijks 

wordt er dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. In de begroting is 

voor 2016 en latere jaren een dividenduitkering opgenomen van ¤ 204.000.

Risico’s

Er zijn geen specifieke risico’s te melden.

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 8 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. In  

de begroting is voor 2016 een dividend opgenomen van ¤ 0,00 structureel.

Risico’s

Er zijn geen specifieke risico’s te melden.
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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 2012, 103.321 aandelen, ofwel 2,6% 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 verkrijgingsprijs 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.



123

Programmabegroting 2016- 2019 Gemeente Zuidplas

Paragraaf 7

Paragraaf Grondbeleid



124

Programmabegroting 2016- 2019 Gemeente ZuidplasParagraaf 7

124

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 (geactualiseerd) vast op 31 maart 2015 met de 

Nota Grondbeleid 2015. 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 2015 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.

Actief en facilitair grondbeleid
In hoofdlijnen bestaan twee varianten voor het uitvoeren van grondbeleid: 

actief grondbeleid en facilitair of passief 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. Desondanksheeft de gemeente Zuidplas vanuit het verleden 

op diverse locaties gronden in bezit, mede als gevolg van de uitname uit 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. 

Programmabegroting
Het grondbeleid heeft een duidelijke relatie met de verschillende 

beleidsvelden en 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 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 
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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 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 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: overwegend laagbouw, veel 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

De wet- en regelgeving omtrent grondexploitaties en het grondbeleid 

zijn aan verandering onderhevig. De Commissie Besluit Begroting 

en Verantwoording (BBV) heeft een voorgenomen aanpassing van de 

verslaggevingsregels met betrekking tot grondexploitaties aangekondigd. 

De aanpassingen zijn opgenomen in een door de commissie gepubliceerde 

vooraankondiging. Alvorens de nieuwe regels in werking treden vindt 

consultatie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het 

Interprovinciaal Overleg (IPO) plaats. Naar verwachting treden de regels, 

eventueel met terugwerkende kracht, op 1 januari 2016 in werking. De 

belangrijkste aanpassingen zoals nu aangekondigd zijn: 

•  Richttermijn van 10 jaar als maximum voor de duur van grondexploitaties. 

Hier kan onder voorwaarden nog van afgeweken worden;

•  Rentetoerekening dient te worden gebaseerd op de werkelijke rente, in de 

verhouding van vreemd vermogen ten opzichte van het eigen vermogen 

indien geen sprake is van projectfinanciering. Over het aandeel eigen 

vermogen mag geen rente worden toegerekend. Per saldo zal sprake zijn 

van een verlaging van de rentetoerekening;

•  De categorie Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) gaat 

verdwijnen. Dit houdt in dat de gronden die nog niet in exploitatie zijn 

genomen dienen te worden geclassificeerd als Materieel Vast Actief. 

Hierdoor kunnen onder andere geen vervaardigingskosten meer worden 

toegerekend (zoals rente en plankosten). Daarnaast is de marktwaarde 

in de toekomstige bestemming geen toetsingskader meer voor het 

vaststellen van een mogelijk duurzame lagere marktwaarde dan de 

boekwaarde. Dit betekent dat in enkele gevallen sneller tot afwaardering 

moet worden overgegaan. Afwaarderingen die hieruit naar voren komen, 

dienen uiterlijk voor 1 januari 2019 te zijn verwerkt.
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Daarnaast publiceerde de regering op 14 april 2014 een conceptwetsvoorstel 

over enkele ingrijpende wijzigingen in de vennootschapsbelastingplicht van 

overheidsondernemingen. Op Prinsjesdag 2014 is het definitieve wetsvoorstel 

ingediend. Op 18 december 2014 is de wet door de Tweede Kamer aangenomen 

en op 26 mei 2015 heeft de Eerste Kamer de wet aangenomen. De wet treedt 

op 1 januari 2016 in werking. In hoofdzaak heeft het voorstel als gevolg dat alle 

door publiekrechtelijke rechtspersonen gedreven ondernemingen 

belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, tenzij zij vallen onder 

vrijstellingsbepalingen. Dit kan grote gevolgen voor het gemeentelijk 

Grondbedrijf. Om die reden heeft de VNG samen met de Vereniging van 

Grondbedrijven (VvG) een team samengesteld die overleg voert met de 

Belastingdienst over de invoering van de wet met betrekking tot 

grondbedrijven. In dit overleg is begin juni vertraging ontstaan door schijnbaar 

onoverbrugbare verschillen van inzicht, waarna het overleg zelfs tijdelijk is 

gestaakt. Hierdoor is de intentie om in juni van dit jaar inzicht te geven in de 

uitwerking niet gehaald en is het op dit moment nog steeds niet duidelijk hoe 

bepaalde punten worden uitgewerkt. Inmiddels is weer intensief overleg tussen 

de verenigingen en de Belastingdienst en verwacht men uiterlijk 1 november  

meer helderheid te hebben. Naar verwachting komt dan ook een definitieve 

handreiking beschikbaar voor de uitwerking van de Vpb-plicht voor 

grondbedrijven.

Aangezien zowel de wijzigingen in de BBV-regels als de invoering van de 

vennootschapsbelastingsplicht een aanzienlijke impact kunnen hebben op de 

grondexploitaties en NIEGG van de gemeente, is de Tussentijdse Rapportage 

Grondbedrijf (TRG) 2015 verschoven naar later in het jaar. De TRG zal voor 

de opiniërende raadsvergadering van 24 november worden geagendeerd. 

Dit betekent dat deze begroting nog is gebaseerd op de resultaten van 

het Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) 2015. De verschuiving biedt 

ruimte om de gevolgen van beide wijzigingen goed in beeld te brengen en 

strategische keuzes te maken over de waardering en classificering van 

gronden. Indien in 2015 nog besluitvorming plaatsvindt, kunnen hiermee 

gevolgen mogelijk worden beperkt. 

Financiële positie
Jaarlijks stelt de gemeente Zuidplas een MPG en een 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;

•  Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) zijn doorgaans strategisch 

aangekocht. Voor deze gronden heeft de gemeenteraad de ruimtelijke 

kaders en de grondexploitatie nog niet vastgesteld, maar de gemeente 

heeft wel een reëel en stellig voornemen om deze in de nabije toekomst te 

bebouwen.

•  Tot de overige gronden rekent de gemeente de gronden die zij niet 

classificeert als BIE of NIEGG.

Grondexploitatieresultaten

Met de MPG 2015 heeft de gemeente de grondexploitaties die in de MPG 2014 

zijn opgenomen, als volgt geactualiseerd. Ten opzichte van het MPG 2015 

is de hierna vastgestelde grondexploitatie voor Bedrijvenpark Kleine Vink 

toegevoegd.
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Naam Einddatum Eind-
waarde

Netto contante 
waarde 

Esse Zoom Laag 31/12/2024 -5.554.608 -3.752.494

NAM-terrein 31/12/2016 -536.829 -496.328

Oranjestraat 31/12/2016 225.336 208.335

Zevenhuizen-Zuid fase 1A1 31/12/2018 -300.803 -257.128

De Jonge Veenen fase 1 en 2 31/12/2021 1.293.854 983.223

Burgemeester Klinkhamerweg 31/12/2016 127.015 117.433

Schoolstraat 31/12/2016 139.801 129.254

Bedrijvenpark Kleine Vink 31/12/2020 -2.575.633 -2.035.560

Totaal -5.103.266

Verlies- en winstnemingen

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. 

Conform het MPG 2015 vinden in 2016 de eerstvolgende winstnemingen 

plaats bij afsluiting van de grondexploitaties Oranjestraat, Burgemeester 

Klinkhamerweg en Schoolstraat. Dit betreft een totaalbedrag van ¤  492.152 

op eindwaarde.

Reserve Grondexploitaties

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 2015 is op basis van het risicoprofiel en 

de aanwezige weerstandscapaciteit een ratio van 3,10 berekend. Sindsdien 

hebben enkele mutaties plaatsgevonden binnen de Reserve Grondbedrijf, 

waaronder het treffen van een verliesvoorziening voor grondexploitatie 

Bedrijvenpark Kleine Vink. Het weerstandvermogen is hierdoor gedaald naar 

een ratio van 1,47. 

Grondvoorraad

Het MPG 2015 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, NIEGG en overige gronden. De bruto boekwaarde is hierbij 

gelijk aan de netto boekwaarde plus verliesvoorziening. Ten opzichte van 

het MPG 2015 is de hierna vastgestelde grondexploitatie voor Bedrijvenpark 

Kleine Vink toegevoegd.
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Inleiding
Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de 

ondersteuning en verzorging uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

(AWBZ), de provinciale Jeugdzorg, de jeugdbescherming en

-reclassering, de jeugd-GGZ en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte 

jeugd. Daarnaast is de uitvoering van de Participatiewet voor de Wet werk en 

bijstand (Wwb), de  voormalige Wajong en de Wet sociale werkvoorziening 

(Wsw) vanaf 2015 een taak van gemeenten. En dan bestaat er nog een vierde 

decentralisatie: het passend onderwijs. Hoewel dit in eerste instantie een 

verantwoordelijkheid is van het onderwijs, heeft  ook de gemeente hierin een 

rol vanuit onder andere Jeugdzorg. 

Op het gebied van de Wmo en Jeugdzorg maakt de gemeente een 

onderscheid in preventieve maatregelen, algemene voorzieningen en 

maatwerkvoorzieningen. Een bijzonderheid bij Jeugdzorg is dat hier ook 

sprake is van een gedwongen vorm van zorg: de jeugdbescherming en 

jeugdreclassering. 

Budgetten
Verdeelmodel

Het Rijk stelt de budgetten voor de gemeente in eerste instantie beschikbaar 

volgens een historisch model. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 

en Centrum Beleidsadviserend Onderzoek (Cebeon) zijn tot deze verdeling 

gekomen op basis van het zorggebruik per gemeente. Deze gegevens 

zijn afkomstig van de zorgaanbieders, -verzekeraars en -kantoren. Met 

ingang van 2016 gaan gemeenten geleidelijk over op een budget dat wordt 

vastgesteld volgens een objectief verdeelmodel. Het SCP en Cebeon 

hebben dit model ontwikkeld, dat na een overgangstraject vanaf 2016 

in werking treedt. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken publiceert de 

uitkomsten van het objectieve verdeelmodel Wmo 2015 per gemeente in de 

septembercirculaire van het Gemeentefonds. 

Ontschotting Sociaal Deelfonds

De landelijke overheid stelt de decentralisatiebudgetten via een integratie-

uitkering beschikbaar. Het Rijk heeft het Sociaal Deelfonds losgelaten, 

waardoor de gemeenten verder autonoom zijn in het besteden van de 

decentralisatiebudgetten. In de begroting 2016 verdeelt de gemeente de 

decentralisatiebudgetten over twee programma’s: 2. Samenleving en  

3. Werk, Economie en Duurzaamheid. In 2016 houdt Zuidplas vast aan de 

budgetverdeling die het Rijk aangeeft, omdat nog onvoldoende duidelijkheid 

bestaat over de daadwerkelijke kosten van de afzonderlijke taken. Zonder 

dit inzicht en beleidsuitgangspunten die daaruit zijn afgeleid, is financiële 

controle niet mogelijk.

 In 2016 zal aan de hand van de maatschappelijk resultaten duidelijker 

worden op welke wijze deze resultaten doorwerken in de budgetten en welke 

aanpassingen daardoor nodig zijn. In 2016 zal door een toenemend inzicht 

in de maatschappelijke resultaten ook stijgende behoefte ontstaan om de 

budgetten als communicerende vaten te gebruiken binnen het gehele Sociaal 

Domein.

Budget Jeugd
In de septembercirculaire 2015 is voor Zuidplas 2016 een budget opgenomen 

van ¤ 7,34 miljoen voor de Jeugdhulptaken. Dit is ruim ¤ 700.000 minder 

dan het budget voor 2015 (is ¤ 8,059 miljoen).  Met dit lagere bedrag wordt 

rekening gehouden in het kader van de inkoop 2016 en het verder vormgeven 

van het transformatieproces. De afzonderlijke jeugdzorgtaken vallen allen 

binnen het programma 2. Samenleving van de begroting. 
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De volgende tabel geeft een inschatting van de budgetverdeling van de 

Jeugdzorgtaken (tabel gebaseerd op doorrekening, door het NSDMH,  van de 

eerste kwartaalrapportage 2015 naar 2016):

Opbouw financieel kader inkoop 2016

Budget Wmo 2015 
In de septembercirculaire maakte het Rijk bekend dat Zuidplas voor 2016 

een budget van ¤ 5,5 miljoen ontvangt voor de Wmo-taken. Dit totaalbudget 

is bestemd voor alle Wmo-taken waarvoor de gemeente vanaf 2015 

verantwoordelijk is. Daarnaast bedroegen de bestaande middelen  

¤	1,1 miljoen. Net als bij de Jeugdzorg kan de gemeente budget-

verschuivingen doorvoeren, zodra hiervoor aanleiding is. De budgetverdeling 

in de onderstaande tabel kan dus nog wijzigen.

In 2016 zal door een toenemend inzicht in de maatschappelijke resultaten 

ook stijgende behoefte ontstaan om de budgetten als communicerende vaten 

2016 J&O AWBZ JEUGD JGGZ

1. Budget meicirculaire 2015 ¤ 7.341.915 ¤ 3.466.991 ¤ 1.939.801 ¤ 1.935.123

2. Landelijke Transitie Arrangement ¤ 250.460 ¤ 29.795 ¤ 52.901 ¤ 167.765

2. JeugdzorgPlus ¤ 290.406 ¤ 137.135 ¤ 76.728 ¤ 76.543

3. Veilig Thuis/Crisisteam/Jeugd Preventie Team/Jeugd Beschermings Tafel ¤ 228.440 ¤ 228.440

4.  Jeugdbescherming West/William Schrikker Groep/Stichting Christelijke Jeugdzorg/

Leger des Heils

¤ 463.126 ¤ 463.126

5. Toegang Bureau Jeugdzorg ¤ 228.177 ¤ 228.177

6. Toegang overige ¤ 429.644 ¤ 202.886 ¤ 113.516 ¤ 113.242

7. Uitvoeringskosten (lokaal/regionaal) ¤ 380.081 ¤ 179.482 ¤ 100.421 ¤ 100.179

8. Prognose Persoons Gebonden Budget ¤ 521.609 ¤ 521.609

9. Zorg in Natura (vaste contracten) ¤ 4.252.673 ¤ 2.008.192 ¤ 1.123.595 ¤ 1.120.885

10. Risicoreservering contractering Zorg in Natura ¤ 297.299

te gebruiken binnen het gehele Sociaal Domein alsook om delen van het 

budget nog bewuster in te zetten voor innovatie en preventie.

De volgende tabel geeft een inschatting van de budgetverdeling van de 

Wmo-taken:

De verdeling binnen deze tabel volgt de ondersteuningspiramide: 

Toegang, algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen en financiële 

ondersteuning vanuit de Wmo 2015.
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Budgetverdeling

2016

INKOMSTEN

1. Budget septembercirculaire 2015 3.469.000

2.  Integratieuitkering Wmo (incl. Decentralisatieuitkering 

huishoudelijke hulp)

2.047.000

3. Bestaande middelen WMO 1.148.174

Totaal 6.664.000

UITGAVEN

Toegang

Sociaal Team 980.000

Algemene voorzieningen:

Gecoördineerd Welzijnswerk 200.000

Cliëntondersteuning 94.000

Subsidies/ZieZo 343.850

Financiële tegemoetkoming:

Financiële tegemoetkoming 450.000

Maatwerkvoorzieningen

Hulp bij het Huishouden ZIN 1.239.890

Hulp bij het Huishouden Pgb 309.973

Begeleiding ZIN 828.000

Begeleiding Pgb 552.000

Persoonlijke verzorging 100.000

Eigen bijdrage -460.400

Woonvoorzieningen 347.700

Vervoer 747.400

Rolstoelen 252.200

Overig 679.387

Budget Participatiewet
Het doel van de Participatiewet is om meer mensen te begeleiden naar 

(beschut) werk, waaronder mensen met een arbeidsbeperking.

Het budget is hierbij expliciet verdeeld tussen een inkomensbudget en 

een participatiegedeelte. Het participatiegedeelte mag niet voor het 

inkomensdeel gebruikt worden, andersom mag dit wel.

Door de Participatiewet kunnen gemeenten werkgevers aanmoedigen tot het 

scheppen van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. 

De volgende tabel geeft de budgetverdeling van de Participatiewet weer:

Participatiewet
Budget (x ¤ 1.000)

Participatiewet / IOAW / IOAZ / WAJONG* 616

Wet sociale werkvoorziening 2.554

*  Participatiewet/ Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte 

Werknemers / Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

gewezen zelfstandigen  / Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
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Control (monitoren rapporteren, sturen)
Door de beschrijving van en de effecten van de maatschappelijke resultaten 

zal in 2016 de verdere ontwikkeling plaatsvinden ten aanzien van planning 

en control. In 2016 zal ook een besluit genomen worden met welke ICT-

systeem/systemen gewerkt worden binnen het Sociaal Domein. 

Uitgangspunt is dat dit systeem/deze systemen ondersteunend zijn bij de 

monitoring en vastlegging van cliëntgegevens en -trajecten. 

Het vroegtijdig monitoren van zorgtaken stelt de gemeente in staat om 

maatregelen te nemen bij ongewenste trends. Zo kan zij beoordelen of de 

indicatiestellingen aanpassing nodig hebben, of dat Zuidplas mogelijk vaker 

kan doorverwijzen naar algemene voorzieningen in plaats van een gevraagde 

maatwerkvoorziening.

Ook kan daarbij overwogen worden of een grotere uitgave op het gebied 

van bijvoorbeeld preventie leidt tot een afname op het gebied van de 

maatwerkvoorzieningen.

Zuidplas moet verder voldoen aan de rapportageverplichtingen in de 

planning- en controlcyclus en de verantwoording aan het Rijk (IV3). 

Risico’s
Voor de risico’s wordt verwezen naar de risicoparagraaf.



133

Programmabegroting 2016- 2019 Gemeente Zuidplas

Paragraaf 9

Paragraaf Gesloten circuits 



134

Programmabegroting 2016- 2019 Gemeente ZuidplasParagraaf 9

134

Inleiding
De paragraaf Gesloten Circuits gaat dieper in op de producten afval en 

riolering. Deze producten vallen binnen het programma 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 en 

producten die hieraan zijn gerelateerd. De wettelijke basis voor beide 

producten komt voort uit de Wet Milieubeheer, die zorgplichten oplegt aan 

de gemeente. De hoogte van de doelheffing werkt door in de hoogte van de 

lokale lasten. In de paragraaf Lokale heffingen keren de afvalstoffen- en 

rioolheffing dan ook terug.

De gesloten circuits hebben een relatie met de algemene 

gemeentebegroting (exploitatiebegroting) door de BTW component en de 

toerekening van kosten aan deze producten. In de beleidsdocumenten 

rondom afval en riolering legt de gemeente het beleid hiervoor vast.

Gemeentelijk beleid
Riolering en stedelijk waterbeheer

Het gemeentelijk beleid voor riolering, grondwater en hemelwater ligt vast in 

het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (vGRP). De gemeenteraad stelde 

dit document vast in 2015 en geeft hierin kaders voor de invulling van de 

begroting. Onderdeel van het nieuwe vGRP is de toerekening van een deel 

van het waterbeheer en andere kosten die voortvloeien uit de zorgplichten 

van de gemeente. Daarnaast geeft het vGRP ook een inzicht in de 

ontwikkeling van directe lasten en benodigde hoogte van het tarief voor de 

rioolheffing. Voor de komende jaren voorziet het college een gestage afbouw 

van de voorziening Riolering in combinatie met een gelijkblijvend tarief. Dit 

kostendekkende tarief ligt in 2016 lager dan in 2015 en is opgenomen in de 

paragraaf Lokale heffingen.

Afval

Het gemeentelijk beleid voor de afvalinzameling en -verwerking ligt vast 

in het afvalbeleid. De gemeenteraad stelde dit document vast in 2011 en 

geeft hierin kaders voor de invulling van de begroting.  In de begroting 2015 

is bepaald dat in dat jaar de beleidsuitgangspunten voor de hoogte van de 

egalisatievoorziening vastgesteld worden. Deze uitgangspunten worden in 

deze paragraaf beschreven.

De hoogte van de afvalstoffenheffing is het resultaat van de geraamde 

uitgaven, het verwachte aanbiedgedrag van inwoners, verwachte inkomsten 

uit recyclestromen en eventuele onttrekkingen uit, of stortingen in, de 

egalisatievoorziening afval. 

Van egalisatiereserve naar egalisatievoorziening

De egalisatievoorziening is een voorziening die bij fluctuerende inkomsten 

en uitgaven binnen de afvalbegroting zorgt voor een stabiel karakter van de 

afvalstoffenheffing. Vanwege het gesloten karakter van de afvalbegroting 

worden fluctuaties niet binnen de reguliere gemeentelijke begroting 

opgevangen, zoals bij veel andere producten wel het geval is.

Op dit moment is de egalisatievoorziening formeel nog een reserve. Bij het 

vaststellen van deze begroting wordt ook voorgesteld te besluiten om de 

reserve om te vormen naar een voorziening. 

Beweegreden hiervoor is dat dit formeel aangeeft dat die middelen een 

verplichting aan de inwoners zijn. Immers, de middelen zijn opgebracht 

door de inwoners en dienen ook weer beschikbaar te zijn voor de 

inwoners (overschotten komen dan bijvoorbeeld via de verlaging van de 

afvalstoffenheffing weer bij de inwoner terecht).
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Beleid egalisatievoorziening

Na het vaststellen van de jaarrekening 2014 was de hoogte van de 

egalisatievoorziening circa 1,1 miljoen euro. Naar aanleiding van 

raadsvragen over de hoogte van de voorziening, is in de begroting 2015 

afgesproken dat het college met een voorstel komt over de gewenste hoogte 

van de voorziening. Onderdeel hiervan is hoe deze hoogte idealiter wordt 

bereikt en vastgehouden.

Deze systematiek kan jaarlijks toegepast worden bij het bepalen van de 

hoogte van de afvalstoffenheffing en -begroting.

Nu het afvalscheidingsgedrag van de inwoners na de invoering van diftar 

steeds meer stabiliseert,  worden de fluctuaties ook minder. Toch is het 

verstandig en gebruikelijk een voorziening aan te houden die bepaalde 

fluctuaties op kan vangen, zoals bijvoorbeeld de onlangs ingevoerde extra 

rijksbelasting op restafval (circa ¤ 80.000,-) of tariefstijgingen of –dalingen 

na nieuwe aanbestedingen (hierbij is een verandering van circa ¤ 50.000,- 

realistisch).

Het is mogelijk dat de eerder genoemde fluctuaties tegelijk optreden. Naar 

huidige verwachting kan een bedrag van circa ¤ 200.000,- de fluctuaties 

opvangen. Er is dan ook nog ruimte voor kosten voor beleidswijzigingen 

gedurende een jaar en veranderend afvalscheidingsgedrag.

Omdat de begroting door de toename van het aantal inwoners kan 

stijgen, stijgen ook de bedragen/risico’s die gekoppeld zijn aan genoemde 

fluctuaties. Daarom wordt aanbevolen de gewenste hoogte voortaan te 

koppelen aan een percentage van de lastenkant van de totale afvalbegroting, 

inclusief compensabele BTW.

Uitgaande van ¤ 200.000,- bij een begroting (2015) van ¤ 4.854.000 is dit 

4,12%, afgerond 4%. 

Uitgangspunt is dat de gewenste hoogte van de egalisatievoorziening afval  4% 

van de lastenkant van de totale afvalbegroting is, inclusief het deel compensa-

bele BTW.

De wijze van vaststellen van de gewenste hoogte heeft in zich dat 

eerst de lasten in een te begroten jaar worden bepaald. Indien deze bij 

gelijkblijvend tarief niet of deels leiden tot een gewenste onttrekking uit de 

egalisatievoorziening dan wordt het tarief verlaagd en een onttrekking uit de 

voorziening begroot.

Omdat een tariefsverlaging meerjarig doorwerkt en dus meerjarig tot 

onttrekkingen kan leiden, wordt aanbevolen niet in één keer naar de 

gewenste hoogte te gaan. Hierdoor kan tijdig bijgestuurd worden en 

worden grote tariefstijgingen in de toekomst voorkomen. Om die reden 

wordt voorgesteld om ook hier 4% van de lastenkant van de afvalbegroting 

te hanteren als maximaal te onttrekken bedrag uit de voorziening in 

een komend jaar (door hogere uitgaven danwel door een onttrekking te 

begroten).

Uitgangspunt is dat de gewenste hoogte van de egalisatievoorziening afval te 

bereikt wordt door jaarlijks een maximale onttrekking uit de egalisatievoorzie-

ning te hanteren van 4% van de lastenkant van de totale afvalbegroting, inclusief 

het deel compensabele BTW.

Gesteld kan worden dat de gewenste hoogte is bereikt indien uit de 

meerjarenbegroting blijkt dat in het vierde jaar de gewenste hoogte 

overschreden wordt. Dit is belangrijk omdat de kans groot is dat bij een 

verdere daling (bijvoorbeeld wanneer gewacht wordt tot de gewenste hoogte 

pas zichtbaar wordt in het komende begrotingsjaar) het tarief met grotere 

sprongen zal moeten stijgen om de gewenste hoogte vast te houden. Het 

geeft daarnaast ook geen duidelijkheid aan de inwoners.
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Na het bereiken van deze gewenste hoogte is het belangrijk deze vast te 

houden. Doordat het tarief verlaagd is, is bijsturen noodzakelijk. In eerste 

instantie wordt deze gezocht binnen de afvalbegroting, aan de lasten of 

batenkant. Indien noodzakelijk moet de oplossing gevonden worden in het 

bijstellen van het tarief van de afvalstoffenheffing. Hierbij zal ook het vierde 

jaar van de meerjarenbegroting het doel zijn. 

Uitgangspunt is dat de gewenste hoogte van de egalisatievoorziening afval vast-

gehouden wordt door het tarief van de afvalstoffenheffing bij te stellen zodanig 

dat in meerjarig opzicht de gewenste hoogte behouden blijft.

Effect voorziening en tarief 2016

De lasten van de begroting 2016 zijn geraamd op ¤ 4.904.000,- (zie tabel 

onder Financiële gegevens). 

Hierbij is rekening gehouden met beleidsvoornemens zoals invoering 

inzameling drankenkartons, aanschaf containers voor nieuwe woonwijken en 

ruimte voor maatregelen op het gebied van dienstverlening.

Dit leidt tot een gewenste hoogte van de voorziening van ¤ 196.160,- op lange 

termijn (4% van de lastenkant). Conform bovenstaande systematiek is de 

maximale onttrekking uit de voorziening ook ¤ 196.160,-. Bij gelijkblijvend 

tarief (tarief 2015) leiden de geraamde lasten en baten reeds tot een 

onttrekking van ¤ 92.000,-. 

Om te komen tot de gewenste maximale onttrekking kan het tarief zodanig 

verlaagd worden dat deze leidt tot een extra onttrekking van ¤ 196.160 –  

¤ 92.000 = ¤ 104.160,-.

Uitgaande van 16.100 huishoudens die afvalstoffenheffing betalen, leidt dit tot 

een tariefsverlaging van ¤	6,47, oftewel een tarief van ¤ 221,50 - ¤ 6,47 =  

¤ 215,03.

Voor 2016 wordt een vast tarief afvalstoffenheffing gehanteerd van € 215,- per 

aansluiting. Het variabele tarief blijft gelijk.

Dit tarief is ook opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen.

Financiële gegevens
Voor de producten ‘Afvalstoffenbeleid’ en ‘Riolering en waterhuishouding’ 

hanteert de gemeente het beleidsuitgangspunt dat deze 100% 

kostendekkend zijn (uitgezonderd het eerder beschreven bewust onttrekken). 

Bij het berekenen van de kostendekkendheid neemt zij de compensabele 

BTW als last mee. Verder houdt de gemeente bij het product ‘Riolering en 

waterhuishouding’ rekening met het deels toerekenen van de kosten van 

onder andere  straatreiniging en calamiteiten. Dit is conform het beleid dat 

de gemeenteraad in het vGRP vaststelde. Als bij de jaarrekening een voor- of 

nadeel blijkt, dan egaliseert de gemeente dit in een egalisatievoorziening.
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De kostendekkendheid van de beide producten geeft het volgende beeld:

Afvalbeleid     Bedragen 1 x ¤ 1.000
Omschrijving Jaar-

rekening 

2014

Begroting 

2015

Begroting 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Lasten:

- Kosten afvalbeleid 2.391 2.496 2.599 2.599 2.626 2.626

- Compensabele BTW 576 625 641 642 638 643

-  Interne door-

berekeningen

1.678 1.733 1.664 1.659 1.627 1.644

Totaal lasten 4.645 4.854 4.904 4.900 4.892 4.913

Baten:  

- Afvalstoffenheffing 1 4.247 4.170 4.131 4.127 4.093 4.093

- Overige inkomsten 596 540 666 666 666 666 

-  Mutatie  

kapitaallastenreserve

15 15 15 15 15 15 

Totaal baten 4.858 4.725 4.812 4.809 4.775 4.775 

Saldo lasten en baten 213 -129 -92 -91 -117 -138

Percentage kosten-

dekkenheid

105% 97% 98% 98% 98% 97%

Mutatie egalisatiere-

serve Afvalstoffenheffing

-129 -129 -129 -129 -129

Mutatie egalisatie-

voorziening afvalstoffen-

heffing agv initieel saldo 

lasten en baten

-213 37 38 12 -9

1)  Het bedrag van de afvalstoffenheffing is exclusief de voorgestelde tariefsverlaging, 

welke wel in de paragraaf lokale heffingen is doorgevoerd, waardoor beide bedragen van 

elkaar afwijken..

Riolering      Bedragen 1 x ¤ 1.000
Omschrijving Jaar-

rekening 

2014

Begroting 

2015

Begroting 

2016

Begroting 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Lasten:

- Kosten riolering 867 1.136 1.827 1.585 1.691 1.418

- Compensabele BTW 292 353 533 490 518 466

-  Mutatie voorziening  

riolering

937 656 -318 -167 -370 -53

-  Interne door-

berekeningen

2.181 2.518 2.473 2.632 2.713 2.746

Totaal lasten 4.277 4.663 4.515 4.540 4.552 4.577

Baten:  

- Rioolheffing 4.277 4.663 4.515 4.540 4.552 4.577

- Overige inkomsten

Totaal baten 4.277 4.663 4.515 4.540 4.552 4.577

Saldo lasten en baten

Percentage kosten-

dekkenheid

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Naast de hierboven genoemde saldi leidt de voorgestelde systematiek 

tot verlaging van de egalisatievoorziening tot een extra onttrekking van 

¤ 104.160,- per jaar. Dit leidt tot het volgende (begrote) verloop van deze 

voorziening.
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Verloop egalisatiereserve afvalstoffenheffing   Bedragen 1 x ¤ 1.000
Stand per 
01.01.2015 

(jaar-
rekening)

Stand per 
01.01.2016 
(begroot)

Ont trekking 
2016 

(begroot)

Stand per 
01.01.2017 
(begroot)

Stand per 
01.01.2018 
(begroot)

Stand per 
01.01.2019 
(begroot)

1.159 1.030 -196 834 639 418

Verloop voorziening riolering   Bedragen 1 x ¤ 1.000
Stand per 
01.01.2015 

(jaar-
rekening)

Stand per 
01.01.2016 
(begroot)

Storting 
2016 

(begroot)

Ont-
trekking 

2016 
(begroot)

Stand per 
01.01.2017 
(begroot)

Stand per 
01.01.2018 
(begroot)

Stand per 
01.01.2019 
(begroot)

7.572 8.228 -318 - 7.910 7.743 7.373

BTW en de producten afval en riolering

De Gemeentewet geeft in artikel 229 en 229b aan hoe omgegaan moet 

worden met de BTW. Er staat dat de BTW onderdeel uitmaakt van de lasten 

en dus moet worden opgenomen in het tarief. Zuidplas handelt hier ook naar. 

Doordat de gemeente deze BTW gecompenseerd krijgt lijkt het alsof er winst 

gemaakt wordt op deze producten. Dit is echter niet het geval. 

Op 1 januari 2003 voerde het Rijk het BTW-compensatiefonds in. Dit 

fonds geeft gemeenten de mogelijkheid om de BTW op de kosten van 

overheidstaken (zoals afvalbeleid en riolering) terug te vragen. Het BTW-

compensatiefonds is sindsdien onder andere gevoed door een uitname uit 

het gemeentefonds. Anders gezegd: sinds 2003 ontvangen de gemeenten 

minder Algemene Uitkering ter hoogte van de BTW op alle overheidstaken.
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De uitgangspunten voor de opbouw begroting

Voor de opstelling van de begroting 2016 en meerjarenramingen 2017-2019 

hanteert Zuidplas de volgende uitgangspunten:

Algemeen

• Een sluitende begroting in 2016 en meerjarenramingen 2017-2019.

•  Doorrekening Algemene uitkering op basis van de laatst verschenen  

circulaire (septembercirculaire 2015).

Personeel

•  Personeelskosten, inclusief indexering. Hierbij is uitgegaan van een  

gemiddelde toename van 1,5% voor 2016.

Inflatie

• Goederen en diensten: doorrekening van inflatie van 1,5% voor 2016.

Belastingen

•  De gemeente verhoogt de belastingen en heffingen met 2% per jaar. Dit 

met uitzondering van de afvalstoffenheffing, rioolbelasting en onroerende 

zaakbelastingen.

•  De tarieven van de afvalstoffenheffing en rioolheffing moeten een kosten-

dekkendheid van 100% realiseren.

•  De tarieven van de onroerende zaakbelastingen leiden tot een verlaging 

van de opbrengst met 2% ten opzichte van 2015, met uitzondering van de 

areaaluitbreiding. Hiervoor wordt jaarlijks een verdeling over de belasting-

soorten toegepast die daar invulling aangeeft.

•  De raad stelt de belastingverordeningen, met uitzondering van de 

Verordening onroerende zaakbelastingen, en de begroting voor 2016 in 

dezelfde vergadering vast.

•  De raad stelt de Verordening onroerende zaakbelastingen 2016 vast in de 

vergadering van december 2015.

Rente

• Toepassing van een renteomslag van 3,5%.

•  Voor de berekening van het financieringstekort is uitgegaan van een 

gemiddelde rentevoet van 1%.

•  Toerekening rentekosten van het grondbedrijf op basis van besluitvorming 

bij de vaststelling van de meerjarenramingen 2014-2017 (begrotingsbehan-

deling november 2013) met 3,5% in 2016 en volgende jaren.

© Pieter Beeldman
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Overzicht baten en lasten

                     bedragen 1 x ¤ 1.000

Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Begroting 2016
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Programma  
Dienstverlening en Bestuur 17.014 868 -16.146 16.209 640 -15.569 16.198 635 -15.563

Samenleving 16.773 1.974 -14.799 29.635 1.759 -27.876 26.572 1.595 -24.977

Werk economie en  
duurzaamheid

13.329 12.737 -592 14.329 9.491 -4.838 13.097 8.658 -4.439

Ruimtelijke ontwikkeling 26.803 22.753 -4.050 24.239 17.244 -6.995 17.527 14.026 -3.501

Leefomgeving 18.305 10.096 -8.209 21.036 10.648 -10.388 19.279 10.711 -8.568

Algemene Dekkingsmiddelen 711 45.977 45.266 -666 57.290 57.956 692 56.401 55.709

Totaal baten en lasten 92.935 94.405 1.470 104.782 97.072 -7.710 93.365 92.026 -1.339
Mutaties reserves
Dienstverlening en Bestuur 147 1.902 1.755 760 760 548 548
Samenleving 462 1.537 1.075 854 1.303 449 24 866 842
Werk economie en  
duurzaamheid

Ruimtelijke ontwikkeling 1.887 1.700 -187 2.764 2.764 24 49 25

Leefomgeving 739 382 -357 96 1.054 958 281 281

Algemene Dekkingsmiddelen 2.254 2.659 405 17.427 20.062 2.635 295 92 -203

Totaal mutaties reserves 5.489 8.180 2.691 18.377 25.943 7.566 343 1.836 1.493
Resultaat 98.424 102.585 4.161 123.159 123.015 -144 93.708 93.862 154
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Overzicht van baten en lasten  
             bedragen 1 x ¤ 1.000

Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Programma  
Dienstverlening en Bestuur 15.960 763 -15.197 15.265 755 -14.510 14.959 765 -14.194

Samenleving 25.934 1.594 -24.340 25.782 1.593 -24.189 25.719 1.593 -24.126

Werk economie en  
duurzaamheid

12.773 8.586 -4.187 12.535 8.542 -3.993 12.438 8.542 -3.896

Ruimtelijke ontwikkeling 16.732 13.279 -3.453 16.681 13.249 -3.432 15.856 12.258 -3.598

Leefomgeving 19.221 10.393 -8.828 19.282 10.584 -8.698 19.216 10.302 -8.914

Algemene Dekkingsmiddelen 728 55.741 55.013 945 55.803 54.858 1.121 56.153 55.032

Totaal baten en lasten 91.348 90.356 -992 90.490 90.526 36 89.309 89.613 304
Mutaties reserves
Dienstverlening en Bestuur 544 544 41 41 29 29
Samenleving 24 646 622 23 620 597 23 642 619
Werk economie en  
duurzaamheid

Ruimtelijke ontwikkeling 74 48 -26 72 48 -24 63 47 -16

Leefomgeving 288 288 319 319 326 326

Algemene Dekkingsmiddelen 278 92 -186 266 92 -174 255 91 -164

Totaal mutaties reserves 376 1.618 1.242 361 1.120 759 341 1.135 794
Resultaat 91.724 91.974 250 90.851 91.646 795 89.650 90.748 1.098
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Begroting per programma               bedragen 1 x ¤ 1.000

JR 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Baten
Dienstverlening en Bestuur 868 640 635 763 755 765

Samenleving 1.974 1.759 1.595 1.594 1.593 1.593

Werk economie en duurzaamheid 12.737 9.491 8.658 8.586 8.542 8.542

Ruimtelijke ontwikkeling 22.753 17.244 14.026 13.279 13.249 12.258

Leefomgeving 10.096 10.648 10.711 10.393 10.584 10.302

Algemene Dekkingsmiddelen 45.977 57.290 56.401 55.741 55.803 56.153

Totaal baten 94.405 97.072 92.026 90.356 90.526 89.613
Lasten
Dienstverlening en Bestuur 17.014 16.209 16.198 15.960 15.265 14.959
Samenleving 16.773 29.635 26.572 25.934 25.782 25.719
Werk economie en duurzaamheid 13.329 14.329 13.097 12.773 12.535 12.438

Ruimtelijke ontwikkeling 26.803 24.239 17.527 16.732 16.681 15.856

Leefomgeving 18.305 21.036 19.279 19.221 19.282 19.216

Algemene Dekkingsmiddelen 711 -666 692 728 945 1.121

Totaal lasten 92.935 104.782 93.365 91.348 90.490 89.309
Resultaat 1.470 -7.710 -1.339 -992 36 304
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Mutaties in reserves per programma  
            bedragen 1 x ¤ 1.000

JR 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Onttrekkingen
Dienstverlening en Bestuur 1.902 760 548 544 41 29

Samenleving 1.537 1.303 866 646 620 642

Werk economie en duurzaamheid

Ruimtelijke ontwikkeling 1.700 2.764 49 48 48 47

Leefomgeving 382 1.054 281 288 319 326

Algemene Dekkingsmiddelen 2.659 20.062 92 92 92 91

Totaal onttrekkingen 8.180 25.943 1.836 1.618 1.120 1.135
Stortingen
Dienstverlening en Bestuur 147
Samenleving 462 854 24 24 23 23
Werk economie en duurzaamheid

Ruimtelijke ontwikkeling 1.887 24 74 72 63

Leefomgeving 739 96

Algemene Dekkingsmiddelen 2.254 17.427 295 278 266 255

Totaal stortingen 5.489 18.377 343 376 361 341
Saldo mutaties in reserves 2.691 7.566 1.493 1.242 759 794
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Begroting per programma inclusief mutaties in reserves
         bedragen 1 x ¤ 1.000

JR 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Baten
Dienstverlening en Bestuur 2.770 1.400 1.183 1.307 796 794

Samenleving 3.511 3.062 2.461 2.240 2.213 2.235

Werk economie en duurzaamheid 12.737 9.491 8.658 8.586 8.542 8.542

Ruimtelijke ontwikkeling 24.453 20.008 14.075 13.327 13.297 12.305

Leefomgeving 10.478 11.702 10.992 10.681 10.903 10.628

Algemene Dekkingsmiddelen 48.636 77.352 56.493 55.833 55.895 56.244

Totaal baten 102.585 123.015 93.862 91.974 91.646 90.748
Lasten
Dienstverlening en Bestuur 17.161 16.209 16.198 15.960 15.265 14.959
Samenleving 17.235 30.489 26.596 25.958 25.805 25.742
Werk economie en duurzaamheid 13.329 14.329 13.097 12.773 12.535 12.438

Ruimtelijke ontwikkeling 28.690 24.239 17.551 16.806 16.753 15.919

Leefomgeving 19.044 21.132 19.279 19.221 19.282 19.216

Algemene Dekkingsmiddelen 2.965 16.761 987 1.006 1.211 1.376

Totaal lasten 98.424 123.159 93.708 91.724 90.851 89.650
Resultaat 4.161 -144 154 250 795 1.098
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Analyse ontwikkelingen

In de Perspectiefnota 2016 zijn de jaarlijkse saldi in beeld gebracht voor 

de jaren 2016 tot en met 2019. De Perspectiefnota heeft geleid tot een bij-

gesteld begrotingsresultaat. Tevens is het resultaat van de informatienota 

over de meicirculaire 2015 verwerkt in de begrotingscijfers. Dit kan gezien 

worden als het vertrekpunt, en staat in onderstaande tabel vermeld op de 

regel “Gecorrigeerd saldo PPN 2016”. Voor een compleet beeld zijn in onder-

staande tabel ook de effecten van de Voorjaarsnota 2015 en Perspectiefnota 

2016 vermeld.

In de onderliggende tabel is het begrotingsresultaat uiteengezet waarbij 

tevens is aangegeven welke mutaties zijn verwerkt om tot deze begroting te 

komen. Een toelichting op deze mutaties is na de tabel opgenomen.

Ontwikkelingen Meerjarenbeeld 2016 -2019 bedragen 1 x ¤ 1.000

       Saldo begroting
2016 2017 2018 2019

Financiële positie primitieve  

begroting 2015 - 2018 (2019)

503 490 217 217

Financiële effecten Voorjaarsnota 

2015 (VJN)

75 167 183 -40

Financiële effecten Perspectiefnota 

2016 (PPN)

-375 75 75 75

Saldo na VJN 2015 en PPN 2016 203 732 475 252

1.  Uitkomsten meicirculaire  

(informatienota)

-46 -29 281 840

Gecorrigeerd saldo PPN 2016 (incl 

meicirculaire)

157 703 756 1.092

 2.  Structurele Effecten Najaarsnota 

2015 

252 257 267 267

Financiële positie 2016 - 2019  

(inclusief Najaarsnota)

409 960 1.023 1.359

 3. Eerdere besluitvorming -60 -365 -305 -305

 4.  Loon- en prijscompensatie en 

nominale ontwikkelingen 

-21 115 250 291

 5. Activa en investeringen 31 -294 -334 -303

 6. Overige mutaties -205 -166 161 56

Saldo meerjarenbegroting 2016 - 2019 154 250 795 1.098

7.  Reserveringen/resultaat als gevolg 

van coalitieakkoord

 -250 -500 -500

Gecorrigeerd resultaat meerjaren-

begroting 2016 - 2019

154 0 295 598
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Toelichting op de mutaties

1. Uitkomsten meicirculaire (informatienota)

 bedragen 1 x ¤ 1.000
2016 2017 2018 2019

1. Uitkomsten meicircu-

laire (informatienota)

-46 -29 281 840

Dit is het effect van de meicirculaire 2015, zoals opgenomen in de 

informatie nota aan de raad, welke gelijktijdig met de Perspectiefnota 

2016 is behandeld. Kortheidshalve wordt verwezen naar het raadsvoorstel 

Perspectiefnota 2016 (R15.000049) en de raadsinformatiebrief inzake de uit-

komsten van de meicirculaire (Z15.001415).

2. Structurele effecten Najaarsnota 2015

bedragen 1 x ¤ 1.000
2016 2017 2018 2019

2. Structurele effecten 

Najaarsnota 2015

252 257 267 267

WWB inkomensdeel 112 112 112 112

Implementatie 

Vennootschapsbelasting

-15 -10 0 0

Structurele meeropbreng-

sten OZB

155 155 155 155

WWB Inkomensdeel

De uitgaven en inkomsten voor de sociale dienst zijn doorgelicht. Het betreft 

hier o.a. het inkomensdeel WWB, de IOAW, IOAZ, de wet Kinderopvang en de 

Wet Inburgering Nieuwkomers.

De lasten laten een structurele daling zien van circa ¤ 500.000, terwijl de 

baten structureel met circa ¤ 400.000 afnemen. Per saldo resteert een 

structureel voordeel van circa ¤ 112.000.

Implementatietraject Vennootschapsbelasting

Op basis van de in 2015 af te ronden inventarisatie van de mogelijke Vpb-

plichtige activiteiten, zal duidelijk worden welke activiteiten die de gemeente 

ontplooit Vpb-plichtig zijn. Kortheidshalve wordt verwezen naar de infor-

matienota aan de raad Z15.001416 “Implementatie Wet modernisering 

Vpb-plicht overheidsondernemingen” en het bijbehorende Plan van Aanpak 

(Z15.001321).

Voor de externe ondersteuning (fase 4 en 5 van het implementatietraject) is 

voor de jaren 2016 en 2017 respectievelijk een bedrag van ¤ 15.000 en  

¤ 10.000 opgenomen.

Structurele meeropbrengsten OZB

De structurele meeropbrengsten komen voort uit een grotere areaaluitbrei-

ding (2015 en 2016) dan waar vanuit was gegaan ten tijde van de tariefsbere-

kening voor een bedrag van ¤ 155.000.

3.  Eerdere besluitvorming (inzake gedifferentieerd groenbeheer en duur-

zaamheidsbeleid)

bedragen 1 x ¤ 1.000
2016 2017 2018 2019

3. Eerdere besluitvorming -60 -365 -305 -305

Kwaliteit groen (gediffer-

entieerd groenbeheer)

0 -305 -305 -305

Duurzaamheid 60 60 0 0
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Gedifferentieerd groenbeheer

De raad heeft bij de jaarrekening 2014 een amendement aangenomen voor 

het toekennen van een structureel budget voor het uitvoeren van het gedif-

ferentieerd groenbeheer. Ten laste van het jaarrekeningresultaat 2014 is in 

2015 een bedrag van ¤ 305.000 gestort in de voorziening voor de extra uitga-

ven in 2016. Vanaf 2017 is een structureel bedrag van ¤ 305.000 opgenomen.

Nota Duurzaamheidsbeleid 2015-2018

Op 1 september 2015 is in het kader van de beleidsnota duurzaamheidsbe-

leid 2015-2018 door de raad besloten om voor de jaren 2016 en 2017 jaarlijks 

een bedrag van ¤ 60.000 beschikbaar te stellen voor extra personele onder-

steuning (zie R15.000044).

4. Loon- en prijscompensatie en nominale ontwikkelingen

Voor het verwerken van de mutaties is uitgegaan van de kaders zoals die zijn 

opgenomen in de Perspectiefnota 2016, en de besluitvorming hieromtrent in 

de raadsvergadering van 7 juli 2015 (waarin is besloten om voor de begroting 

2016-2019 uit te gaan van een gelijk percentage voor loon- en prijsstijging), 

te weten:

- 1,5% loonstijging

- 1,5% prijsbijstelling

-  2,0% verhoging belastingen, leges, heffingen e.d. (m.u.v. OZB en gesloten 

circuits)

Vorenstaande leidt tot de volgende effecten van de loon- en prijscompensatie 

c.a.:

bedragen 1 x ¤ 1.000
2016 2017 2018 2019

4. Loon- en prijs compensatie en 

nominale ontwikkelingen 

-21 115 250 291

Salarisbegroting -81 -81 -81 -81

Effect nominale  

ontwikkelingen

176 144 111 -64

Compensatie nominale  

ontwikkelingen Algemene Uitkering.

0 135 270 405

2% verhoging belastingen,  

heffingen, precario

34 67 100 181

Structurele verlaging opbrengsten 

Onroerende Zaak Belasting

-150 -150 -150 -150

•  Als gevolg van de reorganisatie in 2015 zijn de salariskosten voor de 

nieuwe organisatie vanaf 2016 doorgerekend, wat tot een nadeel van  

¤ 80.740 op jaarbasis leidt.

•  In de begroting 2015 werd voor de prijsstijgingen nog uitgegaan van 2%. 

Het hanteren van 1,5% geeft een positief resultaat op het begrotings-

resultaat te zien. De in de algemene uitkering opgenomen vergoeding voor 

inflatie is hierbij verwerkt. Dit leidt per saldo tot een positief resultaat van 

¤.176.000, ¤ 279.000, ¤ 381.000 respectievelijk ¤ 341.000 voor de jaren 2017 

t/m 2019.

•  De verhoging van de belastingen (m.u.v. OZB) en heffingen geeft eveneens 

een (oplopend positief) resultaat te zien.

•  In dit overzicht is het voorstel verwerkt om de onroerende zaakbelasting 

structureel te verlagen met 2%.
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5. Activa en investeringen

Als uitgangspunt voor de begroting is het volgende toegepast:

• Omslagrente van 4% naar 3,5%

• Toerekening rente aan het grondbedrijf 3,5%

• Afschrijven op gronden stopzetten

•  Toevoeging bespaarde rente aan (kapitaallasten)reserves verlagen van 4% 

naar 2%

•  Verlaging van het rentepercentage kortlopende geldleningen van 2% naar 1%

Dit leidt tot het volgende overzicht:

bedragen 1 x ¤ 1.000
2016 2017 2018 2019

5. Activa en investeringen 31 -294 -334 -303

Aanpassing financiering (kort en 

langlopend)

-44 -56 -79 -4

Aanpassing grondwaarde  

investeringen

-91 -82 -96 -43

Aanpassing fasering investeringen 168 -147 -201 -217

Besluitvorming Locatie Crone en 

Zuidelijke Dwarsweg

142 -142 -142 -142

Effecten Actualisatie MIP en 

beheerplannen

-10 -17 34 -47

Inkomsten Nutsbedrijven 150 150 150 150

Aanpassing financiering 

De aanpassing van zowel de omslagrente alsmede de verlaging van de kort-

lopende geldleningen van 2% naar 1% is verwerkt. Dit leidt tot een voordeel 

van gemiddeld circa ¤ 200.000 per jaar.

De rentetoerekening naar de grondexploitaties en Nnieg zijn ook geactualiseerd. 

Dit leidt per saldo tot een negatief resultaat op het begrotingsperspectief van 

gemiddeld ¤ 50.000 op jaarbasis.

Aanpassing grondwaarde

Op grondwaarde wordt niet meer afgeschreven. De eerder opgenomen stel-

post van ¤ 370.000 is vervangen door de werkelijk berekende bedragen. Per 

saldo blijkt dat de stelpost te positief was ingeschat. In werkelijkheid kon 

namelijk maar gemiddeld ¤ 280.000 worden ingeboekt.

Aanpassing fasering investeringen

De bestaande investeringskredieten tegen het licht gehouden, wat heeft 

geleid tot het verwerken van:

•  De effecten van de (gewijzigde rente- en kapitaallasten) als gevolg van de 

herfasering van de investeringen, en de eventuele gedeeltelijk vrijval van 

investeringskredieten;

•  De effecten op de kapitaallastenreserve is eveneens aangepast; 

•  Tegenover deze mutaties staat het schrappen van de eerder opgenomen 

stelposten voor deze mutaties. 

Nu wordt geconstateerd, dat de eerder opgenomen stelposten voor fase-

ring e.d., met name voor de jaren 2017 en verder, te optimistisch ingeschat 

waren. Voor 2016 is wel het begrote voordeel behaald, doordat vooral inves-

teringen doorgeschoven zijn van 2015 naar 2016, wat op zich heeft geleid tot 

een incidenteel voordeel op de kapitaallasten in 2016. Voor de latere jaren is 

dit voordeel te optimistisch ingeschat, omdat er in beginsel geen sprake is 

van een structureel voordeel voor de jaren 2017 en later, maar alleen voor 

2016. 
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Besluitvorming locatie Crone en Zuidelijke Dwarsweg

De meerjaren effecten van de (besluitvorming) reconstructie van de 

Zuidelijke Dwarsweg en de locatie Crone financieel zijn verwerkt. Dit leidt tot 

een negatief resultaat van ¤	141.731 op jaarbasis.

Effecten actualisatie MIP en Beheerplannen

Ook zijn de effecten van de actualisatie van het Meerjaren InvesteringsPlan 

2016-2019 (MIP) financieel verwerkt. Het MIP is daarbij afgestemd op de 

vastgestelde beheerplannen, welke als bijlage 2 is opgenomen. De beheer-

plannen zijn zowel voor wat betreft de exploitatie alsmede de mutaties naar 

de reserves en (egalisatie)voorzieningen geactualiseerd.

Inkomsten nutsbedrijven

Verder is er rekening gehouden met een bijdrage van de nutsbedrijven van  

¤ 150.000 per jaar voor het herstel van het openbaar gebied in geval van (ver)

leggen van kabels en leidingen.

6. Overige mutaties

Daarnaast is een aantal mutaties doorgevoerd die het volgende beeld opleveren:

bedragen 1 x ¤ 1.000
2016 2017 2018 2019

6. Overige mutaties -205 -166 161 56

Bijdrage verbonden partijen -29 -16 10 26

Oud en nieuw feest -30 -30 -30 -30

Verzekeringen -11 -6 -6 -6

Verhoging accountantskosten -2 -2 -2 -2

Correctie huren -2 -4 -6 -6

Aanpassing begroting afval en  

riolering en mutaties voorz.

3 -48 -81 -79

Organisatieontwikkeling -225 -225 -225 0

Overige correcties (m.n. saldo  

primitieve begroting 2019)

-1 1 1 -347

Innovatiefonds 2016 -100 0 0 0

Uitkomsten september circulaire 

2015

192 164 500 500

Toelichting:

•  Op basis van de actualisatie van de (financiële condities) van de zoge-

naamde verbonden partijen zijn de geactualiseerde bijdragen opgenomen;

•  Voor het “oud en nieuw feest” is een bedrag opgenomen van ¤ 30.000 per 

jaar (herstel van structureel budget, wat per abuis eerder was afgeraamd);

•  Actualisatie van de budgetten voor verzekeringen, een geringe ophoging 

van  de accountantskosten en aanpassingen van de huren zijn verwerkt;

•  De begrotingen voor afval en riolering zijn geactualiseerd en afgestemd op 

het voortschrijdende inzicht, waarbij tevens de mutaties met de (egalisatie)

voorziening zijn verwerkt i.c. het verwerken van het BTW-effect;

•  Voor de organisatieontwikkeling is voor de jaren 2016 tot en met 2019 een 

bedrag opgenomen van ¤ 225.000 per jaar voor het verbeterplan ambte-

lijke organisatie;

•  Actualisatie van de jaarschijf 2019. In de primaire begroting is voor de 

Perspectiefnota de jaarschijf 2018 nog “doorgekopieerd”’ naar 2019. In de 

voorliggende begroting zijn waar mogelijk de cijfers voor de jaarschijf 2019 

geactualiseerd en afgestemd op de meest reële ramingen. In het bijzonder 

geldt dit voor aanpassingen algemene uitkering (¤ 6 ton) en de verlaging 

inkomsten kapitaallasten (lagere uitgaven van circa¤ 3 ton t.o.v. 2019).

•  In de Programmabegroting is het voorstel verwerkt tot het incidenteel  

verhogen van het innovatiebudget voor 2016 met ¤	100.000 naar een 

bedrag van ¤ 200.000,  
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•  De uitkomsten van de circulaire zijn integraal verwerkt in de 

Programmabegroting.  

Na het verschijnen van de miljoenennota geeft de septembercirculaire 

2015 actuele informatie. De resultaten van de septembercirculaire, die pas 

na Prinsjesdag gepresenteerd is, zijn in bijgaande Programmabegroting 

opgenomen. Daarmee geven we een volledig en compleet beeld van het 

begrotingsresultaat. Samenvattend geeft de septembercirculaire 2015 voor 

de komende jaren het volgende resultaat te zien: 

2016 + ¤ 192.000 

2017 + ¤ 164.000 

2018 + ¤ 500.000 

2019 + ¤ 500.000 

De uitkomsten zijn positief in meerjarig opzicht, waarbij wordt opgemerkt 

dat de uitkomsten opnieuw een grillig karakter vertonen. Niet alleen de 

schommelingen van de accressen zijn hier debet aan. Met de eerder gere-

serveerde ¤ 600.000 bij de meicirculaire 2015, als buffer om de schomme-

lingen op te vangen, zijn afdoende maatregelen getroffen om toekomstige 

negatieve ontwikkelingen op te kunnen vangen. 

•  Voor de accressen van de jaren 2018 en 2019 is extra waakzaamheid 

geboden. Hoe verder in de tijd, des te onzekerder de prognoses. Om die 

reden heeft het college de uitkomsten behoedzaam geraamd en afgerond 

op honderdduizend euro om geen schijnnauwkeurigheid te suggereren.

7. Reservering coalitieakkoord

In het coalitieakkoord is uitgegaan van het ambitieniveau om in 2017 een 

overschot te realiseren van ¤ 250.000 en in 2018 van ¤ 500.000, om toe-

komstige tegenvallers te kunnen opvangen. Ook in 2019 is een bedrag van  

¤ 500.000 opgenomen om daarmee duurzaam in evenwicht te zijn in de lijn 

van het hiervoor bedoelde coalitieakkoord.

© Bart Jansen
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EMU-saldo
Berekening EMU-saldo
Het EMU-saldo (EMU = Europese Monetaire Unie) is het verschil tussen 

inkomsten en uitgaven van de overheid. Een negatief saldo geeft aan dat 

de overheid een tekort heeft: de uitgaven zijn groter dan de inkomsten. Het 

EMU-saldo van de lokale overheden telt mee voor het saldo van de totale 

Nederlandse overheid en draagt daarmee dus bij aan het EMU-tekort of 

-overschot van de gehele overheid.

Voor Zuidplas wordt die berekening in het hiernavolgend overzicht  

weergegeven.

Uit dit overzicht blijkt dat 2015 een positief EMU-saldo heeft en daardoor 

gunstig is voor berekening van het nationale EMU-saldo.

bedragen 1 x ¤ 1.000
Omschrijving 2015 2016 2017

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan  
c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, 
artikel 17c) Een nadelig saldo wordt aan-
gegeven met “-/- “.

-140 154 250

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 5.070 4.549 4.922

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen 

ten laste van de exploitatie

5.914 3.309 3.186

4 Uitgaven aan investeringen in  
(im)materiële vaste activa die op de 
balans worden geactiveerd

-2.860 -7.151 -6.095

5 De in mindering op de onder vraag 
4  bedoelde investeringen gebrachte 
ontvangen bijdragen van het Rijk, de 
Provincies, de Europese Unie en overigen

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste 

activa:

6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen 

in (im)materiële vaste activa (tegen  

verkoopprijs)

6b Boekwinst op desinvesteringen in (im)

materiële vaste activa

7 Uitgaven wegens aankoop van grond en de 

uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

-12.173 -6.210 -8.080

8 Grondverkopen:

8a Verkoopopbrengsten van grond (tegen 

verkoopprijs)

8.701 11.358 11.593

8b Boekwinst op grondverkopen

9 Betalingen ten laste van de voorzieningen -3.758 -2.581 -2.465

10 Betalingen die niet via de onder vraag 
1 genoemde exploitatie lopen, maar 
rechtstreeks ten laste van de reserves 
worden gebracht en die nog niet vallen 
onder één van de bovenstaand vragen

11 Boekwinst bij verkoop van  

deelnemingen en aandelen

Berekend EMU-saldo 754 3.428 3.311
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Overzicht incidentele baten en lasten     

Incidentele lasten in programma’s 

Omschrijving 2016 2017 2018 2019

Dienstverlening en Bestuur
Verbeterplan ambtelijke organisatie 725.000 725.000 225.000 

Samenleving

Stelpost kapitaallasten               -   -101.000 -99.000        -85.000

Werk, Economie  en Duurzaamheid

Extra impuls duurzaamheid cf PPN 2016        40.000  

Extra impuls duurzaamheid cf NJN 2016        60.000        60.000 

Energieloket        72.000 

Ruimtelijke ontwikkeling

Grondexploitatie    4.671.000    6.532.000    4.410.000    4.734.000
Grondexploitatie: afrekening met boekwaarden 6.687.000 5.061.000    7.058.000    5.554.000
Gebiedsontwikkeling: uitwerking scenario's middengebied PPN 2016        60.000 
Leefomgeving
GRP onderzoeksinspanningen conform vGRP        30.000        30.000 
Onderzoeken verkeersveiligheid        30.000 
Algemene dekkingsmiddelen
Stelpost kapitaallasten -100.000   - 50.000
Stelpost loon- en prijscompensatie       175.000       350.000       525.000       700.000 
Innovatiefonds PPN 2016       200.000
Kostenplaatsen
Informatie PPN 2016       250.000

 Totaal incidentele lasten in programma's  12.900.000  12.607.000  12.119.000  10.903.000

Incidentele lasten toevoegingen aan reserves 

Omschrijving 2016 2017 2018 2019

niet van toepassing

Totaal incidentele lasten ten laste van reserves

Totaal incidentele lasten  12.900.000  12.607.000  12.119.000  10.903.000
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Incidentele baten in programma’s 

Omschrijving 2016 2017 2018 2019

Werk, Economie  en Duurzaamheid
Energieloket rijksbijdrage        72.000 

Bedrijvenschap Gouwepark        44.000        44.000 

Ruimtelijke ontwikkeling

Grondexploitatie  11.358.000  11.593.000  11.468.000  10.288.000

Algemene dekkingsmiddelen

Stelpost loon- en prijscompensatie Gemeentefonds        135.000       270.000       405.000

Totaal incidentele baten in programma's 11.474.000 11.772.000 11.738.000 10.693.000

Incidentele baten onttrekkingen reserves 

Omschrijving 2016 2017 2018 2019

Algemene reserve: tijdelijke onttrekking t.b.v. verbeterplan ambtelijke organisatie       230.000       270.000
Reserve decentralisatie: verbeterplan ambtelijke organisatie       270.000       230.000

Totaal incidentele baten onttrekkingen reserves 500.000       500.000 

Totaal incidentele baten 11.974.000  12.272.000  11.738.000 10.693.000

Saldo incidentele baten en lasten  ( -/- = nadelig) -926.000      - 335.000      - 381.000 -210.000
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Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 
Structurele lasten stortingen reserves 
Omschrijving 2016 2017 2018 2019

Samenleving
Toevoeging reserve jeugd en jongerenwerk        24.000        24.000        23.000        23.000

Ruimtelijke ontwikkeling

Toevoeging Fonds Bovenwijkse Voorzieningen        24.000        74.000        72.000        63.000

Algemene Dekkingsmiddelen

Rente toevoeging aan kapitaallastenreserve       295.000       278.000       266.000       255.000

Totaal structurele lasten ten laste van reserves 343.000       376.000       361.000       341.000

Structurele baten onttrekkingen reserves 

Omschrijving 2016 2017 2018 2019

Dienstverlening en Bestuur
Onttrekking kapitaallastenreserve        48.000        44.000        41.000        29.000

Samenleving

Onttrekking kapitaallastenreserve       866.000       646.000       620.000       642.000

Ruimtelijke ontwikkeling

Onttrekking kapitaallastenreserve        49.000        48.000        48.000        47.000 

Leefomgeving
Onttrekking kapitaallastenreserve       177.000       288.000       319.000       326.000
Algemene Dekkingsmiddelen
Onttrekking kapitaallastenreserve        92.000        92.000        92.000        91.000

Totaal structurele baten onttrekkingen reserves 1.232.000    1.118.000    1.120.000    1.135.000

Saldo structurele reservemutaties  889.000       742.000       759.000       794.000 



Bijlagen
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Bijlage 1: Sturen op maatschappelijk resultaat
In de begroting 2015 is toegezegd dat we er naar streven om meer SMART 

te gaan werken. Om dit te bereiken zijn we gestart met het project Sturen op 

maatschappelijk resultaat. We hebben er voor gekozen om te beginnen met 

het bepalen en operationaliseren van de maatschappelijke resultaten binnen 

het sociaal domein. Tijdens een informatiebijeenkomst op 24 juni 2015 is het 

beoogde sturingsmodel gepresenteerd: de Monitor Maatschappelijk Resultaat 

(MMR).

Met het model is het mogelijk om in de nabije toekomst te sturen op maat-

schappelijk resultaat, zodat schaarse middelen effectiever kunnen worden 

ingezet en de resultaten binnen het sociaal domein kunnen verbeteren.

Dit model probeert door de integrale benadering niet de interventie op zich te 

meten, maar probeert door interventies te plaatsen in relatie tot de verschil-

lende risico- en compensatiefactoren, te kijken naar het resultaat. Door de 

verschillende leefgebieden in kaart te brengen van het kind/de volwassene 

en de thuissituatie, wordt geprobeerd in beeld te brengen in welk leefgebied 

een soort ingreep/interventie effectief is. Dit kan ook heel goed betekenen 

dat er bijvoorbeeld geen “jeugd” interventie nodig is, maar een interventie bij 

de ouders of een financiële interventie. Het model plaatst zo de zorg in een 

gemeentelijk integraal kader. De gemeente is vanaf 2015 immers verantwoor-

delijk voor het gehele sociale domein.

Het is de bedoeling dat de Monitor Maatschappelijk Resultaat de komende 

maanden zoveel mogelijk op wijkniveau wordt uitgewerkt. Hierdoor kan per 

wijk bepaald worden welke interventie waar prioriteit heeft en worden de 

middelen zo effectief mogelijk ingezet. 
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Er zijn vijf onderdelen: 
1. Het kind/de volwassene

Dit zijn indicatoren die iets zeggen over de jeugdigen en volwassenen zelf. 

Hoeveel er zijn, of ze gezond zijn, of ze beperkingen hebben (lichamelijk, ver-

standelijk) of er bij kinderen sprake is van opvoed- of gedragsproblemen, of 

mensen veel eten of juist niet, of mensen verslaafd zijn en of men in contact is 

geweest met politie. 

2. De thuissituatie van volwassenen en kinderen

Deze indicatoren zeggen iets over de leefsituatie van mensen. Of ze getrouwd 

zijn, of gescheiden. Is er een ouder in een gezin? Zijn mensen gezond, hebben 

ze fysieke of psychische problemen, is er sprake van armoede? Hebben 

mensen verslavingsproblematiek? 

3. Kansen, voorbeelden en mogelijkheden die volwassenen of kinderen hebben

Of mensen werken of een uitkering hebben, mensen toegang hebben tot 

voorzieningen als theater, zwembad, bibliotheek. Of mensen laaggeletterd 

zijn of niet. Hoe de woonomgeving eruit ziet.

4.  De interventies

Soorten hulp, vorm, omvang, doorverwijzingen, resultaten van de ingezette 

hulp, hulp en ondersteuning van het gezin, afhankelijkheden van het gezin of 

huishoudens (soort uitkering, toeslagen, schulden), verantwoordingsinforma-

tie over de hulp/interventie zoals bijvoorbeeld caseload.

Let op: het gaat hier veelal, maar niet alleen om formele interventies van 

hulp. Dit gaat ook om informatie, andere hulp en ondersteuning zoals uit-

kering, saneringsbeleid,  huursubsidie, woonbeleid. Het betreft vooral het 

ingrijpen van de overheid, maar omhelst ook mantelzorg. 

5. Maatschappelijk resultaat

De maatschappelijke resultaten die het college wil bereiken.

Maatschappelijke resultaten Zuidplas
Het college wil in het sociaal domein de volgende maatschappelijke resulta-

ten bereiken:

1. Volwassenen en jeugdigen gaan naar school en/of werken en/of hebben 

een zinvolle dagbesteding

2. Woonvoorzieningen sluiten voor bijzondere doelgroepen aan op de 

zorgbehoefte 

3. Jeugdigen groeien veilig op in een gezin 

4. Jeugdigen groeien op tot zelfredzame mensen en volwassenen zijn 

zelfredzaam 

  I. Hebben veerkracht naar vermogen 

  II. Eigen regie naar vermogen

  III. Ontplooien zich naar vermogen

Met de term naar vermogen willen we uitdrukken dat ieder individu een eigen 

ontwikkelcapaciteit heeft. Daarin is ieder mens uniek en niet gelijk. Een 

gehandicapte of iemand met een Verstandelijke Beperking heeft hierin een 

andere grens dan iemand die niet lichamelijk en /of geestelijk beperkt is.  

We willen deze ontwikkelcapaciteit centraal stellen in plaats van de aan-

doening of de beperking die iemand heeft. Zo doen we beter recht aan de 

gedachte dat ieder mens in staat is om regie te voeren op zijn eigen leven, 

naar het vermogen dat in hem zit. 
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Deze maatschappelijk resultaten zijn als volgt  
geoperationaliseerd:
1. Volwassenen en jeugdigen gaan naar school en/of werken en/of hebben een 

zinvolle dagbesteding

• Aantal achterstandsleerlingen

• Aantal leerlingen per schooltype (BO, SO, SVO)

• Aantal voortijdig schoolverlaters

• Aantal MBO geslaagden met een start kwalificatie

• Aantal jeugdwerklozen/WAJONG

• Schoolverzuim

• Aantal uitkeringen op wijk/kernniveau, gespecificeerd naar doelgroep 

• Uitstroom naar werk

• Banen voor doelgroepen gecreëerd

• Beschermde werkplekken gecreëerd

2. Woonvoorzieningen sluiten voor bijzondere doelgroepen aan op de 

zorgbehoefte

• Aantal mensen van doelgroep op wachtlijst corporaties

• Aantal mensen in maatschappelijke opvang

• Aantal mensen op wachtlijst maatschappelijke opvang

• Aantal mensen met BW/BG indicatie, afgegeven door sociaal team/

centrum

3. Jeugdigen groeien veilig op in een gezin 

• Aantal uithuisplaatsingen, minder en korter

• Aantal OTS, minder en korter

• Aantal raadsmeldingen en AMK

• Aantal kinderen met VB die niet thuis wonen

• Aantal meldingen huiselijk geweld

4. Jeugdigen groeien op tot zelfredzame mensen en volwassenen zijn zelfred-

zaam (hebben veerkracht naar vermogen; eigen regie naar vermogen; ontplooien 

zich naar vermogen)

• Zorgkosten per wijk afgenomen met vast te stellen percentage, hieronder 

uitgewerkt:

• Uitgaven Wmo/AWBZ per 1.000 inwoners op wijk/kernniveau

• Uitgaven J en O/J-GGZ zijn per 1.000 kinderen op wijk/kernniveau 

• Uitgaven ZVW per 1.000 inwoners op wijk/kernniveau 

• Aantal kinderen in zorg 

• Aantal volwassenen (unieke cliënten) in zorg 

• Aantal maatregelen 

• Aantal indicaties 

• Aantal beëindiging zorg

• Aantal trajecten SHV

De ontwikkeling van de Monitor Maatschappelijk Resultaat is nog in volle 

gang. We willen 2016 dan ook gebruiken om alle benodigde cijfers te ont-

sluiten, zodat de nulwaarden bekend zijn en we realistische streefcijfers voor 

2017 kunnen bepalen.
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Bijlage 2: Meerjaren Investeringsplan 2016-2019
MeerjarenInversteringsProgramma 2016 -2019

 Programma Product Activiteit 2016 2017 2018 2019

1 Dienstverlening en Bestuur Veiligheid Brandweer en 

Rampenbestrijding

¤	20.000 ¤	20.000 ¤	20.000 ¤	20.000

2 Samenleving Ontplooiing Sport ¤	128.571 ¤	429.738 ¤	96.000

3 Werk, Economie en Duurzaamheid

4 Ruimtelijke ontwikkeling

5 Leefomgeving Beheer en 

onderhoud

Afvalstoffenbeleid ¤	75.000 ¤	70.000 ¤	150.000

Begraafplaatsen ¤	384.200 ¤	172.000 ¤	54.000 ¤	42.500

Riolering en waterhuishouding ¤	2.557.290 ¤	1.901.000 ¤	929.000 ¤	403.000

Speelvoorzieningen ¤	20.000 ¤	20.000 ¤	20.000 ¤	20.000

Wegen, straten en pleinen ¤	3.966.000 ¤	3.482.000 ¤	5.861.000 ¤	2.882.000
Subtotaal Leefomgeving ¤	7.002.490 ¤ 5.645.000 ¤ 7.014.000 ¤ 3.347.500

6 Algemene Dekkingsmiddelen

Kostenplaatsen Organisatie Automatisering ¤	1.100.000

    ¤ 7.151.061 ¤ 6.094.738 ¤ 7.130.000 ¤ 4.467.500
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Bijlage 3: Reserves en Voorzieningen

Reserves Saldo Saldo Saldo Saldo
 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019
Algemene reserve vrij 

besteedbaar deel

14.196 13.966 13.696 13.696

Reserve grond-

exploitaties

1.847 1.847 1.847 1.847

Algemene reserves 16.043 15.813 15.543 15.543
Afvalstoffenheffing 1.030 834 639 418
Egalisatiereserve Wet 
Inburgering

47 47 47 47

Eigen graven 253 253 253 253
Activiteitenfonds De 
Kraal

40 40 40 40

Kapitaallastenreserves 14.746 13.925 13.305 12.695
Onderhoud sport (nieuw 
beheerplan)

102 102 102 102

Ontwikkeling Ambonwijk 499 499 499 499
Kwaliteitsplan groen-
beheer

0 0 0 0

Convenant spoorweg-
overgangen

130 130 130 130

KCC -40 -40 -40 -40
Decentralisatie 1.505 1.235 1.005 1.005
Bestemmingsreserves 18.312 17.025 15.980 15.149
Totaal reserves 34.355 32.838 31.523 30.692

Voorzieningen Saldo Saldo Saldo Saldo
 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019
Pensioengerechtigde 
wethouders

3.913 4.058 4.203 4.348

Egalisatievoorziening  
riolering

8.227 7.909 7.742 7.372

Verliesvoorziening 
Grondbank

2.700 2.700 2.700 2.700

Wegen groot onderhoud 482 482 482 482
Fonds bovenwijks 195 528 928 1.302
Linten ZPP 46 46 46 46
Deelplanstructuur ZPP 30 30 30 30
Hoofdplanstructuur ZPP 83 100 117 117
Onderhoud openbare 

verlichting

151 192 170 168

Onderhoud watergangen 82 8 13 31
Onderhoud kunstwerken 375 399 295 331
Onderhoud gem.  
gebouwen

477 790 832 965

Frictiekosten 1.869 1.869 1.869 1.869
Groenbeheer 305 0 0 0
Speelplaatsen 66 66 66 66
IBOR 0 656 1.062 1.240
Totaal voorzieningen 19.001 19.833 20.555 21.067

bedragen 1 x ¤ 1.000
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Bijlage 4: Specifieke Baten en lasten categorieën
NR Omschrijving JR 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 Baten       
1 Algemene uitkering en Rijksbijdragen 43.464 51.449 50.611 49.384 49.104 49.055
2 OZB 7.748 7.568 7.573 7.573 7.573 7.573
3 Afvalstoffenheffing 3.803 4.170 4.027 4.023 3.989 3.989
4 Rioolheffing 4.275 4.663 4.515 4.540 4.552 4.577
5 Overige heffingen 1.953 1.477 1.881 2.029 2.042 2.072
6 Grondexploitatie 17.290 15.846 13.731 12.972 12.928 11.924
7 Grondverkopen 289 0 0 0 0 0
8 Rente (incl. interne rente) 3.777 4.379 3.322 3.710 3.870 4.087
9 Dividend 401 0 0 0 0 0
10 Huren en pachten 3.053 3.116 3.161 3.199 3.242 3.282
11 Reserves en voorzieningen 12.597 27.786 2.311 1.926 1.848 1.705
12 Overige baten 33.903 34.215 32.198 32.516 32.491 32.602
 Totaal 132.553 154.669 123.330 121.872 121.639 120.866
 Lasten       
1 Salarissen 16.908 15.945 15.831 15.831 15.831 15.831
2 Overige goederen en diensten 11.328 12.528 12.221 12.001 11.873 11.583
3 Subsidies 1.929 2.445 2.333 2.333 2.333 2.333
4 Gemeenschappelijke regelingen 12.058 10.828 10.448 10.205 10.005 9.890
5 Sociale voorzieningen 12.659 24.318 22.669 21.701 21.547 21.554
6 Rente (incl. interne rente) 6.693 7.602 6.175 6.409 6.439 6.488
7 Afschrijvingen 4.424 5.070 4.549 4.922 5.022 5.156
8 Grondexploitatie 18.383 16.848 10.680 10.060 10.174 9.442
9 Reserves en voorzieningen 9.771 24.040 3.583 3.525 3.432 3.365
10 Overige lasten 34.236 35.188 34.687 34.635 34.188 34.126
 Totaal 128.389 154.812 123.176 121.622 120.844 119.768
 Resultaat 4.164 -143 154 250 795 1.098

bedragen 1 x ¤ 1.000
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Baten 2016 per categorie

Lasten 2016 per categorie

Vergelijking baten 2014 t/m 2019

Vergelijking lasten 2014 t/m 2019
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Bijlage 5: Kerngegevens en bestuursstructuur
1. Kerngegevens

Sociale structuur

Werkelijk 2014 Raming 2015 Raming 2016
Aantal inwoners per  

1 januari *)

40.892 40.771 41.000

Waarvan in leeftijd 1 – 19 10.189 10.058 10.058
Waarvan in leeftijd  
20 – 64

24.075 23.878 24.107

Waarvan in leeftijd  
65 jaar en ouder

6.628 6.835 6.835

WWB – uitkeringen 461 464 488
IAOW – uitkeringen 22 32 36
IOAZ – uitkeringen 3 1 3

*) Gebaseerd op gegevens CBS m.b.t. de Algemene Uitkering

Fysieke structuur

Raming 2016 Raming 2015 Werkelijk 2014
Oppervlakte gemeente 

in ha

5.961 5.961 5.961

Waarvan binnenwater 444 444 444
Aantal woningen *) 17.406 17.171 17.249
Lengte van de wegen  

in km

231 231 227

Lengte van de fiets en 

wandelpaden in km

145 145 145

Lengte van de  

waterwegen in km

72 72 72

Oppervlakte openbaar 

groen in m2

1.628.708 1.628.708 1.628.708

Financiële structuur

(Bedragen x € 1.000) Werkelijk 2014 Raming 2015 Raming 2016
Uitgaven exploitatie: 92.935 104.782 93.365
Opbrengst belastingen: 20.560 20.368 20.301
Algemene Uitkering 32.734 29.139 30.155
Sociaal Deelfonds - 13.784 13.632
Reserves en voor-
zieningen per 1 januari

55.485 58.100 53.357

Algemene reserve 16.874 17.791 16.043
Bestemmingsreserves 21.815 20.726 18.312
Voorzieningen 16.796 19.583 19.001
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2. Bestuursstructuur

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 19 maart 2014 leverde de volgende 

zetelverdeling op:

VVD     7 zetels

ChristenUnie/SGP   6 zetels

CDA     4 zetels

PvdA/Groen Links   2 zetels

D66     4 zetels

SP      3 zetels

Nieuw Elan Zuidplas  1 zetel

De gemeenteraad vergadert volgens een tevoren opgesteld vergaderschema 

in de raadzaal van het gemeentehuis. 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.

• Decentralisaties 

In deze commissie wordt de overgang van taken van het rijk naar de 

gemeenten (op het terrein van AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet) 

besproken. De bespreek- en/of beslisdocumenten worden hier technisch 

voorbereid op raadsbehandeling. 

• 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. 

• Verbonden partijen 

Door middel van deze programmacommissie kan de raad meer invulling 

geven aan haar kaderstellende en controlerende rol richting verbonden 

partijen.

Burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders bestaat uit:

K.J.G. Kats, burgemeester

J. Hordijk

D.B. van Woudenberg

H.A. Muller

J.T.C. Vroegop-de Bruijne

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.
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3. Portefeuilleverdeling

Burgemeester Gert-Jan Kats
• Openbare orde en veiligheid 

• Bestuurlijke coördinatie + integraliteit van beleid 

• Communicatie en externe betrekkingen 

• Kabinetszaken 

• Intergemeentelijke samenwerking 

• Wettelijke taken publiekszaken

Wethouder Jan Hordijk (1e locoburgemeester) 
dorpswethouder Moerkapelle

• Financiën 

• Ruimtelijke ontwikkeling, incl. ontwikkeling Zuidplaspolder 

• Volkshuisvesting 

• Vergunningverlening en handhaving

Wethouder Rik van Woudenberg (2e locoburgemeester) 
dorpswethouder Moordrecht

• Werk en inkomen (Participatiewet) 

• Economische Zaken 

• Inwoners- en ondernemersparticipatie 

• Sport en Cultuur 

• Grondbedrijf en vastgoed 

• Duurzaamheid en milieubeleid 

• Toerisme en recreatie

Wethouder André Muller (3e locoburgemeester) 
dorpswethouder Zevenhuizen en Oud Verlaat

• Jeugd 

• Onderwijs 

• Beheer openbare ruimte 

• Dierenwelzijn 

• Verkeer en vervoer

Wethouder Joke Vroegop-de Bruijne (4e locoburgemeester) 
dorpswethouder Nieuwerkerk aan den IJssel

• Zorg en ondersteuning 

• Volksgezondheid 

• Vrijwilligers en mantelzorg 

• Personeel en organisatie 

• Bedrijfsvoering 

• Dienstverlening
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Bijlage 6: Toelichting op de verschillen
Programma 1 Dienstverlening en Bestuur
Het verschil tussen de begroting 2016 en de begroting 2015 (¤ 206.000 

nadelig) is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

Product Bestuur en organisatie ¤ 180.000 voordelig

Lasten   
Te verklaren verschil ¤ 288.000 voordelig   
Vorming en opleiding, budgetoverheveling vanuit de 

jaarrekening 2014 ten behoeve van de organisatieont-

wikkeling in 2015, waardoor een verschil ontstaat tus-

sen de jaren 2015 en 2016

¤	136.000 V

Budgetoverhevelingen KCC vanuit de jaarrekening 

2014, onder gelijktijdige  onttrekking  vanuit de reserve 

ten behoeve van de verbetering van de dienstverlening 

corsanummer R14.000133).

¤	219.000 V

Eenmalige storting voorziening organisatieontwikke-

ling 2015 (corsanummer R14.000086), waardoor een 

verschil ontstaat tussen de jaren 2015 en 2016

¤	200.000 V 

Voor het verbeterplan ambtelijke organisatie wordt 

voor het jaar 2016 incidentele kosten geraamd. Een 

deel van de kosten wordt gedekt door onttrekkingen 

aan de reserves (zie onttrekking reserves).

¤-725.000 N

Met het verbeterplan Financiën is voor het jaar 2015 

een incidenteel budget beschikbaar gesteld  (zie corsa-

nummer R14.000140). Het bedrag ad. ¤	150.000 maakt 

onderdeel uit van het totale budget van ¤	190.000. Het 

resterende bedrag ad. ¤	40.000 betreft de inhuur voor 

Belastingen/WOZ en is toegelicht in programma 6.

¤	150.000 V 

In 2016 zijn de huisvestingskosten voor het eerst niet 

geheel ten laste van het product Bestuur en organi-

satie  gebracht. Een deel van de huisvestingskosten is 

verdisconteerd in de tarieven van de riolering. Ook de 

herfasering van de investeringskredieten is een verkla-

ring van het voordeel.

¤	150.000 V 

Lagere bijdrage aan het voormalige ISMH in verband 

met overgang naar de Nieuwe Regio.  Bij de lasten is 

sprake van een voordeel van ¤	186.000 en bij de baten 

leidt dit tot een nadeel van ¤	74.000. In totaliteit is 

sprake van een voordeel van ¤	112.000 en betreft de 

salariskosten van de overgenomen medewerkers van 

het ISMH. In 2015 zijn deze kosten direct begrepen op 

Bestuurlijke Samenwerking, in 2016 wordt dit verant-

woord op de post salarissen.

¤	186.000 V 

Hogere representatiekosten (zie verband met lagere 

kosten communicatie)

¤-12.000 N

Overige verschillen  ¤	16.000 N 
Totaal  ¤ 288.000 V

Baten   
Te verklaren verschil ¤ 108.000 nadelig   
   
Overgang ISMH naar De Nieuwe Regio. Voor een toe-

lichting wordt verwezen naar de toelichting bij de lasten 

voor het verschil ad. ¤	186.000.

¤	74.000 N
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Cconform besluit van de nota reserves en voorzienin-

gen komt de voorziening FPU gemeenten met ingang 

van 1 januari 2015 te vervallen. Dit levert voor het jaar 

2015 een incidentele bate op en is dus voor het begro-

tingsjaar 2016 een nadeel ten opzichte van de begroting 

2015

¤	-34.000   N 

Totaal ¤	- 108.000 N

Product Dienstverlening ¤ 418.000 Nadelig

Lasten   
Te verklaren verschil ¤ 521.000 nadelig   
Hogere afdracht rijksleges. Er is een causaal verband 

met de hogere bate ad. ¤	103.000 benoemd bij de baten

¤	- 33.000 N

Kadaster en GBKN

Realisatie van de Basisregistratie Grootschalige 

Topografie (BGT) is een wettelijke verplichting per 1 

januari 2016. De beheerskosten voor de GBKN zijn niet 

toereikend voor instelling en beheer van de nieuwe 

BGT. In de Voorjaarsnota 2015 is deze mutatie  

opgenomen en toegelicht.  

¤	- 44.000 N

Hogere doorbelaste salariskosten in 2016 doordat bij de 

afdeling Dienstverlening sprake is van meer fte dan bij  

de voormalige afdeling Publiekzaken  

¤- 454.000 N

Overige verschillen ¤	10.000 V
Totaal ¤	- 521.000 N

Baten   
Te verklaren verschil ¤ 103.000 voordelig   
Hogere geraamde leges in 2016 (zie ook toelichting bij 

de lasten ad. ¤	33.000)

 ¤ 103.000 V

Totaal  ¤	103.000 V

Product Communicatie en voorlichting ¤ 12.000 voordelig

Lasten   
Te verklaren verschil ¤ 12.000 voordelig   
Lagere kosten Communicatie (zie verband met hogere 

representatiekosten bij Bestuur en Organisatie

 ¤ 12.000 V

Totaal  ¤ 12.000 V

Product Veiligheid ¤ 232.000 voordelig

Lasten   
Te verklaren verschil ¤ 232.000 voordelig   
Herziene bijdrage GR. Bij de Najaarsnota 2015 wordt 

een overheveling van ¤	100.000 toegelicht naar de 

RDOG, waardoor het feitelijke verschil ¤	32.000 

bedraagt. Dit verschil is te verklaren doordat de bij-

drage aan de Veiligheidsregio in 2016 lager is ten 

opzichte van de bijdrage over het jaar 2015. 

¤	132.000 V

Lagere doorbelasting salaris- en overheadkosten. Als 

gevolg van de reorganisatie en taakstelling op perso-

nele kosten is de kostenverdeling vanaf de begroting 

2016 geactualiseerd.

¤	100.000 V

Totaal  ¤ 232.000 V



171

Programmabegroting 2016- 2019 Gemeente ZuidplasBijlagen

171

Mutaties op reserves ¤ 212.000 nadelig

Onttrekking aan reserves, ¤ 212.000 lager
KCC eenmalige budgetoverhevelingen vanuit 2014, 

waardoor een verschil ontstaat tussen de jaren 2015 

en 2016 (zie onder product Bestuur en organisatie). 

Er vindt een onttrekking plaats vanuit de reserve ten 

behoeve van de verbetering van de dienstverlening. 

Voor het product Bestuur en organisatie geeft dit een 

voordeel, voor de reserve een nadeel (corsanummer 

R14.000133).

-¤	219.000 N

Onttrekking aan de algemene reserve: Met het ver-

beterplan Financiën is voor het jaar 2015 een inciden-

teel budget beschikbaar gesteld  (zie corsanummer 

R14.000140). Het bedrag ad. ¤	150.000 maakt onder-

deel uit van het totale budget van ¤	190.000.

-¤	150.000 N

Onttrekking aan de reserve ten behoeve van de organi-

satieontwikkeling (corsanummer R14.000086)

-¤	200.000 N

Onttrekking aan de reserve decentralisatie (¤	 270.000) 

en tijdelijk aan de algemene reserve (¤	230.000) voor 

het verbeterplan ambtelijke organisatie. In de jaarreke-

ning 2015 wordt het overschot op de personeelskosten 

teruggestort in de algemene reserve.

¤	500.000 V

Budgetoverheveling van 2014 naar 2015 (zie corsa-

nummer R14.000133):

Het betreft de BAG-WOZ koppeling (¤	19.000), I-NUP 

(¤	103.000), Basisregistraties (¤	15.000) en Landelijke 

voorziening WOZ (¤	10.000). In totaliteit is sprake van 

een bedrag ad. ¤	147.000. 

-¤	147.000 N

Overige verschillen ¤	4.000 V
Totaal  -¤	 212.000 N
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Programma 2 Samenleving

Het verschil tussen de begroting 2016 en de begroting 2015 (¤	3.292.000 

voordelig) is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

Product Onderwijs en jeugd ¤ 1.890.000 voordelig

Lasten   
Te verklaren verschil ¤ 1.891.000 voordelig   
Voor preventieve logopedie bij toeleiding voor- en 

vroegschoolse edactie (VVE) is in de Voorjaarsnota 2015 

een incidentele uitgave voor 2015 beschikbaar gesteld.

¤	40.000 V

Als gevolg van de reorganisatie en de taakstelling op 

personele kosten is de kostenverdeling vanaf de  

begroting 2016 geactualiseerd. 

¤	169.000 V

Verlaging kapitaallasten vanaf 2016 a.g.v. uitname 

grondwaarde uit activa conform de geactualiseerde 

nota waardering en afschrijving in 2014 (R14.000093), 

het verlagen van de omslagrente van 4% naar 3,5% en 

herfasering investeringen (o.a. brede school).

Als gevolg van de lagere kapitaallasten zijn diverse ont-

trekkingen aan de kapitaallastenreserves ook verlaagd, 

wat tot een nadeel in 2016 leidt (zie het verschil bij de 

onttrekkingen aan de reserves).

¤	733.000 V

Jeugdwet: verlaging budget n.a.v. de meicirculaire 

2015, inclusief Wet Langdurige Zorg (WLZ) correctie.

Het budget 2015 na de septembercirculaire 2014 

bedroeg ¤ 8.290.000. Het budget 2016 na de meicircu-

laire 2015 bedraagt ¤	7.341.000. Dit leidt tot een lager 

uitgavenbudget van ¤	949.000.

949.000 V

Totaal  ¤ 1.891.000 V

Baten   
Te verklaren verschil ¤ 1.000 nadelig   
Overig ¤	-1.000 N
Totaal  ¤	 -1.000 N

Product Ontplooiing ¤ 983.000 voordelig

Lasten   
Te verklaren verschil ¤ 1.176.000 voordelig   
In 2015 was een incidentele uitgave geraamd voor de 

garantstelling bibliotheek (conform resultaatbestem-

ming JR 2014)

¤	466.000 V

Dorpshuizen: taakstelling subsidies in 2016 (conform VJ 

nota 2015), waardoor een lager uitgavenbudget in 2016. 

¤	60.000 V

Gemeentelijke bijdrage aangepast aan de begroting 

RDOG.

¤	-13.000 N

Park Zoom onderhoudskosten zijn verlaagd a.g.v. de 

actualisatie van de beheerplannen. Hier ligt een relatie 

met de verlaging van de onttrekking aan de voorziening 

die is toegelicht bij het verschil op de baten.

¤	142.000 V

Verlaging kapitaallasten vanaf 2016 a.g.v. uitname 

grondwaarde uit activa conform de geactualiseerde 

nota waardering en afschrijving in 2014 (R14.000093), 

het verlagen van de omslagrente van 4% naar 3,5% en 

herfasering investeringen.

¤	434.000 V

Als gevolg van de reorganisatie en de taakstelling op 

personele kosten is de kostenverdeling vanaf de begro-

ting 2016 geactualiseerd. 

¤	87.000 V

Totaal  ¤ 1.176.000 V
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Baten   
Te verklaren verschil ¤ 193.000 nadelig   
Onttrekking voorziening t.b.v. exploitatie sportcentrum 

Park Zoom (zie paragraaf onderhoud kapitaalgoederen)

¤-193.000 N

Totaal  ¤ -193.000 N

Product Zorg en ondersteuning ¤ 26.000 voordelig

Lasten   
Te verklaren verschil ¤ 4.000 nadelig   
In 2015 was een incidentele uitgavenbudget beschik-

baar voor de WMO-mantelzorg a.g.v. budgetoverheve-

ling bij de resultaatbestemming jaarrekening 2014.

¤	10.000 V

Jeugdgezondheidszorg; hogere bijdrage in 2016 a.g.v. 

de vastgestelde begroting RDOG 

¤-114.000 N

Incidenteel uitgavenbudget voor transitiekosten Sociaal 

Domein in 2015 a.g.v. budgetoverheveling bij de resul-

taatbestemming jaarrekening 2014.

¤	509.000 V

WMO vervoersvoorzieningen ¤	22.000 V
Incidentele uitgaven voor WMO Woonvoorzieningen in 

2015  (conform PP nota 2016).

¤	75.000 V

Inburgering: huisvestingstaakstelling nieuwkomers 

incidentele kosten in 2015 a.g.v. budgetoverheveling 

2014 naar 2015 bij de resultaatbestemming jaarreke-

ning 2014. 

¤	43.000 V

Vanaf 2016 is een hoger uitgavenbudget geraamd voor 

de WIN t.o.v. boekjaar 2015.

¤	-60.000 N

Bij de jaarrekening 2014 is incidenteel uitgavenbudget 

overgeheveld naar 2015 in het kader van de jeugdwerk-

loosheid.

¤	91.000 V

Bij de jaarrekening 2014 is incidenteel uitgavenbudget 

overgeheveld naar 2015 in het kader van de huisvesting 

van asielzoekers komende vanuit het COA.

¤	20.000 V

Als gevolg van de septembercirculaire 2015 ramen we 

een hogere kosten voor de Wmo/AWBZ o.b.v. het objec-

tief verdeelmodel WMO.

¤	-713.000 N

CJG incidentele kosten in 2015 voor extra ondersteu-

ning opvoedbureau a.g.v. budgetoverheveling van 2014 

naar 2015 bij de resultaatbestemming in de jaarreke-

ning 2014.

¤	20.000 V

WMO hulp bij het huishouden. De kosten zijn vanaf 2016 

aangepast als gevolg van bezuinigingen vanuit het rijk 

en herijking van het objectief verdeelmodel.

¤	54.000 V

Als gevolg van de reorganisatie en de taakstelling op 

personele kosten is de kostenverdeling vanaf de begro-

ting 2016 geactualiseerd. 

¤	28.000 V

Verlaging kapitaallasten vanaf 2016 a.g.v. uitname 

grondwaarde uit activa conform de geactualiseerde 

nota waardering en afschrijving in 2014 (R14.000093), 

het verlagen van de omslagrente van 4% naar 3,5% en 

herfasering investeringen.

¤	11.000 V

Totaal ¤ -4.000 N
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Baten   
Te verklaren verschil ¤ 30.000 voordelig   
Zuidplas ontvangt van het COA een bijdrage voor 

gehuisveste asielgerechtigden. Dit bedrag was niet in 

de begroting opgenomen.

¤	30.000 V

Totaal  ¤ 30.000 V

Mutaties op reserves ¤ 393.000 voordelig

Toevoeging aan reserves, ¤ 830.000 lager   
In 2015 is een bedrag van ¤	0,8 mln gestort in de 

reserve decentralisatie o.b.v. de resultaatbestemming 

bij de jaarrekening 2014.

¤	830.000 V

Totaal  ¤ 830.000 V

Onttrekking aan reserves, ¤ 437.000 lager   
Onttrekking reserve BBO, de activa zijn verlaagd met 

de grondkosten; daardoor dalen de kapitaallasten, 

waardoor de onttrekking uit de reserves ook kan wor-

den verlaagd.

¤	-90.000 N

Onttrekking reserve OBO, de activa verlaagd met van 

de grondkosten; daardoor dalen de kapitaallasten, 

waardoor de onttrekking uit de reserves ook kan wor-

den verlaagd. 

¤	-83.000 N

Beheerplan gymlokalen reserve in omgezet in een 

voorziening; daarmee ontstaat een andere wijze van 

doteren (‘voeden’)

¤	-232.000 N

Kinderopvang, de activa zijn verlaagd met de grond-

kosten; daardoor dalen de kapitaallasten, waardoor de 

onttrekking uit de reserves ook kan worden verlaagd.

¤	-13.000 N

multifunctionele centra, de activa zijn verlaagd met de 

grondkosten; daardoor dalen de kapitaallasten, waar-

door de onttrekking uit de reserves ook kan worden 

verlaagd.

¤-10.000 N

Overig / afronding -9.000 N
Totaal  ¤ -437.000 N
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Programma 3 Werk, Economie en Duurzaamheid

Het verschil tussen de begroting 2016 en de begroting 2015 (¤ 399.000  

voordelig) is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

Product Duurzaamheid ¤ 100.000 nadelig

Lasten   
Te verklaren verschil ¤ 100.000 nadelig   
In de PPN 2016 is voor het boekjaar 2016 een inciden-

tele uitgave geraamd voor een extra impuls duurzaam-

heid:  doelstelling 6.0 GDI  

 ¤ -40.000 N

In de raadsvergadering van 1 september 2015 

(R15.000044) zijn voor de jaren 2016 en 2017 kosten 

geraamd voor een extra impuls duurzaamheid (1 fte  

tijdelijke extra personele inzet) 

 ¤ -60.000 N

Totaal  ¤ -100.000 N

Product Economische zaken ¤ 129.000 nadelig

Lasten   
Te verklaren verschil ¤ 16.000 nadelig   
Als gevolg van de reorganisatie en de taakstelling op 

personele kosten is de kostenverdeling vanaf de begro-

ting 2016 geactualiseerd. 

 ¤ -16.000 N

Totaal  ¤ -16.000 N

Baten   
Te verklaren verschil ¤ 113.000 nadelig   
Vanaf boekjaar 2016 wordt rekening gehouden met 

een lagere opbrengst dividend conform de primitieve 

begroting 2015 

 ¤ -37.000 N

In 2015 is een incidenteel aanvullende opbrengst 

geraamd voor dividend NUON

 ¤ -75.000 N

Overig / afronding  ¤ -1.000 N
Totaal  ¤ -113.000 N

Product Werk/Inkomensvoorziening ¤ 628.000 voordelig

Lasten   
Te verklaren verschil ¤ 1.348.000 voordelig   
In 2015 zijn eenmalige frictiekosten voor de sociale 

dienst geraamd conform de resultaatbestemming bij de 

jaarrekening 2014. 

 ¤ 137.000 V

In de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2014 

(A15.000683) zijn kosten overgeheveld naar 2015 voor 

koopkrachttegemoetkoming lagere inkomens.

 ¤ 20.000 V

Participatiebudget werkdeel

In 2016 een lagere toerekening kostenverdeling agv 

reorganisatie voor ¤ 28.000, afbouw rijksbijdrage agv 

septembercirculaire 2015 met ¤ 135.000. Bij de voor-

jaarsnota 2015 is het budget voor 2015 voor het werk-

deel incidenteel verhoogd met ¤ 150.000.

 ¤ 313.000 V

Verlaging WSW budget vanaf 2016 wegens verlaging 

van de algemene uitkering voor dit onderdeel.

 ¤ 190.000 V

In de begroting van 2016 is rekening gehouden met een 

verlaging WWB inkomensdeel e.d. (wet Buig) gerela-

teerd aan de lagere rijksbijdrage (zie baten).

 ¤ 777.000 V
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Als gevolg van de reorganisatie en de taakstelling op 

personele kosten is de kostenverdeling vanaf de  

begroting 2016 geactualiseerd. 

¤ 128.000 V

IOAW en IOAZ (wet Buig)

Zie bovenstaande tekst bij WWB Inkomensdeel.

 ¤ -217.000 N 

Totaal  ¤ 1.348.000 V

Baten   
Te verklaren verschil ¤ 720.000 nadelig   
Rijksbijdrage inkomensdeel WWB e.d. (wet Buig)

Zie bovenstaande tekst bij WWB Inkomensdeel.

 ¤ -720.000 N

Totaal  ¤ -720.000 N



177

Programmabegroting 2016- 2019 Gemeente ZuidplasBijlagen

177

Programma 4 Ruimte

Het verschil tussen de begroting 2016 en de begroting 2015 (¤ 755.000 voor-

delig) is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

Product Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur  
¤ 2.535.000 voordelig

Lasten   
Te verklaren verschil ¤ 5.889.000 voordelig   
Mutaties boekwaarden grondexploitaties, vanwege ver-

schil in investeringen (in met name bouwrijp maken) en 

(grond)opbrengsten 2016 t.o.v. 2015; zie MPG 2015) 

 ¤ 5.072.000 V

Afboeken plankosten Zuidplaspolder (zie JR 2014)  ¤ 221.000 V
Mutaties toe te rekenen rente aan met name Nnieg (zie 

MPG 2015)

 ¤ 511.000 V

Overig  ¤ 85.000 V
Totaal  ¤ 5.889.000 V

Baten   
Te verklaren verschil ¤ 3.354.000 nadelig   
Mutaties boekwaarden grondexploitaties, vanwege ver-

schil in investeringen (in met name bouwrijp maken) en 

(grond)opbrengsten 2016 t.o.v. 2015; zie MPG 2015) 

 ¤-5.072.000 N

Treffen voorziening Kleine Vink t.l.v. Reserve grondex-

ploitaties in 2015

 ¤ 2.035.000 V

Mutaties binnen Nog niet in exploitatie gronden, met 

name vanwege verschil in rente toerekening 2016 t.o.v. 

2015; zie MPG 2015

 ¤ -306.000 N

Overig  ¤ -11.000 N
Totaal ¤-3.354.000 N

Product Ruimtelijke Ordening ¤ 130.000 voordelig

Lasten   
Te verklaren verschil ¤ 28.000 nadelig   
Lagere bijdrage ODMH  ¤ 162.500 V
Bijdrage gebiedsontwikkeling (zie PPN 2016)  ¤ -60.000 N
Resultaat Grondbank in 2015 (zie VJN 2015)  ¤ -77.500 N
Overig  ¤ -53.000 N
Totaal  ¤ -28.000 N

Baten   
Te verklaren verschil ¤ 158.000 voordelig   
Hogere inkomsten leges omgevingsvergunningen in 

2015 (zie VJN 2015)

 ¤ 155.000 V

Overig  ¤ 3.000 V
Totaal  ¤ 158.000 V
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Product Vastgoed ¤ 829.000 voordelig

Lasten   
Te verklaren verschil ¤ 851.000 voordelig   
Overheveling in 2015 van (onderhouds)reserve naar 

voorziening o.b.v. Nota Reserves en Voorzieningen ( zie 

ook mutaties reserve)

 ¤ 593.000 V

Verschil in beheerplan gemeentelijke gebouwen 2015 vs 

2016

 ¤ 282.000 V

Budgetoverheveling van 2014 naar 2015 voor 

Ambonwijk 

 ¤ 60.000 V

Per saldo hogere kapitaallasten in 2016 (zie VJN o.a. 

Croone)

 ¤ -73.000 N

Overig  ¤ -11.000 N
Totaal  ¤ 851.000 V

Baten   
Te verklaren verschil ¤ 22.000 nadelig   
Lagere rente verstrekte geldleningen  ¤ -29.000 N
Overig  ¤ 7.000 V
Totaal  ¤ -22.000 N

Mutaties op reserves ¤ 2.739.000 nadelig

Toevoeging aan reserves, ¤ 24.000 hoger   
Afdracht fonds Bovo grex Kleine Vink  ¤ -24.000 N
Totaal  ¤ -24.000 N

Onttrekking aan reserves, ¤ 2.715.000 lager   
Mutatie onderhoudsreserve gebouwen naar voorzie-

ning (verschil in begrote cijfers 2016 vs 2015)

 ¤ -593.000 N

Ambonwijk 2015 ontrekking aan Reserve  ¤ -60.000 N
Onttrekking 2015 aan Reserve Grondexploitatie voor 

grondexploitatie Kleine Vink (zie MPG 2015)

 ¤-2.036.000 N

Overig  ¤ -26.000 N
Totaal ¤-2.715.000 N
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Programma 5 Leefomgeving

Het verschil tussen de begroting 2016 en de begroting 2015 (¤ 1.143.000 

voordelig) is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

Product Beheer en Onderhoud ¤ 1.767.000 voordelig

Lasten   
Te verklaren verschil ¤ 1.704.000 voordelig   
Afname mutatie/vermeerdering voorziening onderhoud 

Watergangen voor waterbeheer 2016 t.o.v. 2015 (zie 

beheerplan waterbeheer)

 ¤ 642.000 V

Mutaties Openbaar Groen (mutaties voorzieningen in 

2015 (besteding rekeningresultaat JR2014 ad ¤ 305.000, 

en lagere onderhoudskosten in 2016 t.o.v. 2015)

 ¤ 259.000 V

Lagere investeringen in 2016 t.o.v. 2015 met name 

vanwege de investeringen aanleg Brug over Ringvaart 

(incl. mutaties voorzieningen). Overigens wordt de Brug 

over de Ringvaart uiteindelijk volledig afgedekt uit bij-

dragen (Provincie, Hoogheemraadschap en gemeente)

 ¤ 778.000 V

Overig  ¤ 25.000 V
Totaal  ¤ 1.704.000 V

Baten   
Te verklaren verschil ¤ 63.000 voordelig   
Bijdrage nutsvoorzieningen voor herstelwerkzaamhe-

den

 ¤ 150.000 V

Verlaging tarief afvalstoffenheffing vanaf 2016 	¤ -104.000 N
Overig  ¤ 17.000 V
Totaal ¤ 63.000 V

Product Milieubeheer ¤ 60.000 voordelig

Lasten   
Te verklaren verschil ¤ 60.000 voordelig   
Lagere kosten toerekening kapitaallasten activamodule  ¤ 9.000 V
Als gevolg van de reorganisatie en de taakstelling op 

personele kosten is de kostenverdeling vanaf de begro-

ting 2016 geactualiseerd

 ¤ 49.000 V

Overig  ¤ 2.000 V
Totaal  ¤ 60.000 V

Product Verkeer en Vervoer ¤ 7.000 nadelig

Lasten   
Te verklaren verschil ¤ 7.000 nadelig   
In 2016 meerkosten uitbesteden werkzaamheden  ¤ -30.000 N
Verlaging kapitaallasten vanaf 2016 a.g.v. uitname 

grondwaarde uit activa conform de geactualiseerde 

nota waardering en afschrijving in 2014 (R14.000093), 

het verlagen van de omslagrente van 4% naar 3,5% en 

herfasering investeringen

 ¤ 12.000 V

Overig (toerekening salariskosten)  ¤ 11.000 V
Totaal  ¤ -7.000 N
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Mutaties op reserves ¤ 677.000 nadelig

Toevoeging aan reserves, ¤ 96.000 lager   
Storting in reserve begraafplaatsen resp. speelplaat-

sen 2015 (die niet in 2016 plaatsvinden)

 ¤ 96.000 V

Totaal  ¤ 96.000 V

Onttrekking aan reserves, ¤ 773.000 lager   
Op basis van de Nota reserves en voorzieningen zijn 

er in 2015 mutaties doorgevoerd (¤ 57.000 openbaar 

groen, ¤ 226.000 baggerwerken en ¤ 351.000 kunst-

werken), en een bedrag van ¤ 155.000 beheerplan 

openbare verlichting. In 2016 komen deze mutaties niet 

voor.

 ¤ -789.000 N

Mutaties in reserve afval en begraafplaatsen in 2015 

(en niet in 2016)

 ¤ -85.000 N

Hogere onttrekking aan reserve afvalstoffenheffing 

a.g.v. verlaging tarief vanaf 2016

¤ 104.000 V

Overig  ¤ -3.000 N
Totaal  ¤ -773.000 N
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Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen

Het verschil tussen de begroting 2016 en de begroting 2015 (¤ 5.085.000 

nadelig) is op hoofdlijnen als volgt te verklaren:

Product Algemeen ¤ 2.424.000 nadelig

Lasten   
Te verklaren verschil ¤ 1.395.000 nadelig   
Stelpost loon- en prijscompensatie in 2016 leidt tot 

een nadeel. Hier tegenover staat dat de raming van de 

algemene uitkering is verhoogd.

¤	-175.000 N

In de perspectiefnota 2016 zijn eenmalige kosten 

geraamd in 2016 voor het innovatiefonds. In de begro-

ting 2016 is dit bedrag met ¤	100.000 verhoogd

¤	-200.000 N

In 2014 en 2015 zijn diverse besluiten genomen om de 

activa te verlagen met de grondwaarde, de renteom-

slag te verlagen van 4% naar 3,5% en de toevoeging 

van bespaarde rente te verlagen van 4% naar 2%. Deze 

acties zijn nu verwerkt in de begroting 2016, waardoor 

de hiervoor opgenomen stelposten nu zijn vervallen. 

¤	-1.020.000 N 

Totaal ¤	-	1.395.000                      N 

Baten   
Te verklaren verschil ¤ 1.029.000 nadelig   
Financiering van 2 vaste geldleningen tegen lagere 

rente leidt in 2016 tot lagere rentekosten t.o.v. 2015.

¤	347.000 V

Verlagen rente kortlopende geldleningen in 2016 van 

2% naar 1% leidt tot lagere rentekosten in 2016 t.o.v. 

2015.

¤	278.000 V

Vanwege het verlagen van de renteomslag van 4% naar 

3,5% kan minder rente worden toegerekend aan de 

programma’s. Bij de programma’s leidt dit tot lagere 

kosten; voor de algemene dekkingsmiddelen leidt dit 

tot een lagere opbrengst.

¤	-1.261.000 N 

Vanwege het verlagen van de renteomslag van 4% naar 

3,5% kan minder rente worden toegerekend aan de 

grondexploitaties. Bij de grondexploitaties leidt dit tot 

lagere kosten; voor de algemene dekkingsmiddelen 

leidt dit tot een lagere opbrengst.

¤	-393.000 N 

Totaal ¤	-	1.029.000              N 

Product Belastingen ¤ 327.000 voordelig 

Lasten   
Te verklaren verschil ¤ 51.000 voordelig   
Met het verbeterplan Financiën is voor het jaar 2015 

een incidenteel budget beschikbaar gesteld  (zie corsa-

nummer R14.000140). Het bedrag ad. ¤	150.000 maakt 

onderdeel uit van het totale budget van ¤	190.000.

¤ 40.000  V 

Incidentele uitgaven in 2016 voor de invoering van de 

VPB.

¤	-15.000 N

Lagere indirecte kosten (doorbelaste kosten) 

Belastingen/WOZ 

¤ 26.000 V

Totaal  ¤ 51.000   V 

Baten   
Te verklaren verschil ¤ 276.000 voordelig   
Areaaluitbreiding leidt in het jaar 2016 tot een hogere 

belastingopbrengst

¤	155.000 V 
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Nominale ontwikkelingen (2% verhoging) conform de 

begrotingsuitgangspunten

¤ 34.000 V 

Teruggave OZB ¤225.000 over het jaar 2014 conform 

amendement. Dit bedrag is gereserveerd in 2015 en 

wordt doorgeschoven en uitbetaald in 2016.   

¤ 225.000 V 

Verlaging van de opbrengst OZB met 2% ¤	-150.000 N
Overige verschillen ¤ 12.000  V
Totaal  ¤ 276.000                    V 

Product Gemeentefonds ¤ 150.000 nadelig

Lasten   
Te verklaren verschil ¤ 14.000 nadelig   
Stelpost voor taakmutaties in het sociale domein ¤ -14.000 N 
Totaal ¤ - 14.000 N

Baten   
Te verklaren verschil ¤ 136.000 nadelig   
Hogere algemene uitkering begroting 2016 (exclusief 

sociaal deelfonds) t.o.v. de begroting 2015, waarbij 

opgemerkt dat in de cijfers van de begroting 2015 nog 

geen rekening is gehouden met de mutaties van de 

mei- en septembercirculaire 2015. Immers, deze wor-

den verwerkt in de najaarsnota 2015

¤ 399.000 V 

Lagere uitkering sociaal deelfonds t.o.v. de begroting 

2015, waarbij opgemerkt dat in de begroting 2015 nog 

geen rekening is gehouden met de mutaties van de 

mei- en septembercirculaire 2015. Immers, deze wor-

den verwerkt in de najaarsnota 2015 

¤ -	535.000 N 

Totaal ¤ - 136.000 N

Mutaties op reserves ¤ 2.838.000 nadelig

Toevoeging aan reserves, ¤  17.132.000 lager   
Mutaties reserves conform besluit nota reserves en 

voorzieningen (mutatie in begroting 2015) 

¤ 12.617.000  V 

Toevoeging algemene reserve jaarrekeningresultaat 

2014 (zie ook mutatie “Onttrekking aan reserves”)

¤	4.162.000 V

Toevoeging algemene reserve (begroting 2015) conform 

nota reserves en voorzieningen

¤	34.000 V

Totaal ¤ 17.132.000 V 

Onttrekking aan reserves, ¤ 19.970.000 lager   
Mutaties reserves conform besluit nota reserves en 

voorzieningen (mutatie in begroting 2015) 

¤- 12.617.000  N 

Resultaatbestemming jaarrekening 2014 ¤-3.048.000 N
Algemene reserve jaarrekeningresultaat 2014 (zie ook 

mutatie bij “Toevoeging aan reserves”)

¤-4.162.000 N

Onttrekking aan de reserve: Met het verbeterplan 

Financiën is voor het jaar 2015 een incidenteel budget 

beschikbaar gesteld  (zie corsanummer R14.000140). 

Het bedrag ad. ¤	150.000 maakt onderdeel uit van het 

totale budget van ¤	190.000.

¤	-	40.000 N

Mutatie algemene reserve conform besluit nota 

reserves en voorzieningen (mutatie in begroting 2015)

¤	-76.000 N

Overige reservemutaties ¤	-27.000 N
Totaal ¤- 19.970.000 N 



Fotografie met dank aan Thom Demmenie


	inhoud
	Programma 1 Dienstverlening en Bestuur
	Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen
	Programma 5 Leefomgeving
	Programma 4 Ruimte
	Programma 3 Werk, Economie en Duurzaamheid
	Programma 2 Samenleving
	Programma 1 Dienstverlening en Bestuur bijlage
	Programma 2 Samenleving bijalge
	Programma 3 Werk, Economie en Duurzaamheid bijlage
	Programma 4 Ruimte bijlage
	Programma 5 Leefomgeving bijlage
	Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen bijlage
	Inleiding
	Programmabegroting 2016-2019

	Programma 1
	Programma 2
	Programma 3
	Programma 4
	Programma 5
	Programma 6
	Paragraaf 1
	Paragraaf 2
	Paragraaf 3
	Paragraaf 4
	Paragraaf 5
	Paragraaf 6
	Paragraaf 7
	Paragraaf 8
	Paragraaf 9
	Inleiding
	De uitgangspunten voor de opbouw begroting
	Overzicht baten en lasten
	Begroting per programma 														bedragen 1 x ¤ 1.000
	Mutaties in reserves per programma 	
	Begroting per programma inclusief mutaties in reserves
	Analyse ontwikkelingen
	Overzicht incidentele baten en lasten					
	Bijlage 1: Sturen op maatschappelijk resultaat
	Bijlage 2: Meerjaren Investeringsplan 2016-2019
	Bijlage 3: Reserves en Voorzieningen
	Bijlage 4: Specifieke Baten en lasten categorieën
	Bijlage 5: Kerngegevens en bestuursstructuur
	Bijlage 6: Toelichting op de verschillen
	EMU-saldo
	Bijlage
	1.1 Bestuur en organisatie
	1.2 Dienstverlening
	1.3 Veiligheid
	2.2 Ontplooiing
	2.3 Jeugd en onderwijs
	2.1 Zorg en ondersteuning
	3.1 Economische zaken
	3.2 Duurzaamheid
	3.3 Inkomensvoorziening
	4.1 Gebiedsontwikkeling en nieuwe infrastructuur
	4.2 Ruimtelijke ordening
	4.3 Vastgoed
	5.1 Beheer en onderhoud
	5.2 Verkeer en vervoer
	5.3 Milieubeheer
	6.1 Algemeen
	6.2 Belastingen
	6.3 Gemeentefonds

	Tabel pro 6
	Tabel pro 5
	Tabel pro 4
	Tabel pro 3
	Tabel pro 2
	Tabel pro 1

	Knop 7: 
	Pagina 2: Off

	Knop 262: 
	Knop 214: 
	Knop 69: 
	Knop 215: 
	Knop 74: 
	Knop 75: 
	Knop 70: 
	Knop 216: 
	Knop 131: 
	Knop 132: 
	Knop 77: 
	Knop 78: 
	Knop 72: 
	Knop 71: 
	Knop 73: 
	Knop 81: 
	Knop 83: 
	Knop 84: 
	Knop 85: 
	Knop 218: 
	Knop 86: 
	Knop 87: 
	Knop 89: 
	Knop 256: 
	Knop 101: 
	Knop 95: 
	Knop 1072: 
	Knop 104: 
	Knop 105: 
	Knop 1073: 
	Knop 103: 
	Knop 102: 
	Knop 96: 
	Knop 97: 
	Knop 98: 
	Knop 219: 
	Knop 99: 
	Knop 100: 
	Knop 257: 
	Knop 1013: 
	Knop 110: 
	Knop 1012: 
	Knop 1019: 
	Knop 1011: 
	Knop 1018: 
	Knop 1017: 
	Knop 1074: 
	Knop 1016: 
	Knop 1075: 
	Knop 1015: 
	Knop 1014: 
	Knop 258: 
	Knop 1024: 
	Knop 1021: 
	Knop 1034: 
	Knop 1076: 
	Knop 1033: 
	Knop 1032: 
	Knop 1077: 
	Knop 1031: 
	Knop 1078: 
	Knop 1030: 
	Knop 1029: 
	Knop 259: 
	Knop 1035: 
	Knop 1036: 
	Knop 1037: 
	Knop 1025: 
	Knop 1044: 
	Knop 1079: 
	Knop 1080: 
	Knop 1045: 
	Knop 1043: 
	Knop 1042: 
	Knop 260: 
	Knop 1046: 
	Knop 1047: 
	Knop 1048: 
	Knop 1081: 
	Knop 1082: 
	Knop 1052: 
	Knop 1053: 
	Knop 1054: 
	Knop 1055: 
	Knop 1056: 
	Knop 261: 
	Knop 112: 
	Knop 1058: 
	Knop 113: 
	Knop 111: 
	Knop 1050: 
	Knop 1059: 
	Knop 1062: 
	Knop 1060: 
	Knop 1063: 
	Knop 115: 
	Knop 116: 
	Knop 117: 
	Knop 118: 
	Knop 127: 
	Knop 128: 
	Knop 125: 
	Knop 126: 
	Knop 123: 
	Knop 124: 
	Knop 121: 
	Knop 122: 
	Knop 220: 
	Knop 221: 
	Knop 222: 
	Knop 223: 
	Knop 1064: 
	Knop 129: 
	Knop 130: 
	Knop 119: 
	Knop 120: 
	Knop 133: 
	Knop 134: 
	Knop 1065: 
	Knop 137: 
	Knop 138: 
	Knop 139: 
	Knop 140: 
	Knop 143: 
	Knop 144: 
	Knop 1066: 
	Knop 145: 
	Knop 146: 
	Knop 147: 
	Knop 148: 
	Knop 151: 
	Knop 152: 
	Knop 1067: 
	Knop 155: 
	Knop 156: 
	Knop 149: 
	Knop 150: 
	Knop 169: 
	Knop 170: 
	Knop 167: 
	Knop 168: 
	Knop 165: 
	Knop 166: 
	Knop 163: 
	Knop 164: 
	Knop 171: 
	Knop 172: 
	Knop 175: 
	Knop 176: 
	Knop 173: 
	Knop 174: 
	Knop 161: 
	Knop 162: 
	Knop 159: 
	Knop 160: 
	Knop 224: 
	Knop 225: 
	Knop 230: 
	Knop 231: 
	Knop 226: 
	Knop 227: 
	Knop 1068: 
	Knop 177: 
	Knop 178: 
	Knop 179: 
	Knop 180: 
	Knop 187: 
	Knop 188: 
	Knop 185: 
	Knop 186: 
	Knop 1069: 
	Knop 189: 
	Knop 190: 
	Knop 181: 
	Knop 182: 
	Knop 191: 
	Knop 192: 
	Knop 195: 
	Knop 196: 
	Knop 1070: 
	Knop 197: 
	Knop 198: 
	Knop 199: 
	Knop 200: 
	Knop 205: 
	Knop 206: 
	Knop 2016: 
	Knop 2017: 
	Knop 2052: 
	Knop 2053: 
	Knop 211: 
	Knop 207: 
	Knop 208: 
	Knop 203: 
	Knop 204: 
	Knop 2054: 
	Knop 2055: 
	Knop 2014: 
	Knop 2015: 
	Knop 2056: 
	Knop 2057: 
	Knop 2058: 
	Knop 2059: 
	Knop 2060: 
	Knop 2061: 
	Knop 2012: 
	Knop 2013: 
	Knop 2010: 
	Knop 2011: 
	Knop 201: 
	Knop 202: 
	Knop 2018: 
	Knop 2019: 
	Knop 2062: 
	Knop 2063: 
	Knop 2064: 
	Knop 2065: 
	Knop 2066: 
	Knop 2067: 
	Knop 2022: 
	Knop 2023: 
	Knop 2020: 
	Knop 2021: 
	Knop 2024: 
	Knop 2025: 
	Knop 213: 
	Knop 2036: 
	Knop 2037: 
	Knop 2034: 
	Knop 2035: 
	Knop 2032: 
	Knop 2033: 
	Knop 2030: 
	Knop 2031: 
	Knop 2028: 
	Knop 2029: 
	Knop 2038: 
	Knop 2039: 
	Knop 2040: 
	Knop 2041: 
	Knop 2042: 
	Knop 2043: 
	Knop 2044: 
	Knop 2045: 
	Knop 2046: 
	Knop 2047: 
	Knop 2048: 
	Knop 2049: 
	Knop 2050: 
	Knop 2051: 
	Knop 269: 
	Knop 217: 
	Knop 270: 
	Knop 2068: 
	Knop 2069: 
	Knop 271: 
	Knop 2070: 
	Knop 2071: 
	Knop 272: 
	Knop 232: 
	Knop 273: 
	Knop 2072: 
	Knop 2073: 
	Knop 274: 
	Knop 2074: 
	Knop 2075: 
	Knop 275: 
	Knop 233: 
	Knop 276: 
	Knop 2076: 
	Knop 2077: 
	Knop 277: 
	Knop 2078: 
	Knop 2079: 
	Knop 278: 
	Knop 234: 
	Knop 279: 
	Knop 2080: 
	Knop 2081: 
	Knop 280: 
	Knop 2082: 
	Knop 2083: 
	Knop 281: 
	Knop 235: 
	Knop 282: 
	Knop 212: 


