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Aanbiedingsbrief

Wij bieden u de Jaarverantwoording 2017 aan. In de jaarverantwoording doen wij verslag van de 
resultaten van de uitvoering van beleid ten opzichte van de Programmabegroting. Deze 
aanbiedingsbrief bevat de verantwoording van resultaten in 2017 op hoofdlijnen. Voor verdere 
specifieke, gedetailleerdere toelichting verwijzen wij naar de toelichting op desbetreffende 
onderwerpen bij de programma's en paragrafen in het jaarverslag en de (financiële) toelichtingen bij 
de programma's in de jaarrekening.

Financieel resultaat
Wij sluiten het jaar 2017 af met een positief resultaat van (afgerond) €  1,4 miljoen. Het hele resultaat 
is incidenteel van karakter en geeft derhalve geen aanleiding tot bijstelling van de begroting in de 
komende jaren. Bij de Zomernota 2017 heeft uw Raad al besloten een positief resultaat van € 765.000 
toe te voegen aan de algemene reserve. Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2017 is dus 
een positief resultaat van (afgerond) € 2,2 miljoen gerealiseerd.

Een groot deel van het resultaat (€ 541.000) wordt veroorzaakt door vrijval van de reserve 
Agnietencollege. Op grond van afspraken met het Agnietencollege wordt voor een leerlingenaantal 
boven 475 een extra bijdrage in de huisvestingskosten toegekend. Met de vaststelling van de 
Programmabegroting 2018 - 2021 heeft uw raad besloten deze bijdrage structureel in de begroting te 
ramen en de reserve (bij de jaarrekening 2017) vrij te laten vallen.

Op het Sociaal Domein (WMO, jeugdhulp en participatiewet) is een incidentele overschrijding van de 
begroting ontstaan van € 439.000. In de diverse kwartaalrapportages Sociaal Domein is uw Raad in 
de loop van 2017 geïnformeerd over een verwachte overschrijding van het budget. De overschrijding 
wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere uitgaven voor jeugdzorg. Bij de Zomernota 2018 en de 
Kadernota 2019 -2022  komen wij terug op de structurele inbedding van het Sociaal Domein in de 
begroting.

Bij de Programmabegroting 2018 - 2021 heeft uw Raad besloten tot het opheffen van het 
transitiefonds bij de jaarrekening 2017, omdat nieuw evenwicht is ontstaan in de bedrijfsvoering. Van 
het totale resultaat op de bedrijfsvoering (€ 289.000) heeft € 252.000 betrekking op het opheffen van 
het transitiefonds. 

In de begroting zijn budgetten, zgn. stelposten, opgenomen voor onvoorziene uitgaven, 
prijscompensatie en (vervangings)investeringsruimte. Een deel van de stelposten is in 2017 niet 
ingezet waardoor ten opzichte van de begroting een voordelig saldo ontstaat van € 317.000.

Door enkele grote, complexe omgevingsvergunningen zijn de legesopbrengsten voor 
omgevingsvergunningen hoger dan in de begroting is geraamd. Anderzijds heeft het beroep op de 
inzet van specialisten voor deze complexe vergunningen er toe geleid, dat voor andere taken 
ingehuurd moest worden. Per saldo is een voordeel op omgevingsvergunningen ontstaan van € 
287.000. Deze grote complexe aanvragen zijn incidenteel. Bij de vaststelling van de 
Programmabegroting heeft uw Raad structureel realistische uitgaven en inkomsten voor 
omgevingsvergunningen geraamd. Vooralsnog zien wij geen aanleiding deze aan te passen. 
Uitgangspunt daarbij is 100% kostendekkendheid.

Vanaf 1 januari 2016 is op grond van de verslagleggingsregelgeving in het Besluit Begroting en 
Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) andere regelgeving voor grondexploitaties van 
toepassing. De wijziging heeft onder andere betrekking op winstneming in grondexploitaties. 
Voorheen was het gebruikelijk uit voorzichtigheidsoogpunt pas winst te nemen in een 
grondexploitatie, op het moment dat de grondexploitatie (vrijwel) geheel afgerond was. Aansluitend 
bij de wetgeving van de vennootschapsbelasting geldt voor winstneming de zogenaamde "percentage 
of completion methode": voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan 
tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. In 2017 is 
voor het eerst conform de nieuwe regelgeving sprake van tussentijdse winstneming in de 
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grondexploitatie Kranerweerd. Het gaat om een bedrag van € 305.000. Dit bedrag is, conform de nota 
grondbeleid, toegevoegd aan de reserve grondexploitatie en komt alleen tot uitdrukking in de 
verhoging van de reserve op de balans en niet in het rekeningresultaat van € 1,4 miljoen.

Het financiële resultaat van 2017 bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen:

Omschrijving Bedrag 

Vrijval reserve Agnietencollege 541.000

Sociaal domein -439.000

Bedrijfsvoering 289.000

Financieel gezond perspectief 317.000

Omgevingsvergunningen 287.000

Vrijval voorziening Waterfront 134.000

Bijdragen beheer stedelijk water 130.000

Afschrijvingen 110.000

Grondverkopen 90.000

Rente 78.000

Begraafrechten -63.000

Bijdrage reserve TAG vervallen -60.000

Totaal resultaat 2017 1.414.000

Resultaatbestemming
In deze jaarrekening wordt voorgesteld een bedrag van € 112.000 te reserveren voor specifieke 
doelen en het resterende saldo van € 1.302.000 toe te voegen aan de algemene reserve.

Hoofddoelstelling
Hoofddoelstelling in deze raadsperiode is een structureel gezonde financiële positie in relatie tot het 
met de raad afgesproken niveau van dienstverlening en voorzieningen voor inwoners en bedrijven in 
Zwartewaterland. 

Wij hebben uw Raad eerder bij de Zomernota 2017 en de Programmabegroting 2018 - 2021 
gerapporteerd dat de hoofddoelstelling is gerealiseerd en dat de aanbevelingen uit de begrotingsscan 
inmiddels allemaal hun plek hebben gekregen in het beleid en de begroting van onze gemeente. Met 
de Provincie is afgesproken dat wij bij begrotingen en jaarrekeningen in deze raadsperiode 
rapporteren over de voortgang. Met de constatering dat alle aanbevelingen zijn uitgevoerd wordt in 
deze jaarrekening voor de laatste keer de voortgang gemeld (zie onderdeel begrotingsscan, pag. 132 
in deze jaarrekening).

De verbeteringen in het gevoerde beleid worden ook door de Provincie onderkend.

In het kader van het Interbestuurlijk Toezicht door de Provincie is aan onze gemeente voor 2018 op 
alle domeinen een groene score toegekend. Daarmee is ook voor het domein WABO de kleur van 
oranje gewijzigd in groen. Reeds vorig jaar was aan de domeinen WRO en Financiën een groene code 
toegekend. Voor het jaar 2018 wordt deze goede beoordeling voortgezet.

Sociaal domein
Op grond van de drie wetten: Wmo, Participatiewet en Jeugdhulp, is het gemeentelijk takenpakket op 
het sociaal domein flink uitgebreid. In 2017 is aandacht besteed aan het integraal werken op basis 
van de transformatieagenda. We zijn gestart met het werken volgens de “omgekeerde toets” (werken 
vanuit de bedoeling van de wet in plaats van de letter van de wet). We hebben in 2017 onder meer 
gewerkt aan 'Right to Challenge', schuldhulpverlening en de intensivering van preventie-activiteiten 
zoals: KIES, Puberbrein en video hometraining.
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Het leveren van geïntegreerde dienstverlening en het vergroten van integrale kennis over de 
verschillende beleidsdomeinen is mede aanleiding geweest voor het realiseren van de Centrale 
Toegang, die in 2017 van start is gegaan in samenwerking met de GGD, jeugdgezondheidszorg en het 
Algemeen Maatschappelijk Werk 'De Kern'. De ervaringen die hiermee in 2017 zijn opgedaan, worden 
in 2018 verwerkt in een evaluatie. Daarbij wordt ook gekeken naar werkprocessen en de verbetering 
van de ICT.

In aansluiting op de Centrale Toegang hebben we gewerkt aan de sociale infrastructuur. Het principe 
van Samen Zwartsluis wordt ook toegepast op Hasselt en Genemuiden, waardoor Samen 
Zwartewaterland is ontstaan. Bereikte resultaten tot nu toe zijn:

 er is een stuurgroep opgericht met de gemeente, Frion, IJssellheem, Icare, Dimence, RIBW
 er zijn twee projectleiders aangewezen die zich bezighouden met de ontwikkeling van het hele 

project en proces
 we hebben hometeams in elke kern
 de informatie- en adviespunten zijn opgericht (16 januari 2018 opening Hasselt)
 in iedere kern is een werkgroep actief.

Wmo
In 2017 hebben we gewerkt aan een effectgerichte inkoop zodat wij met onze zorgaanbieders goede 
afspraken kunnen maken om de voor de cliënt en voor de samenleving gewenste effect te bereiken. 
Ook hebben we op basis van de 'transformatieagenda sociaal domein' diverse activiteiten uitgevoerd, 
waaronder een huiskamerfunctie in de bibliotheek in Hasselt. Door onze activiteiten voor 
mantelzorgers, zoals het mantelzorgcompliment en Fun en Forget bereiken we steeds meer 
mantelzorgers ( in totaal bijna 500) en kunnen we ze beter voorlichten en ondersteunen.

Participatiewet
Om mensen zo goed als mogelijk te ondersteunen bij het vinden van (betaald) werk zetten we via 
organisaties zoals Bewegen werkt, Road2Work en InBalans diverse re-intergratie instrumenten in. Bij 
Road2Work hebben we in 2017 zeven mensen geplaatst, waarvan er inmiddels één is uitgestroomd 
naar betaald werk. Daarnaast zetten we de  tegenprestatieregeling in om mensen te laten blijven 
participeren in de samenleving en om een sociaal netwerk, ritme en regelmaat te behouden. 
Bovendien levert de bijstandsgerechtigde een nuttige bijdrage aan de samenleving.

Het UWV en de gemeente Zwartewaterland werken nauw samen om de ‘eenduidige  werk-
geversdienstverlening’ binnen deze regio goed in te richten en uit te voeren. Sinds december 2016 is 
de samenwerking geïntensiveerd en uitgevoerd onder de naam ‘Best Practice Zwartewaterland’. De 
werkgeverstevredenheid is een centraal thema.  De evaluatie van deze pilot wordt in januari 2018 
afgerond en besproken tussen de samenwerkende partners. De eerste ervaringen uit de pilot zijn zeer 
positief. Een mogelijke uitkomst uit de evaluatie is dat de 'Best Practice Zwartewaterland' wordt 
verbreed naar de andere gemeenten in de regio IJselvecht.

Jeugd
We blijven ons inzetten voor preventie en vroegsignalering, onder meer door het aanbieden van KIES-
trainingen (Kinderen In Echtscheiding Situatie), Puberbrein en video hometraining. Daarnaast hebben 
wij lokaal ingezet op het verbeteren van de structuren/contacten met verschillende partners 
waaronder bijvoorbeeld de ouderklankbordgroep en de jeugdbescherming. 

Faciliteren initiatieven samenleving
In 2017 is het provinciale project "Overheidsparticipatie en burgerkracht: de volgende stap" afgerond. 
Binnen onze gemeente hebben we met behulp van de organisaties Arcon en Stimuland dit provinciale 
project vormgegeven. De resultaten en de gewenste doorontwikkeling van inwonersparticipatie in 
onze gemeente hebben we met uw raad gedeeld. Ten behoeve van deze doorontwikkeling hebben wij 
een aanjager inwonersparticipatie aangesteld. Deze is onder meer betrokken bij de participatieve 
aanpak om te komen tot een actuele omgevingsvisie en het visietraject Sociaal Domein.   
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In verschillende buurten zijn gesprekken gevoerd met bewoners over de eigen leefomgeving. Met 
inwoners van 3 buurten wordt gesproken om daadwerkelijk een deel van het beheer van de openbare 
ruimte over te nemen.  Met één buurt is hierover al een convenant afgesloten.

Omgevingswet
De landelijk geplande invoeringsdatum van de Omgevingswet is verschoven naar 2021. De vertraging 
bij het Rijk is voor ons geen reden geweest om de implementatie anders aan te pakken omdat we de 
uitgangspunten van de Omgevingswet onderschrijven en het ermee werken ook al kan vóór de 
invoering van de wet. In de eerste helft van 2017 heeft u de Startnotities Omgevingswet en 
Omgevingsvisie vastgesteld. De omgevingsvisie is (als opvolger van de structuurvisie) één van de 
kerninstrumenten van de Omgevingswet.

Vervolgens hebben we eind 2017 het plan van aanpak voor de implementatie van de wet in onze 
gemeente aan uw raad gepresenteerd. Het plan van aanpak om te komen tot een actuele 
omgevingsvisie die aansluit bij de huidige sociaal-maatschappelijke vraagstukken is begin 2018 door 
uw raad vastgesteld. We ontwikkelen de omgevingsvisie samen met inwoners, ondernemers, 
(keten)partners en de (maatschappelijke) organisaties van de gemeente Zwartewaterland.

Ook bent u geïnformeerd over het Plan van aanpak voor het opstellen van het omgevingsplan 
Kamperzeedijk Oost. Dit betreft een pilot binnen de Omgevingswet die begin 2018 start.

Grondexploitatie

Waterfront 
Het project Waterfront betreft de herstructurering van een deel van het verouderde bedrijventerrein 
Zwarte Water te Hasselt. De grond wordt als woon-werkkavels uitgegeven. Een flink deel van de 
grond is inmiddels verkocht of vastgelegd middels koopovereenkomsten. Met de verkoop van de 
overige grond gaan we in 2018 verder. 

Kranerweerd
Het project Kranerweerd betreft de ontwikkeling van het bedrijventerrein in Zwartsluis. In 2017 zijn 
twee kavels verkocht en meerdere overeenkomsten gesloten voor de verkoop van kavels in 2018.

Hasselt om de Weede
De exploitatie van Hasselt om de Weede bevat momenteel circa 550 woningen. Het afzettempo is 
bepaald op gemiddeld 25 woningen per jaar. In 2017 zijn de uitgangspunten voor de uitgifte van fase 
1B door de raad vastgesteld. Deze uitgangspunten worden in 2018 verder uitgewerkt. De uitgifte van 
fase 1A loopt door. In 2017 zijn 40 kavels verkocht. 

Voormalig Agnietenterein
In 2017 is volop gewerkt aan het plan en is een start gemaakt met het bouwrijp maken. In 2018 zal 
worden gestart met de uitgifte van de kavels. 

Centrumplannen

Hasselt
In Hasselt is de Rivierboulevard aangelegd en feestelijk geopend. De plannen voor de archeologische 
opgravingen aan de Kaai/Burgemeester Royerplein passen we in het Definitief Ontwerp van de 
binnenstad van Hasselt in. Momenteel werken we de voorkeursoptie uit. De reconstructie van de 
Hoogstraat is afhankelijk van de veranderingen die voortkomen uit de aanpassing van de N331. 

Genemuiden
In Genemuiden is het gebied rondom de Sas, Havenplein en Kop van de haven opnieuw ingericht. 
Tijdens Genemusiment vond de feestelijke opening plaats. Samen met inwoners is invulling gegeven 
aan de inrichting van de Oosterbrugstraat. De reconstructie is gereed.
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Zwartsluis
De voorbereidingen voor de realisatie van het Marktplan zijn in Zwartsluis in gang gezet. Met 
ondernemers is overlegd om het plan in het eerste kwartaal 2018 aan te besteden en vervolgens in 
uitvoering te nemen.

Winkelleegstand
Op dit moment is er nog sprake van winkelleegstand, met name in de kern Hasselt. Het voorkomen en 
terugdringen hiervan gebeurt samen met ondernemers en vastgoedeigenaren. In dit licht hebben wij 
een RetailDeal ondertekend. Daarbij is subsidie verkregen vanuit de provincie. 

Bedrijventerreinen en herstructurering
De in regionaal verband gemaakte afspraken  met betrekking tot de programmering van 
bedrijventerreinen voor de periode 2017-2020 zijn medio 2017 getekend. Voor onze gemeente is voor 
de periode 2016-2026 een behoefte van 30 hectare geraamd. Met het bestemmingsplan uitbreiding 
bedrijventerrein Zwartewater is de expansie van de tapijtindustrie in Hasselt planologisch gefaciliteerd. 
De gemeente heeft zich geconcentreerd op de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte van het 
industrieterrein Zwartewater. In het voorjaar van 2018 wordt de herinrichting van enkele wegen 
afgerond. Het beheersplan voor het bedrijventerrein is (in ontwerp) gereed.

In het voorjaar van 2017 heeft uw raad het projectplan Herontwikkeling Locatie Bodewes vastgesteld. 
Daarna is het bestemmingsplan, het bouwplan Venepoort Bolwerk en een ontwerp voor de 
parallelweg van de N331 opgesteld. De planologische procedure is in de tweede helft van het jaar 
gestart. Naar aanleiding van de (inspraak)reacties wordt het bestemmingsplan, het bouwplan en het 
ontwerp van de parallelweg eventueel aangepast.

Cultureel erfgoed en monumenten
In 2017 hebben wij diverse provinciale subsidies ontvangen om archeologische en historische plaatsen 
toegankelijk te maken en te verbinden. Onder meer hebben wij een bijdrage gekregen voor het 
project Veerpoort en het Hooibergenmuseum (Hasselt) en voor de realisatie van het cultuurprofiel 
Hanze en Bedevaart.

Met de provincie zijn afspraken gemaakt over het weer beleefbaar maken van het verhaal van het 
klooster in Zwartewatersklooster. Om dit te realiseren wordt een groot gedeelte van het perceel 
Zwartewatersklooster 11 om niet overgedragen aan de gemeente. De gemeente op haar beurt zal dit 
perceel voor een gedeelte weer overdragen aan de stichting ‘begraafplaats Zwartewatersklooster’ voor 
de noodzakelijke uitbreiding van de begraafplaats. En aan de nieuwe stichting ‘Beheer Deltagebied 
Overijssel’ die verantwoordelijk wordt voor het weer beleefbaar maken van het verhaal van het 
klooster. Via de ondertekening van drie convenanten in maart 2018 zijn de gemaakte afspraken 
bekrachtigd.

Het proces van de aanwijzing van de gemeentelijke monumenten wordt in de tweede helft van 2018 
afgerond. Alle eigenaren van de potentiële gemeentelijke monumenten zijn in de gelegenheid gesteld 
om voorafgaand aan de formele procedure het gesprek hierover aan te gaan met de gemeente. 

Gemeentelijke accommodaties
De visie ‘Krachtig Accommoderen’ met het bijbehorend uitvoeringsplan over maatschappelijk vastgoed 
is in juni 2017 vastgesteld door uw raad, waarbij inzicht is gegeven in de maatschappelijke en 
financiële prestaties van het vastgoed. In het uitvoeringsplan is voor elk gebouw opgenomen welke 
maatregel wordt voorzien. Keuzes voor het te volgen beleid zijn voorgelegd. Gewerkt wordt aan drie 
richtingen: van beheerder naar rentmeester, instellingen in hun kracht en focus op krachtpanden. 
Voor 2018 is een routeboek opgesteld met een routekaart per kern met maatregelen. Deze bieden wij 
uw raad in het eerste kwartaal van 2018 ter informatie aan.  Voor het gebouwenonderhoud van de 
Krachtpanden ontwikkelen we een jaarplan 2018 op basis van het meerjarenonderhoudsplan. Door 
middel van een risico-gestuurde benadering maken we per jaar keuzes voor de onderhoudsopgave. In 
de Zomernota is aangegeven dat wij bij het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed zoveel 
mogelijk aansluiten bij deze natuurlijke momenten van groot onderhoud, renovatie of vervangende 
nieuwbouw.
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Wonen
U heeft de nieuwe Woonvisie voor onze gemeente vastgesteld. Deze maakt de woonbehoefte voor de 
komende jaren duidelijk en brengt de kwaliteit van de woningvoorraad en woonomgeving in beeld. 
Eind 2017 zijn de prestatieafspraken getekend tussen Wetland Wonen, de huurdersvereniging 
Zwartewaterwiede en de gemeente Zwartewaterland. Hierin is onder andere opgenomen op welke 
manier Wetland Wonen haar woningbezit toekomstbestendig maakt.

Ook stimuleren wij het toekomstbestendig maken van de particuliere woningvoorraad. Dit jaar is 
besloten verder te gaan met de stimuleringscampagne Lang Zult u Wonen. Daarnaast is dit jaar de 
blijverslening ingevoerd waarmee woningeigenaren aanpassingen gericht op het levensloopbestendig 
maken van hun woning kunnen financieren. 

Duurzaam (T)huis gecombineerd met de duurzaamheidslening en andere subsidiemogelijkheden 
zetten we in om de particuliere woningvoorraad te verduurzamen. 

Wegen
Op basis van de wegeninspectie is het meerjarig beheersplan wegen vernieuwd en ter kennisname 
aangeboden aan de raad. We onderhouden het wegenareaal op beeldkwaliteitsniveau C. Bij de 
behandeling van de begroting heeft u via een motie besloten om het onderhoud van onder andere 
voet- en fietspaden te verhogen naar niveau B. Inmiddels is in 2017 in Zwartsluis en Genemuiden 
gestart met het verbeteren van de voetpaden.

De oranje verlichting wordt volgens planning vervangen door witte LED verlichting.

De consultatie van alle omgevingspartijen met betrekking tot de reconstructie van de provinciale weg 
N331 is in het eerste halfjaar afgerond. De opgehaalde input is voor zover mogelijk opgenomen in de 
aanbestedingseisen. Inmiddels is de provincie gestart met de werkzaamheden.  

Water (beheer en klimaatadaptatie)
Wij hebben besloten om het beheer van het stedelijk water over te dragen aan het waterschap. De 
feitelijke overdracht vindt plaats na het gezamenlijk uitvoeren van het onderhoud. Naar verwachting 
vindt de overdracht eind 2018 plaats.

Het scheiden van riool- en hemelwater (afkoppelen) heeft plaatsgevonden bij de herinrichting van het 
Havenplein te Genemuiden en in de wijk Dedemsvaart-zuid (Hasselt).

In IJssel-Vecht Delta (IJV) verband werken de provincie, het waterschap, de Veiligheidsregio en de 
gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland samen aan een waterveilige en klimaatbestendige 
IJsseldelta. Het programma loopt door tot maart 2019. Nagedacht wordt over een logisch vervolg van 
de samenwerking.

Duurzaamheid
Ons plan van aanpak voor een (Omgevings)programma Energietransitie is eind 2017 aan uw raad 
gepresenteerd en begin 2018 vastgesteld. Via het opstellen van dit programma willen we een 
versnelling realiseren op de huidige inzet. Ook kunnen we met dit programma het toenemende aantal 
vragen vanuit de samenleving beantwoorden over het realiseren van duurzame energie in 
Zwartewaterland. De ruimtelijke en sociaal maatschappelijke inpassing van de energietransitie krijgt 
een plek in de omgevingsvisie die we voor onze gemeente opstellen.

Het lokale initiatief onder de werknaam Energiek Zwartewaterland heeft een uitvoeringsplan met ons 
besproken en is aan de slag gegaan met werkgroepen voor onder meer een zonnecollectief, sun 
farming, jeugd en scholen.

In regionaal verband zijn we gestart met een project om verwijdering van asbest door particulieren te 
stimuleren en te versnellen.
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Met enkele gemeenten in Noordwest Overijssel werkten we reeds samen aan de energietransitie met 
als doel om  in 2020 duurzaam te voorzien in de energiebehoefte van de huishoudens. Inmiddels zijn 
stappen gezet om op grotere schaal in West -Overijssel samen te werken. Op dit regionale niveau zijn 
ook landelijke middelen beter bereikbaar.

Afgelopen jaar startte de provincie een verkenning naar het opheffen van het uitsluitingsgebied voor 
windenergie in de IJsseldelta. De uitkomsten van deze verkenning zijn nog niet bekend. We 
verwachten in 2018 hierover uitsluitsel te krijgen van de provincie.

Dienstverlening
Wij stroomlijnen en digitaliseren de werkprocessen en de ondersteunende informatievoorziening. 
Informatie delen wij proactief met de samenleving en partners. Zoveel mogelijk producten en diensten 
bieden wij digitaal en gebruiksvriendelijk aan.

Per 1 januari 2017 is het gemeenschappelijk Klant Contact Centrum (KCC) telefonie in Steenwijk van 
start gegaan en is 14038 het algemene telefoonnummer van de gemeente. Het (externe) 
telefoonverkeer met de gemeente komt op dit nummer via het KCC binnen. Het KCC beantwoordt 
vragen direct met behulp van de informatie die is opgenomen in het Antwoordportaal of schakelt deze 
door naar de betreffende medewerkers in ons gemeentehuis. Het invoeren van het KCC heeft een 
positief resultaat gehad voor de telefonische  bereikbaarheid van de gemeente en haar medewerkers. 
Het percentage telefoongesprekken dat ‘in eerste instantie afgehandeld’ is betreft nu 38%. De 
komende periode wordt de telefonische bereikbaarheid nog verder verbeterd.

In het vierde kwartaal van 2017 hebben alle eigenaren van twee onder één kap en geschakelde 
woningen een voormelding van de WOZ-waarde 2018 gehad. De eigenaren werden in de gelegenheid 
gesteld om de WOZ-waarde van 2018 en de kenmerken van de woning te beoordelen. Het doel van 
deze voormeldingen is om vooraf afstemming te hebben over de van belang zijnde gegevens en 
daarmee de WOZ-waarde. 

Informatieveiligheid
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Met het aanstellen van de kwartiermaker Functionaris Gegevensbescherming is in 2017 een 
belangrijke randvoorwaarde ingevuld voor de beveiliging van persoonsgegevens in beheer van de 
gemeente. Dit als voorbereiding op de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
die per 25 mei 2018 de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) vervangt. De AVG vereist 
meer maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens van inwoners en ondernemers en geeft 
deze partijen ook meer rechten over het beheer en gebruik van deze gegevens. In het eerste kwartaal 
van 2018 worden twee vaste Functionarissen Gegevensbescherming aangesteld bij de gemeente 
Steenwijkerland die het werk gaan overnemen van de kwartiermaker. Zij gaan dit werk uitvoeren voor 
de gemeenten Zwartewaterland, Westerveld, Steenwijkerland en Staphorst.

ENSIA
ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) heeft tot doel het verantwoordingsproces over 
informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan 
te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-cyclus. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer 
overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen.

Uitgangspunt van ENSIA is de single information audit. Dit betekent dat één keer per jaar (bij de 
jaarrekening) gerapporteerd wordt over informatiebeveiliging. Het College neemt in de jaarrekening 
een controleverklaring inzake informatieveiligheid op. Met deze controleverklaring vindt tegelijkertijd 
verticale verantwoording naar het Ministerie en horizontale verantwoording naar de gemeenteraad 
plaats.  

Inkoop en aanbesteding
Op het gebied van Inkoop en Aanbesteden is in 2017 een start gemaakt met een 
inkoopsamenwerking tussen de gemeenten Steenwijkerland, Staphorst en Zwartewaterland. Deze 
inkoopsamenwerking is conform de samenwerkingsagenda geëvalueerd. De evaluatie is positief en op 
basis daarvan zal de samenwerking worden gecontinueerd.



Jaarverantwoording 2017 12

In november 2017 is het inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld door uw gemeenteraad. Het 
nieuwe beleid gaat in per 1 maart 2018. De gemeenteraden van Steenwijkerland en Staphorst hebben 
in december 2017 en januari 2018 eveneens een positief besluit genomen over het nieuwe inkoop- en 
aanbestedingsbeleid. 

Regionalisering en intergemeentelijke samenwerking
Naast de landelijke samenwerking werken we ook regionaal samen bij (boven)gemeentelijke 
vraagstukken. Dit geldt bijvoorbeeld voor veiligheid, bereikbaarheid, werkgelegenheid, jeugdzorg en 
de woningmarkt. Andere voorbeelden zijn de klimaatbestendige inrichting van grotere gebieden en het 
creëren van regionale arrangementen voor toerisme & recreatie of maatschappelijke voorzieningen. 
Overheden ontwikkelen zich steeds meer als netwerkpartners om gezamenlijke opgaven op te pakken. 
De decentralisatie van taken vanuit het rijk versterkt deze beweging. Wij onderkennen het strategisch 
belang en meerwaarde van deze productieve samenwerking en realiseren ons tegelijkertijd dat wij 
daarmee enige autonomie inleveren. Binnen de samenwerkingsopgave houden we oog voor de lokale 
inbreng en doelstellingen. 

Onze gemeente participeert in het samenwerkingsverband Regio Zwolle. Het betreft een lichte en 
flexibele samenwerkingsvorm waaraan overheden, ondernemers, onderzoeks- en onderwijsinstellingen 
deelnemen. De Regio Zwolle heeft recent deelgenomen aan het landelijk georganiseerde debat over 
het openbaar bestuur in de actieve vorm van een proeftuin. Omdat onze regio een economische 
topregio wil blijven is het nodig om de regionale samenwerking op een hoger plan te krijgen. 
Inmiddels is hiervoor in concept een ambitieuze agenda geformuleerd. Thema’s als de bereikbaarheid 
van de regio, een plezierige leefomgeving en inclusieve samenleving, passende en betaalbare 
woonmogelijkheden en duurzaamheid maken deel uit van deze agenda.

De uitvoering van een aantal (wettelijke) taken heeft onze gemeente belegd bij publiekrechtelijke en 
privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden. Bijvoorbeeld de veiligheidsregio IJsselland, de publieke 
gezondheid (GGD) en het afvalketenbeheer (ROVA). Het aantal samenwerkingsverbanden waaraan wij 
deelnemen neemt toe. Vanaf 2018 is de (fysieke) Omgevingsdienst IJsselland actief. Hierin 
participeren wij met tien andere gemeenten en de Provincie Overijssel.

Na drie jaar ervaring te hebben opgedaan met de tijdelijke uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland 
is deze gemeenschappelijke regeling per januari 2018 aangegaan voor onbepaalde tijd. Het betreft 
een samenwerking tussen elf gemeenten onder de naam GR Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal 
Serviceteam Jeugd IJsselland.

Uw raad heeft aangegeven meer grip te willen krijgen en te houden op de verbonden partijen, zeker 
nu meer taken in regionaal verband worden uitgevoerd. Met dit doel is de notitie Verbonden Partijen 
opgesteld en in juni 2017 door uw raad vastgesteld.

Stroomlijning organisatie
De organisatie is met inbreng van de medewerkers verder gestroomlijnd. De ondernemingsraad heeft 
ook ruimte gegeven voor deze vorm van zeggenschap. In het Sociaal Domein waren beleid en 
uitvoering al dicht bij elkaar gebracht, mede om maatwerk op individueel niveau te bieden. Taken op 
het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling en overige taken en functies die  een directe relatie hebben 
met de Omgevingswet groeperen we nu ook dichter bij elkaar. Hierdoor kunnen we sneller en beter 
tot een integrale afweging van belangen komen.
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Vrachtschip in de gracht van Hasselt

Leeswijzer

Zicht op Genemuiden
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De Jaarverantwoording
In de Jaarverantwoording rapporteren wij over de realisatie van de activiteiten die in de begroting  
opgenomen zijn. De uitkomsten van de Jaarverantwoording vormen input voor de actualisatie van het 
meerjarenperspectief.

De Jaarverantwoording is onderverdeeld in: 
1.   Jaarverslag

Dit is de beleidsverantwoording die bestaat uit de onderdelen:
 Programmaverantwoording
 Paragrafen

2.   Jaarrekening
Dit is de financiële verantwoording, bestaande uit de onderdelen:
 Balans, te weten de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting daarop
 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. Dit is het overzicht van baten en lasten 

en de toelichting daarop.

Programmaverantwoording
In de Programmaverantwoording gaan we in op de realisatie van de beleidsdoelen. Per programma 
geven we het volgende aan:
 De doelstelling aan de hand van de vraag: Wat willen bereiken?
 De wijze waarop er naar wordt gestreefd de doelstelling te realiseren aan de hand van de 

vraag: Wat gaan we ervoor doen c.q. wat hebben we ervoor gedaan?

In de tabellen staat, per beleidsdoelstelling, aangegeven of en in welke mate de geplande activiteiten 
zijn gerealiseerd. Om de voortgang van de activiteiten in één oogopslag te kunnen tonen, is per 
activiteit de voortgang gekoppeld aan een symbool. De betekenis van deze symbolen is als volgt: 

Conform planning

Niet conform planning

Paragrafen
In de paragrafen komen onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor het inzicht in de financiële 
positie. De paragrafen bevatten de beleidsuitgangspunten van het desbetreffende onderwerp en een 
dwarsdoorsnede van de begroting op het desbetreffende onderwerp.

Balans
De balans verschaft op systematische wijze informatie over de samenstelling van bezittingen (activa) 
en schulden (passiva). Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat 
vinden in principe plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen 
nominale waarde.

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening geeft inzicht in de raming van baten en lasten: 
wat gaat het kosten? 
Per programma geven we een toelichting op de grootste financiële afwijkingen tussen begrote en 
gerealiseerde investeringen en activiteiten. De analyse is als volgt opgezet:
 Op basis van de indeling van de begroting is per programma het resultaat over 2017 

weergegeven. Het resultaat is het verschil tussen de realisatie en de begroting, inclusief 
wijzigingen. Een - is een nadeel.

 Het resultaat is verder geanalyseerd op het niveau van de salaris- en overheadkosten, 
kapitaallasten, materiële budgetten en de reservemutaties. Het saldo is gesplitst in lasten en 
baten.
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Algemene gegevens
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]

Gemeenteraad

Samenstelling gemeenteraad per 31-12-2017

Zetelverdeling
Christen unie 5
SGP 5
CDA 4
PVDA 2
GB 2
VVD 1

Raadsleden
Christen Unie
De heer T. Spoelstra (fractievoorzitter)
Mevrouw W. Veldman – Boonen
De heer K. van Olst
De heer J. de Velde
De heer M. Ooms

SGP
De heer M. Slingerland (fractievoorzitter)
De heer J. van den Berg
De heer K. Huisbrink
De heer K. Kolk
De heer S. Heetebrij

CDA
Mevrouw M. Bosma – van Wieren (fractievoorzitter)
De heer H. Buit
De heer H. Selles
De heer H. Post

PVDA
Mevrouw A. Dijkstra (fractievoorzitter)
De heer K. Eenkhoorn

Gemeentebelangen
De heer R. Withaar (fractievoorzitter)
De heer H. Braamskamp

VVD
De heer J. Smits

Havenplein Genemuiden
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College van burgemeester en wethouders

Samenstelling en portefeuilleverdeling per 31 december 2017

Burgemeester            De heer ing. E.J. Bilder
Portefeuille Algemene Zaken, Communicatie en Voorlichting, Juridische Zaken, Openbare 

Orde en Veiligheid, Personeel en Organisatie, Economische Zaken, 
Monumentenbeleid, Regio  Zaken en Intergemeentelijke Samenwerking.
Projecten: Centrumplan Hasselt

Wethouder            De heer D. Visserman (1e loco burgemeester)
Portefeuille Financiën, Belastingen, Dienstverlening, Facilitaire Zaken, Recreatie en 

Toerisme, Grond- en Pachtzaken, Openbare Werken, Gemeentelijk 
Rioleringsplan en Sport.
Project: Centrumplan Zwartsluis 

Wethouder De heer A. Speksnijder (2e loco burgemeester)
Portefeuille Ruimtelijke Ordening en Ruimtelijke Kwaliteit, Gebiedsprogramma's, Verkeer 

en Vervoer, Duurzaamheid, Milieu en Afval, Vergunningverlening 
Omgevingsrecht, Water, Onderwijs, Jeugdbeleid en Jeugdzorg
Projecten: Centrumplan Genemuiden en Herstructurering Bedrijventerrein Het 
Zwarte Water te Hasselt

Wethouder De heer G. Knol (3e loco burgemeester)
Portefeuille Zorg, Wmo, Participatiewet, Welzijn, Wonen en volkshuisvesting, Cultuur en 

 Handhaving.
Project: Hasselt om de Weede

Gemeentesecretaris De heer J. Dijkstra
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Ambtelijke organisatie

Op 31 december 2017 zijn er 151 medewerkers  (132,7 fte) werkzaam bij de gemeente.  Het 
organogram van de gemeentelijke organisatie staat hieronder weergegeven.
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Kerngegevens

                1 januari 2016 1 januari 2017     1 januari 2018

Sociale structuur
Aantal inwoners 22.279 22.306 22.466
Leeftijdsgroep
   0 – 4 jaar 1.499 1.428 1.436
   5 – 19 jaar 5.031 5.040 4.932
 20 – 64 jaar                         12.287 12.277 12.398
 65 jaar en ouder 3.462 3.561 3.700

Fysieke structuur         
Oppervlakte gemeente (in ha) 8.268 8.246 8.244    *
Aantal woningen 8.648 8.711 8.817  
*) Overeenkomstig meest recente opgave CBS     

Personele gegevens (ambtelijke organisatie exclusief bestuur)        
Aantal medewerkers 138 138 151
Aantal fte’s (werkelijke bezetting) 121,5 123,6 132,73

Financiële structuur                  
Lasten/baten
Incl. saldo (afgerond op € 1.000) +/+ € 3.120.000 +/+ € 5.235.500  +/+ € 1.342.000 

Boekwaarde materiële / immateriële activa € 59.599.000 € 80.750.000 € 80.183.000 
Boekwaarde financiële vaste activa € 11.078.000  €   9.147.000  €   8.522.000 
Reserves € 18.440.000    € 19.821.000 € 24.197.000 
Voorzieningen €   2.658.000 €   4.146.000 €   4.870.000 
Vaste schuld 
(opgenomen langlopende leningen) € 70.062.000    € 64.200.000 € 63.036.000



Jaarverantwoording 2017 20

Financiën

Overzicht inkomsten per categorie
Het kleurgebruik in de legenda wordt bepaald op basis van de grootte van het aandeel in het 
taartdiagram.
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Overzicht uitgaven per beleidsveld
Het kleurgebruik in de legenda wordt bepaald op basis van de grootte van het aandeel in het 
taartdiagram.
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Totale inkomsten en uitgaven per programma
Het kleurgebruik in de legenda wordt bepaald op basis van de grootte van het aandeel in het 
taartdiagram.
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Jaarverslag 2017
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Bestuur en Middelen

Samen zorgen voor nabijheid en gezonde financiën
Een structureel gezonde financiële positie passend bij het vastgestelde niveau van dienstverlening en 
voorzieningen voor inwoners en bedrijven in Zwartewaterland heeft deze raadsperiode de hoogste 
prioriteit.

Ons speerpunt is de Zwartewaterlandse samenleving volop te betrekken bij beleid en uitvoering. 
Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners zijn heel goed in staat verantwoordelijkheid te 
nemen. Zij verwachten dat de gemeente hun maatschappelijke initiatieven bevordert en faciliteert. 
Ook willen zij dat de gemeente openstaat voor goede ideeën en het gesprek aangaat. Wij bouwen 
daarom aan duurzame relaties en maken afspraken met hen over zaken die beter,  slimmer of 
goedkoper kunnen.

Programmadoelstellingen: wat willen we bereiken?
 Een actieve en betrokken Zwartewaterlandse samenleving
 Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners die met ons meedenken, meebouwen en 

mee-investeren in een vitaal en leefbaar Zwartewaterland
 Een gemeente die de regie voert en die geen dingen doet die de samenleving zelf kan of die 

andere partijen beter of goedkoper kunnen doen
 Een toekomstbestendige, klantvriendelijke gemeentelijke organisatie die flexibel inspeelt op de 

wensen en behoeften van de Zwartewaterlandse samenleving
 Een gemeente die structureel financieel in control is

Wat hebben we gedaan?
Speerpunt: Communicatie

Beoogd beleidseffect
Onze communicatie is tijdig, toegankelijk en sluit aan bij de informatiebehoefte van onze 
inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

Het aantal e-diensten dat wordt afgenomen neemt tot 60% toe.

De naamsbekendheid van Zwartewaterland is vergroot.

Activiteiten 2017
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1. Toptaken website updaten op basis van de klantvraag
De gemeentelijke website is in toenemende mate een belangrijk kanaal binnen het totaal van 
dienstverleningskanalen. Ook in 2017 is de inzet een vraag gestuurde, toegankelijke én veilige 
website. Web statistieken, maar ook de klantvraag via andere communicatiekanalen, bepalen de 
informatie op de website. Het aantal beschikbare e-diensten (digitaal aan te vragen producten, al 
dan niet met DigiD), wordt verder uitgebreid. Uitgangspunt: digitaal waar mogelijk, persoonlijk 
waar nodig. Toepassing van webrichtlijnen borgt de toegankelijkheid. DigiD audits bevorderen een 
veilig gebruik van de data. Zwartewaterland.nl biedt de vraaggestuurde informatie en e-diensten 
waar mogelijk in samenhang -dus zaakgericht- aan. Ook wordt het na implementatie van de 
berichtenbox mogelijk om digitale post van de gemeente te ontvangen via overheid.nl.

2. Social media koppelen we aan doelen uit het collegeakkoord. 
De inzet van social media relateren we aan een betere dienstverlening, vergroten van de 
betrokkenheid en effectieve communicatie. Daartoe intensiveren we de webcare. 
Social media zetten we optimaal in als middel om inwoners te informeren en vragen 
beantwoorden. Dit zorgt voor effectieve communicatie en het vergroten van de betrokkenheid. We 
maken gebruik van software om een duidelijk beeld te krijgen van wat er in de samenleving speelt 
en spelen daar op in. Het social media beleid krijgt een update om nog meer in te kunnen spelen 
op wat in de samenleving leeft.

Voortgang Jaarrekening 2017
1. Continue activiteit

2. Vanwege nieuwe ontwikkelingen binnen social media,  krijgt het social media beleid tweede 
kwartaal volgend jaar een update. De inzet van social media koppelen we aan de doelen uit het 
collegeakkoord.

Speerpunt: Inwonersparticipatie

Beoogd beleidseffect
a. Inwoners en instellingen nemen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving.

Activiteiten 2017
Werkenderwijs bevorderen we de cultuuromslag in onze Zwartewaterlandse samenleving: 
inwoners en ondernemers krijgen meer ruimte voor het ontplooien van initiatieven. In het kader 
van overheidsparticipatie maken we in  2017  afspraken over de rollen van gemeenteraad, college 
en ambtelijke organisatie. Hierbij betrekken we ook nadrukkelijk de samenleving. Met buurten die 
zelf plantsoenen en/of speellocaties gaan onderhouden, sluiten wij een convenant.

Voortgang Jaarrekening 2017
Als uitkomst van het project "de volgende stap" is een Aanjager Inwonersparticipatie aangesteld 
per 1 oktober 2017
In november 2017 is de Raad geïnformeerd over de doorontwikkeling inwonersparticipatie
In verschillende buurten zijn gesprekken gevoerd met bewoners over de eigen leefomgeving. 
Inwoners van vier buurten nemen echt een deel van het beheer van de openbare ruimte over. 
Voor deze buurten is 1 convenant afgesloten. Drie zijn in voorbereiding.

Beoogd beleidseffect
b. Initiatieven uit de samenleving komen optimaal tot hun recht.

Activiteiten 2017
1. Inwoners en ondernemers krijgen meer ruimte voor het ontplooien van initiatieven. Dit betreft 
zowel initiatieven in het fysieke als in het sociale domein (of een combi van beide).

2. In het kader van het Project "Overheidsparticipatie, de volgende stap" maken we in 2017  
afspraken over de rollen van gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie ten opzichte van 
elkaar en de samenleving. Hierbij betrekken we ook nadrukkelijk de samenleving.
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Voortgang Jaarrekening 2017
Als uitkomst van het project "de volgende stap" is een Aanjager Inwonersparticipatie aangesteld
In november 2017 is de Raad geïnformeerd over de doorontwikkeling inwonersparticipatie

Beoogd beleidseffect
c. Ons evenementenbeleid ondersteunt het uitgangspunt dat de samenleving aan zet is om 

evenementen te organiseren en zelf zorg draagt voor de sponsoring. Er zijn duidelijke spelregels 
om overlast voor omwonenden te voorkomen.

Activiteiten 2017
In 2016 hebben wij het evenementenbeleid geëvalueerd en geactualiseerd. In 2017 treedt het 
gewijzigde beleid in werking. Wij zien toe op de naleving van de spelregels om overlast voor 
omwonenden te voorkomen. Hierbij ligt de nadruk op de aangescherpte geluidsnorm die in 
gewijzigde beleid is opgenomen.

Voortgang Jaarrekening 2017
Aanvragen voor evenementenvergunningen worden getoetst aan het geactualiseerde beleid.

Speerpunt: Dienstverlening

Beoogd beleidseffect
Onze dienstverlening sluit aan op de wensen en behoeften van onze lokale samenleving.

Activiteiten 2017
Er wordt goed ingespeeld op behoeften en wensen van de Zwartewaterlandse ondernemers. Er 
wordt gericht overleg met hen gevoerd. Enerzijds om de contacten te onderhouden, anderzijds in 
de vorm van het zogenaamde kernteam waarbinnen veranderingen (nieuwbouw, uitbreiding, etc.) 
van bedrijven besproken worden. Het Ondernemersloket is zowel intern als extern ingebed. De 
mogelijkheden met betrekking tot de verbetering van digitale dienstverlening en de wijze van 
inzet van ambtelijke ondersteuning worden hierbij betrokken. Het ondernemersloket, met daarbij 
het kernteam, is een goede voorbereiding op de verdere implementering van de toekomstige 
Omgevingswet. Het uitgangspunt "ja, mits..." wat altijd gehanteerd wordt door het 
ondernemersloket sluit aan bij de gedachte van de Omgevingswet.

Voortgang Jaarrekening 2017
Geconstateerd wordt dat over de gehele linie de gestelde doelen behaald worden. Het is goed te 
merken dat de economie is aangetrokken. Dit leidt tot extra inzet van het Ondernemersloket.

Speerpunt: Toezicht en handhaving

Beoogd beleidseffect
a. Onze communicatie zorgt voor duidelijkheid en draagvlak voor regelgeving.

Activiteiten 2017
Adequate controle, toezicht en handhaving hebben onze aandacht. Ook misbruik van regelingen 
pakken we aan. Een consequent beleid en heldere communicatie geeft duidelijkheid en kan 
rekenen op een groter draagvlak. De resultaten van controles op bouwplaatsen en bij bedrijven 
worden op een transparante manier vastgelegd en gecommuniceerd met de betrokken partijen. 
We handelen hierbij conform het bestuurlijk vastgesteld beleid.
Voortgang Jaarrekening 2017
Dit is een doorlopende activiteit.

Beoogd beleidseffect
b. We voorkomen onnodige kosten en verminderen problemen waar mogelijk.
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Activiteiten 2017
Door adequate controles voorkomen we schade door calamiteiten en misstanden. 
Toezichtcapaciteit wordt effectief ingezet door te handelen op basis van een risicoanalyse.
Voortgang Jaarrekening 2017
Dit is een doorlopende activiteit.

Beoogd beleidseffect
c. Er is meer ketensamenwerking en betrokkenheid in de lokale samenleving.

Activiteiten 2017
Door verdergaande samenwerking met handhavingspartners worden schakels in de toezichtketen 
aaneen gesloten. Er wordt gekozen voor een integrale benadering van problemen, waarbij ook de 
maatschappelijke component wordt meegewogen. Waar mogelijk wordt het oplossen van 
geschillen tussen partijen in overleg gestimuleerd.
Voortgang Jaarrekening 2017
Dit is een doorlopende activiteit.

Beoogd beleidseffect
d. Er wordt geen misbruik gemaakt van regelingen.

Activiteiten 2017
Binnen de decentralisaties zal in 2017 meer aandacht zijn voor het voorkomen van misbruik. In 
2017 worden de verschillende werkprocessen aangepast. Hierin wordt dit aspect meegenomen.
Voortgang Jaarrekening 2017
Een integraal werkproces binnen het sociaal domein is momenteel in ontwikkeling. 
Dit wordt gedaan door de werkgroep werkprocessen.

Beoogd beleidseffect
e. We hanteren een consistent toezicht- en handhavingsbeleid.

Activiteiten 2017
Voor de diverse beleidsvelden is sprake van een sluitende beleidscyclus. Het beleid is leidend voor 
de uitvoering van controles. Jaarlijks stellen we een handhavingsprogramma vast en bieden u dit 
ter kennisname aan. Bij overtredingen handelen we conform een vastgestelde 
handhavingsstrategie.
Voortgang Jaarrekening 2017
In het kader van Interbestuurlijk Toezicht heeft het onderdeel Wabo een groene score behaald.

Speerpunt: Financiën

Beoogd beleidseffect
a. Er is sprake van een structureel gezond financieel perspectief.

Activiteiten 2017
We streven naar een structureel gezonde financiële positie. Dit betreft een meerjarig traject van 
diverse procesaanpassingen. Aanbevelingen uit de begrotingsscan 2015 vormen hiervoor een 
belangrijke basis. In 2017 wordt als sluitstuk van de aanbevelingen uit de begrotingsscan de 
aandacht gericht op het actualiseren van de beheersplannen waardoor de relatie tussen de 
onderhoudsprogrammering kapitaalgoederen en de beschikbare middelen in de begroting 
inzichtelijk is.

Voortgang Jaarrekening 2017
Gemeente Zwartewaterland is er in geslaagd om de hoofddoelstelling in deze raadsperiode: "een 
structureel gezonde financiële positie" te realiseren. De kengetallen die gepresenteerd worden in 
de paragraaf "Weerstandsvermogen en risicomanagement" van deze jaarrekening bevestigen dit 
beeld. Inhoudelijk kan hier aan toegevoegd worden dat het college en de gemeenteraad hier veel 
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aandacht aan besteden. Er wordt nog steeds vastgehouden aan een gedegen en goed afgewogen 
gemeentelijk financieel beleid versus goede maatschappelijke investeringen, zorg en 
voorzieningen, "nieuw voor oud", verkoop van gebouwen, groenstroken en gronden, geen 
investeringen met een financiële dekking uit de reserve en een goede liquiditeitsplanning. Bij dit 
beleid wordt ook onze gemeente natuurlijk in de rug gesteunt door een beter economisch klimaat 
en een stijgende algemene uitkering. 
Ondanks de positieve economische verwachtingen en de druk op gemeenten om meer te 
investeren in de maatschappelijke zorg en voorzieningen is het belangrijk dat de huidige financiële 
ontwikkeling zich blijft doorzetten. Het blijft belangrijk continu aandacht te besteden aan de 
(toekomstige) financiële positie van deze gemeente. Dit kan prima samengaan met de inzet op 
zorg, ruimtelijk beleid en (maatschappelijke) voorzieningen.

Speerpunt: Toekomstbestendige gemeente

Beoogd beleidseffect
a. We vullen onze gemeentelijke regierol op adequate wijze in.

Activiteiten 2017
De gemeente heeft niet altijd de hoofdrol en moet zich voortdurend afvragen welke partijen een 
vraagstuk kunnen oppakken. Als inwoners zelf eigenaar zijn van een probleem moeten we niet de 
verwachting wekken dat de gemeente het oplost.  Bij de voorbereiding op de nieuwe taken in het 
sociale domein en het doorvoeren van de efficiencykortingen op het gemeentelijke subsidiebeleid 
is het de kunst de samenleving te verleiden oude (veelal verkokerde) structuren te vervangen 
door iets dat te managen is op lokaal niveau. Van maatschappelijke partners verwachten we dat 
zij meewerken aan de ontschotting en hun professionele kwaliteiten bundelen voor het gewenste 
resultaat. Onze rol is dat we regie voeren en toezicht houden, minder beleid schrijven en de 
(sturing op de) uitvoering overlaten aan de partners. De professionals in het werkveld zijn 
daarvoor gespecialiseerd.

Voortgang Jaarrekening 2017
We hebben effectgerichte afspraken gemaakt met maatschappelijke instellingen. 

Hierbij verwijzen we naar het speerpunt 'Inwonersparticipatie' en de paragraaf 'Bedrijfsvoering' in 
deze jaarrekening.

Beoogd beleidseffect
b. We hebben een kleine, wendbare gemeentelijke organisatie die in control is en flexibel inspeelt op 

vragen en behoeften van de Zwartewaterlandse samenleving.

Activiteiten 2017
Het moet vanzelfsprekend worden dat behoeften, vragen en wensen uit de samenleving vanuit 
een oplossingsgerichte denk- en handelwijze worden opgepakt.
Voortgang Jaarrekening 2017
De toename in werkzaamheden die voortkomt uit nieuwe (gedecentraliseerde) taken die de 
gemeente uitvoert, de hogere eisen die aan de huidige taakuitvoering  worden gesteld en de 
opleving van de economie, hebben geleid tot het uitbreiden van de formatie of tijdelijke inzet van 
extra menskracht  op onderdelen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de taken in het Sociaal Domein, 
de aanscherping van de eisen op het terrein van informatieveiligheid en bescherming van 
persoonsgegevens, de komst van de Omgevingswet en de herstructurering/ontwikkeling van 
woningbouw- en bedrijfslocaties. Ook wordt landelijk krachtig ingezet op de ontwikkeling van 
digitale dienstverlening (VNG digitale agenda 2020).
In eerdere rapportages in het kader van de P&C-cyclus en tijdens diverse 
raadsinformatiebijeenkomsten (recent in november 2017) hebben wij uw raad in deze 
ontwikkelingen meegenomen. In de begroting 2018 is  rekening gehouden met de structurele 
lasten van de (beperkte) formatiestijging. In 2017 zijn deze extra kosten gedekt via het 
transitiefonds. Gezien het nieuwe evenwicht dat is bereikt in de bedrijfsvoering, wordt het 
transitiefonds bij de jaarrekening 2017 opgeheven.
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De gemeentelijke organisatie is (en wordt nog steeds) omgevormd en gestroomlijnd om te komen 
tot een werkwijze, waarin de behoefte, vragen en wensen vanuit de samenleving vanuit een 
oplossingsgerichte denk- en handelwijze worden opgepakt.

Beoogd beleidseffect
c. Kwetsbaarheid voorkomen we waar mogelijk. Kosten beheersen we zo goed mogelijk tegen een 

zo hoog mogelijke kwaliteit.

Activiteiten 2017
1. Waar we dit effect niet met de eigen organisatie kunnen bereiken, zetten we in op 
intergemeentelijke samenwerking. Hierbij wordt verwezen naar de paragraaf 'Bedrijfsvoering' in 
deze jaarrekening. 

2. Uitgangspunten bij het subsidiebeleid zijn:  kostenbeheersing, multifunctionaliteit van 
gebouwen en maatschappelijke inzet. Subsidies worden verstrekt voor het realiseren van beoogde 
maatschappelijke effecten. 

3. Met de maatschappelijke partners worden prestatieovereenkomsten afgesloten, waarin de 
beoogde maatschappelijke effecten nadrukkelijk worden benoemd.

Voortgang Jaarrekening 2017
De uitvoering van een aantal wettelijke taken en de realisatie van een aantal gemeentelijke 
ambities is belegd bij publiekrechtelijke en privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan de veiligheidsregio IJsselland, de publieke gezondheid (GGD) en het 
afvalketenbeheer (ROVA). Het aantal samenwerkingsverbanden waaraan wij deelnemen neemt 
toe. Vanaf 2018 is de (fysieke) Omgevingsdienst IJsselland actief. Hierin participeren wij samen 
met 10 andere gemeenten en de Provincie Overijssel.
Na drie jaar ervaring te hebben opgedaan met de tijdelijke Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg 
IJsselland is deze gemeenschappelijke regeling per januari 2018 aangegaan voor onbepaalde tijd. 
Het betreft een samenwerking tussen 11 gemeenten onder de naam GR Bedrijfsvoering 
organisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland. Er zijn ook intensieve regionale 
samenwerkingen op het gebied van Wmo en de Participatiewet. 
 
Uw raad heeft aangegeven meer grip te willen krijgen en te houden op de verbonden partijen, 
zeker nu de regionale samenwerking tussen gemeenten en andere partijen steeds nadrukkelijker 
op de politieke agenda staat en meer taken in regionaal verband worden uitgevoerd.
Met dit doel is de notitie Verbonden Partijen opgesteld en in juni van dit jaar door uw raad 
vastgesteld. Met de vaststelling van deze notitie:
-beschikt uw raad over een afwegingskader voor het aangaan, blijven deelnemen aan c.q. het 
opheffen van verbonden partijen
-zijn de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de gemeenteraad, het college van 
burgemeester en wethouders en de ambtelijke organisatie toegewezen
-zijn de procedures vastgelegd waarmee de raad invulling wil geven aan haar kaderstellende, 
controlerende en volksvertegenwoordigende  rol met betrekking tot de uitvoering van 
werkzaamheden door verbonden partijen (planning en control).  
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Tegelijkertijd werken we aan de optimalisering van de dienstverlening binnen het gezamenlijke 
Klant Contact Centrum met de gemeente Steenwijkerland. Ook werken sinds 1 januari 2017 de 
gemeenten Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland intensief samen bij het organiseren 
van de inkoopadviesfunctie. Met de gemeente Staphorst is een dienstverleningsovereenkomst 
gesloten met betrekking tot de uitvoering van de WOZ-taken.

Beoogd beleidseffect
d. Waar mogelijk leggen we taken terug in de samenleving.

Activiteiten 2017
1. We onderzoeken of en in hoeverre het privatiseren van havens meerwaarde heeft. 

2. In lijn met de uitgangspunten van onze Toekomstvisie worden verantwoordelijkheden voor het 
beheer en onderhoud van (sport)accommodaties belegd in de samenleving.
Voortgang Jaarrekening 2017
1. De gemeenteraad wordt in het voorjaar van 2018 geïnformeerd over de resultaten van het 
onderzoek.  

2. Over het beheer en onderhoud van de voetbal (gras)velden heeft uw Raad in 2017 een besluit 
genomen.



Jaarverantwoording 2017 31

Financieel
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Kengetallen

Programma Deelprogramma Omschrijving Planning 
aantallen 2017

Gerealiseerde 
aantallen 2017

Rijbewijzen 2.600 2350
Reisdocumenten 3.800 5250
Geboorteakten 75 64
Huwelijksakten en 
partnerschapsregistraties 100 107

Verhuizingen binnen 
gemeente 900 1370

Bestuur en   
middelen

Burgerzaken

Vestigingen in gemeente 600 815

Toelichting

Reisdocumenten
In de maanden januari tot en met mei 2017 was er een kortingsregeling voor de aanvraag van een 
reisdocument waarbij € 5,- korting werd verleend. Hierdoor hebben veel inwoners hun document niet 
in 2016 aangevraagd maar in 2017. Hierdoor zijn er meer documenten afgegeven dan begroot. 
Daarnaast vragen steeds meer inwoners naast een identiteitskaart ook een paspoort aan omdat men 
verder dan Europa reist.

Vestigingen en verhuizingen
De toename van het aantal vestigingen komt met name door de inschrijvingen vanuit buitenland en 
de realisering van de nieuwbouw in Hasselt en Zwartsluis. Hierdoor zijn er ook meer personen binnen 
de gemeente verhuisd.
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Samen Leven, Zorgen en Werken

Vanaf 1 januari 2015 heeft de gemeente een brede, integrale verantwoordelijkheid voor het sociale 
domein. De rijksoverheid heeft bezuinigd bij de overdracht van de nieuwe taken. Ook stijgen de 
zorgkosten onder meer door de toenemende vergrijzing. Onze inwoners moeten desondanks kunnen 
rekenen op voldoende, kwalitatief goede en betaalbare voorzieningen. Preventie, zelfredzaamheid en 
een zorgzame samenleving zijn daarom essentieel voor aantrekkelijke en leefbare gemeenschappen. 
Mede daarom investeren we in de promotie van onze gemeente bij bezoekers en bedrijven om de 
(vrijetjids) economie te stimuleren.

Programmadoelstellingen: Wat willen we bereiken?
 Inwoners maken de samenleving en doen op eigen kracht mee
 Inwoners ondersteunen elkaar in hun sociale omgeving
 Inwoners die dat nodig hebben krijgen ondersteuning die aansluit bij hun persoonlijke situatie en 

behoeften. Deze wordt in samenhang georganiseerd en is gericht op het versterken van de 
zelfredzaamheid maatschappelijke participatie.

 Onze jongeren groeien gezond en veilig op. In gezinnen wordt een stevige basis gelegd voor een 
goed functioneren in de maatschappij. Ouders dragen de eerste verantwoordelijkheid voor het 
opvoeden van hun kinderen. Ook de betrokken sociale omgeving vervult een belangrijke rol.

 Omzien naar ouders en ouderen is de norm. Zij hebben voor ons gezorgd, nu is het onze beurt.
 Het nieuwe Wmo-beleid geeft ruimte aan sociale netwerken en verschillen in overtuiging, 

inspiratie en geloof
 Inwoners en ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor en leveren een actieve bijdrage aan 

het bevorderen van de veiligheid in en de leefbaarheid van hun eigen leefomgeving
 Zwartewaterland wordt gepromoot. Industriestad/Tapijtstad Genemuiden, Hanzestad Hasselt en 

recreatief Zwartsluis als toegangspoort naar het Noorden moeten landelijk bekend worden. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de lokale evenementen. 

 Een proactief en acquirerend vestigingsbeleid. Het aantrekkelijke vestigingsprofiel van onze 
gemeente wordt op doeltreffende wijze vermarkt.

Wat hebben we gedaan?
Speerpunt: Nieuwe taken Sociaal Domein

Beoogd beleidseffect
a. De gedecentraliseerde  taken in het sociale domein worden samenhangend en binnen de 

financiële kaders uitgevoerd.

Activiteiten 2017
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Het betreft hier de volgende onderdelen:
•  WMO
•  Jeugdhulp
•  Participatiewet

Na de transitie in 2015, 2016 en 2017 ligt het accent in 2018 op de transformatie, voor zowel het 
beleid als de uitvoering. Daarbij gaat het om:
•  Eén centrale toegang
•  Principe van 1 gezin / 1 plan / 1 regisseur
•  Integrale werkwijze versterken

Uitgangspunt is dus een geïntegreerde aanpak waarbij de klant centraal staat. Om die reden 
wordt het budget voor het sociaal domein ontschot ingezet.  Binnen het totaalbudget van het 
sociaal domein vindt budgetneutrale uitvoering van de activiteiten plaats. De uitgaven zijn per 
taak inzichtelijk en worden periodiek gemonitord.

Voortgang Jaarrekening 2017
Eén Centrale Toegang is fysiek gerealiseerd per 1 januari 2017. Alle disciplines werken vanuit 
dezelfde ruimte. Om de integrale samenwerking vorm te geven, zijn diverse werkgroepen 
ingesteld. Het werken vanuit het principe 1 gezin / 1 plan / 1 regisseur is daarmee in ontwikkeling. 

Uitgangspunt is om binnen het totaalbudget van het Sociaal Domein budgetneutraal uitvoering 
van de activiteiten plaats te laten vinden.
Zoals uit de dashboards sociaal domein is gebleken is in 2017 sprake van een overschrijding van 
het budget. In 2017 kan deze overschrijding echter opgevangen worden in het rekeningsaldo en 
de gemeente beschikt als risicobuffer in het Sociaal Domein nog steeds over een reserve sociaal 
domein waarin juist de voordelige saldi in het sociaal domein van de afgelopen jaren zijn 
opgenomen om dit soort overschrijdingen op te kunnen vangen.

Speerpunt: WMO 2015

Beoogd beleidseffect
a. Er is een inclusieve samenleving gerealiseerd, waarbij burgers meer omzien naar elkaar en 

gekeken wordt wat een ieder vanuit zijn eigen kracht en netwerk kan bijdragen aan het oplossen 
van ondersteuningsproblemen.

Activiteiten 2017
1. We bieden inzicht in de mate waarin naar elkaar wordt omgezien in onze lokale samenleving

2. We geven uitvoering aan het Wmo-beleidsplan Omzien naar Elkaar en de Wmo verordening

3. We kopen begeleiding en welzijnsactiviteiten voor het jaar 2016 en verder in

4. We monitoren prestatieafspraken

Voortgang Jaarrekening 2017
1. We maken in toenemende mate gebruik van al aanwezige onderzoeksgegevens. Daarbij valt te 
denken aan onder meer de GGD-monitor en www.waarstaatjegemeente.nl. Zodoende worden 
efficiënt onze doelstellingen en resultaten inzichtelijk gemaakt.

2. Het beleidsplan en de verordening worden uitgevoerd.

3. De contracten voor begeleiding en dagbesteding zijn verlengd naar het jaar 2018 (vanuit 2016). 
Welzijnsactiviteiten worden zoveel mogelijk gesubsidieerd middels effectgerichte afspraken.

4. Prestatie-afspraken monitoren wij. daarbij maken we mede gebruik van de monitor van 
maatschappelijke partners en de afgesproken prestatie-indicatoren. Deze worden betrokken bij de 
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beoordeling van de doelstellingen.

Speerpunt: Jeugdzorg

Beoogd beleidseffect
a. De doelen uit het jeugdbeleidsplan zijn gerealiseerd.

Per gezin zijn de aanpakken voor verschillende hulpvragen samengebracht binnen één plan. Voor 
de uitvoering ervan is één regisseur eindverantwoordelijk.
Er wordt meer ingezet op preventie om de inzet van gespecialiseerde, dure en intensieve trajecten 
te voorkomen.

Activiteiten 2017
Om te komen tot een grotere focus op preventie en kostenbeheersing richten wij in 2018 ons op 
de volgende activiteiten: 
1.We houden de ontwikkelingen van de nieuwe wijze van bekostiging van de 2e lijns jeugdhulp 
per 2018 (outcomebekostiging) nauwlettend in de gaten in samenwerking met de BVO.
  
2. We bieden laagdrempelige, klantvriendelijke hulp en ondersteuning via de Centrale Toegang, 
zodat zwaardere jeugdhulp zo veel mogelijk beperkt wordt.

3. We richten ons (nog) meer op preventie en vroegsignalering.
 
4. We zetten meer in op contact met onze netwerkpartners (ouders, huisartsen, aanbieders, 
scholen, etc.) voor een betere afstemming en uitwisseling van kennis en expertise met als doel 
meer integraal te werken en zwaardere jeugdhulp zo veel mogelijk te beperken.

Voortgang Jaarrekening 2017
1. Het strategisch inkoopdocument is per 1 januari 2018 operationeel.

2. In 2017 is vanuit de nieuwe ingerichte centrale toegang laagdrempelige en klantvriendelijke 
hulp en ondersteuning aan ouders en kinderen gerealiseerd. 

3. We bieden diverse cursussen aan, bijvoorbeeld: KIES, Puberbrein en video hometraining. 
Daarnaast geven we voorlichting aan ouders in samenwerking met scholen. 

4. Periodiek organiseren we netwerkdagen. Partijen in het netwerk zijn onder andere 
verloskundigen en de  Raad voor de Kinderbescherming. Er zijn goede samenwerkingsafspraken 
gemaakt (ook regionaal) met, bijvoorbeeld Veilig Thuis, jeugdbescherming en verloskundigen.

Speerpunt: Participatiewet

Beoogd beleidseffect
a. Zo veel mogelijk inwoners participeren naar eigen vermogen en voorzien in hun eigen inkomen.
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Activiteiten 2017
1. We leiden (potentiële) uitkeringsgerechtigden terug naar de arbeidsmarkt door de inzet van de 
diverse re-integratie instrumenten.

2. We geven nadere invulling aan het onderdeel tegenprestatie.

3.We ondersteunen de doelgroep Wajong met arbeidscapaciteit en begeleiden deze richting werk.

4. De werkmakelaar onderhoudt intensief het contact met het bedrijfsleven (onder meer door het 
afleggen van bedrijfsbezoeken) om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt adequaat te matchen.

Voortgang Jaarrekening 2017
1. We zetten diverse re-integratie instrumenten in ten behoeve van de toeleiding naar (betaald) 
werk, zoals: "Bewegen Werkt", " Road 2 Work" en "InBalans". 

2. De Tegenprestatieregeling is bedoeld om te blijven participeren in de samenleving en om een 
sociaal netwerk, ritme en regelmaat te behouden. Daarnaast levert de bijstandsgerechtigde een 
nuttige bijdrage aan de samenleving. 

3. Vanuit het Regionaal Werkbedrijf (RWB) is een schakel-makel pool ontwikkeld. Vanuit deze 
samenwerking willen wij leerlingen uit het primair en voortgezet speciaal onderwijs via een warme 
overdracht waar nodig ondersteuning/begeleiding bieden tot het vinden van een werkplek.

4. Het UWV en de gemeente Zwartewaterland werken nauw samen om de ‘eenduidige  
werkgeversdienstverlening’ binnen deze regio goed in te richten en uit te voeren. Sinds december 
2016 is de samenwerking geïntensiveerd en uitgevoerd onder de naam ‘Best Practice 
Zwartewaterland’. De werkgeverstevredenheid is een centraal thema.  De evaluatie van deze pilot 
wordt in januari 2018 afgerond en besproken tussen de samenwerkende partners. Daarna wordt 
de evaluatie aangeboden aan het college. De eerste ervaringen uit de pilot zijn zeer positief. Een 
mogelijke uitkomst uit de evaluatie is dat de 'Best Practice Zwartewaterland' wordt verbreed naar 
de andere gemeenten in de regio IJsselvecht.

Speerpunt: Zorgzame samenleving

Beoogd beleidseffect
a. Lokaal is er een sterke sociale netwerkstructuur gerealiseerd. Uitgangspunt is daarbij dat mensen 

zo lang mogelijk zelfstandig meedoen. 

Binnen de 3D's is de behoefte aan duurdere zorg in 2018 ten opzichte van 2014 teruggedrongen.

Activiteiten 2017
1. Als onderdeel van de transformatie-agenda wordt preventie ingezet. Dure zorg wordt zoveel 
mogelijk voorkomen en ingezet wordt op mogelijkheden om via goedkopere arrangementen zorg 
te verlenen. Het gaat dan om vroegsignalering, maar ook voorkomen dat problemen ontstaan. 
Meer inzetten vanuit de eigen kracht of eigen netwerk voorkomt zorgvragen.

2. Er worden voorlichtingsmiddelen ontwikkeld om de burgers bewust te maken van het 
zorgaanbod om zo een efficiënt en effectief mogelijk zorgaanbod aan te kunnen bieden.

Voortgang Jaarrekening 2017
1. Door onze nauwe contacten met partners en inwoners zijn we er in 2017 in geslaagd te 
voorkomen dat problemen escaleren. 

2. Er is in 2017 een nieuwe website ontwikkeld voor het Sociaal Domein. Daarnaast is de sociale 
kaart verder ingevuld en zijn inwoners via de gemeentepagina geïnformeerd over de wijzigingen 
in het zorgaanbod.
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Speerpunt: Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Beoogd beleidseffect
a. In 2017 worden 350 mantelzorgers ondersteund door het Steunpunt Mantelzorg.

Het aantal vrijwilligers dat ondersteund wordt door het Coördinatiepunt Vrijwilligerswerk is 200.

Activiteiten 2017
1. Coalitiedoelstelling mantelzorg jaar 2016 gerealiseerd, voor 2017 350 mantelzorgers 
ondersteund.

2. Het Actieplan mantelzorg wordt uitgevoerd, hierin is beleid opgenomen voor het ondersteunen 
van mantelzorgers. Er worden subsidie-afspraken gemaakt met het Steunpunt Mantelzorg.

3. Het mantelzorgcompliment wordt verstrekt voor waardering van mantelzorgers.

4. Nader onderzoek vindt plaats naar de ondersteuningsbehoeften van jonge en werkende 
mantelzorgers.

5. Het coördinatiepunt vrijwilligerswerk ondersteunt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en 
draagt zorg voor promotie.

6. Vrijwilligerswerk wordt meer ingezet als instrument binnen de Participatiewet (ten behoeve van 
sociale activering).

Voortgang Jaarrekening 2017
1/2/3. Ook in 2017 wordt het Actieplan mantelzorg uitgevoerd. De evaluatie van het plan zal begin 
2018 plaatsvinden. Op dat moment is beter in beeld hoe de uitvoering van het 
mantelzorgcompliment is geweest in het jaar 2017 (uitvoering hiervan vindt plaats in de periode 
september tot en met december).
Het aantal geregistreerde mantelzorgers is volgens het Steunpunt Mantelzorg het afgelopen jaar 
significant gegroeid van 350 naar 700. 

4. Voor jonge mantelzorgers is door de buurtsportcoaches het project Fun en Forget opgezet. Het 
gaat dan om spel- en ontmoetingsactiviteiten voor kinderen en jongeren die een time out nodig 
hebben (dit is breder gemaakt dan alleen mantelzorg-kinderen). Het aantal bezoekers per keer 
bedraagt 60 (modus).

5. Met het coördinatiepunt vrijwilligerswerk zijn afspraken gemaakt met betrekking tot 
ondersteuning van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en het zorgdragen voor promotie. Er is 
sprake van effectgerichte afspraken, zoals ...

6. Onderdeel van het re-integratiebeleid is dat er per persoon bekeken wordt of vrijwilligers werk 
een adequate optie is voor re-integratie.

Speerpunt: Sociale wijkteams

Beoogd beleidseffect
a. Betere afstemming tussen professionals (en mogelijk niet-professionals). 

Hulp, zorg en ondersteuning zijn beter en dichterbij de inwoner georganiseerd. 

De eigen kracht en zelfredzaamheid van inwoners is  geactiveerd.
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Activiteiten 2017
Sociale wijkteams zijn niet ontwikkeld. De koers is een centrale toegang met een nog nader in te 
richten structuur per kern. Hierbij worden de ervaringen die opgedaan worden met Samen 
Zwartsluis betrokken bij de inrichting en werkwijze van deze informatiepunten. Accent ligt daarbij 
vooral op inzet op voorliggende voorzieningen: door het netwerk moet voorkomen worden dat een 
beroep wordt gedaan op maatwerkvoorzieningen. Aandachtspunt is de verbinding vanuit deze 
teams naar de centrale toegang.

Voortgang Jaarrekening 2017
De Centrale Toegang is fysiek gerealiseerd.
Het principe van Samen Zwartsluis wordt ook toegepast op Hasselt & Genemuiden, waardoor 
Samen Zwartewaterland zal gaan ontstaan.
Dit is momenteel in ontwikkeling. De resultaten tot nu toe:
- er is een stuurgroep opgericht met de gemeente, Frion, IJssellheem, Icare, Dimence, RIBW;
- er zijn twee projectleiders aangewezen die zich bezighouden met de ontwikkeling van het hele 
project en proces;
- we hebben hometeams in elke kern;
- de informatie- en adviespunten zijn nagenoeg opgericht (16 januari 2018 opening Hasselt);
- in iedere kern is een werkgroep actief.

Speerpunt: Ondersteuning kwetsbare groepen

Beoogd beleidseffect
a. De eigen kracht en de eigen sociale netwerken van inwoners worden optimaal benut.

Er is sprake van een sluitende keten van wonen, werken, welzijn en zorg.

Activiteiten 2017
1. Vanuit de 3D’s kijken we eerst naar de bijdrage die mensen zelf kunnen leveren of die hun 
sociale netwerk kan bieden dan wel of een voorliggende voorziening ingezet kan worden, alvorens 
we maatwerkondersteuning bieden.

2. Tijdens de intake/keukentafelgesprek vindt een brede verkenning plaats van de gemelde 
problematiek (op alle leefgebieden, inclusief inkomen). Ook wordt scherp gekeken naar de vraag 
achter de vraag.

3. Mogelijkheden voor preventie worden verkend: maatschappelijke partners realiseren een 
sluitende keten per kern.

Voortgang Jaarrekening 2017
Hiervoor wordt verwezen naar de speerpunten "Zorgzame samenleving" en "Sociale wijkteams".

Speerpunt: Schuldhulpverlening

Beoogd beleidseffect
a. Inwoners die kampen met financiële problemen worden effectief ondersteund.

Activiteiten 2017
Drie keer per jaar organiseren we een bijeenkomst met betrokken partijen zoals de kerken, de 
woningbouwvereniging, Stap 1 dienstverlening en het maatschappelijk werk.  Deze bijeenkomsten 
zijn bedoeld om zorg te dragen voor een goede aansluiting tussen beleid en praktijk.

Voortgang Jaarrekening 2017
Met betrekking tot de beschrijving van de activiteiten stellen we dat deze niet meer actueel is. 

Naar aanleiding van het vastgestelde preventieplan schuldhulpverlening hebben we overleg met 
de gezamenlijke kerken. De website van het Nibud is er. We zijn met vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties bezig om een thuisadministratie op te zetten. Dit willen we in 2018 
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realiseren en verder uitbreiden.

Speerpunt: Ouderen en ouderenzorg

Beoogd beleidseffect
a. Ouderenzorg is op adequate wijze vormgegeven.

Zelfredzaamheid en participatie van ouderen is bevorderd. 

Een sluitende keten van wonen, welzijn en zorg is gerealiseerd.

Activiteiten 2017

1. We gebruiken de uitkomsten van de GGD-monitor als 0-meting naar de huidige mate van 
zelfredzaamheid en participatie van ouderen (monitor wordt in 2017 uitgevoerd).

2. We pakken de eenzaamheidsproblematiek aan door huisbezoeken voor 75-plussers die 
zelfstandig wonen.

3. We pakken overgewicht aan door bewegen te stimuleren en door voorlichting over gezonde 
voeding.

4. We realiseren tijdige signalering bij dementie door huisbezoeken.

5. We realiseren verbeterde en snellere signalering van ouderenmishandeling door vrijwilligers op 
te leiden.

6. We realiseren een  samenhangend aanbod van voorzieningen via woonservicegebieden.

7. We versterken de thuissituatie door het  project Lang zult u wonen te versterken.

8. Voor realisatie van de doelstellingen worden effectgerichte subsidie-afspraken gemaakt met het 
ouderenwerk.

Voortgang Jaarrekening 2017
Genoemde punten zijn verwerkt in de prestatie-afspraken met de welzijnsinstellingen.
De voortgang van de uitvoering is door de twee gesubsidieerde instellingen verantwoord in een 
rapportage. Deze rapportage is met de welzijnswerkers besproken.
In de rapportage is beschreven welke effecten de activiteiten hebben en is via storytelling 
ingegaan op casuistiek als illustratie hoe een en ander loopt.

Speerpunt: Volksgezondheid

Beoogd beleidseffect
a. Onze inwoners hebben een gezonde levensstijl.
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Activiteiten 2017
2e kwartaal 2017 zijn de uitkomsten uit de GGD-monitor bekend. Wij zullen deze uitkomsten en 
eventuele aanbevelingen met u delen. 

Onderstaande activiteiten worden continu uitgevoerd:
1. We ontmoedigen het (overmatig) gebruik van verslavende middelen door in te zetten op 
preventie en handhaving.

2. We stimuleren meer sporten en bewegen via de buurtsportcoaches.

3. We geven voorlichting over gezonde voeding.

Voortgang Jaarrekening 2017
De uitkomsten van de GGD-monitor zijn gedeeld met de gemeenteraad.
Deze worden gebruikt voor het opstellen van een nota gezondheidsbeleid, waarin elementen van 
het sociaal domein expliciet naar voren komen.

Ten aanzien van de punten 1 tot en met 3: Dit zijn doorlopende activiteiten.
Speerpunt: Jeugd- en jongerenwerk

Beoogd beleidseffect
a. Er is sprake van een eerste vangnet; problemen onder de jeugd worden vroegtijdig (voordat een 

beroep op Jeugdzorg ontstaat) gesignaleerd.

Activiteiten 2017
1. Het jeugd- en jongerenwerk werkt ambulant om jongeren persoonlijk te benaderen.

2. Het jeugd- en jongerenwerk bevindt zich op de plekken waar jongeren samen komen.

3. De jongerenwerkers hebben de Centrale Toegang in het gemeentehuis als uitvalsbasis en zijn 
herkenbaar voor professionals.

4. De jongerenwerkers zetten in op vroegsignalering om specialistische jeugdhulp zo veel als 
mogelijk te voorkomen, zo ook op alcoholmatiging en overlast op straat.

Voortgang Jaarrekening 2017
Het jeugd- en jongerenwerk voert de activiteiten uit zoals hierboven beschreven. Hierover wordt 
per kwartaal gerapporteerd waardoor wij in staat zijn bij te sturen.  In 2017 hebben wij met 
Welzijn Mensenwerk de afspraak gemaakt dat het jeugdwerk meer verschuift naar het 
opbouwwerk. De aanpak van “middenterrein” aan de Willem Egbertstraat in Hasselt is hiervan een 
voorbeeld. Met de groepen jongeren die daar rondhingen zijn afspraken gemaakt waardoor de 
overlast afnam en de herinrichting van het middenterrein samen met de buurt wordt gerealiseerd. 
Ook is in 2017 een nieuwe locatie gevonden voor de soos  in Zwartsluis.

Speerpunt: Onderwijs en educatie

Beoogd beleidseffect
a. Er is kwalitatief goed onderwijs binnen onze gemeentegrenzen. 

Onderwijsachterstanden zijn adequaat aangepakt.
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Activiteiten 2017
1. Overeenkomstig het IHP 2016-2020 zal onderzoek worden gedaan naar het 
toekomstperspectief van de schoolgebouwen Aremberg in Zwartsluis en Willem Alexander in 
Hasselt. Uiterlijk in het derde kwartaal zullen wij u over de uitkomsten van deze onderzoeken 
rapporteren en aan de hand hiervan adviseren over het vervolg.

2. In 2017 zal, vooruitlopend op de nieuwe wetgeving per 1 januari 2018, bij wijze van pilot 
worden gewerkt met een nieuwe financieringssystematiek voor de peuterspeelzalen. Niet langer 
zal de instelling worden gesubsidieerd, maar ontvangen ouders die niet in aanmerking komen voor 
de landelijke kinderopvangtoeslag via de instelling een inkomensafhankelijke bijdrage van de 
gemeente. Besluitvorming hierover is in november 2016 voorzien. Ook bereiden peuterspeelzalen 
en kinderopvang zich voor op de aangescherpte kwaliteitseisen per 2018.

3. Het Taalpunt, dat is geïntegreerd in de drie openbare bibliotheken van Zwartewaterland, vervult 
een centrale rol bij de bestrijding van laaggeletterdheid en taalachterstanden bij volwassen 
inwoners.

Voortgang Jaarrekening 2017
1. De onderzoeken naar de technische staat van de schoolgebouwen PWAS en Aremberg zijn 
uitgevoerd. Uw raad is in september 2017 per raadsbrief geïnformeerd over de voortgang. Met de 
betrokken schoolbesturen is overleg gestart over het vervolgtraject. Het onderwerp wordt in 
samenhang met de uitvoering van de nota maatschappelijk vastgoed en de landelijke 
ontwikkelingen ten aanzien van onderwijshuisvesting bezien.

2. De pilot met de nieuwe financieringswijze van de peuterspeelgroepen is succesvol verlopen. Uw 
raad is hierover in september 2017 via een informatiebijeenkomst geïnformeerd. De nieuwe 
werkwijze zal wordt gecontinueerd. De aanbieders hebben zich in 2017 goed voorbereid op de 
aangescherpte kwaliteitseisen per januari 2018.

3. De uitvoering van het Taalpunt is naar tevredenheid ondergebracht bij de lokale 
bibliotheekstichting.

Speerpunt: Sport

Beoogd beleidseffect
a. Jongeren, ouderen en mensen met een beperking hebben een gezonde en actieve leefstijl en  

gaan meer sporten en bewegen.

Activiteiten 2017
1. We gebruiken de monitor van de GGD voor de 0-meting naar de huidige mate van sporten en 
bewegen van jongeren, ouderen en mensen met een beperking.

2. We faciliteren sportactiviteiten en initiatieven vanuit de samenleving. Buurtsportcoaches kunnen 
daarin een ondersteunende rol vervullen.

3. We versterken en verbreden de relatie tussen sport, gezondheid en zorg, met name in het 
kader van participatie en preventie.

Voortgang Jaarrekening 2017
1. De GGD-monitor is in oktober 2017 gepubliceerd en zal worden gebruikt voor de 0-meting.

2. Afgelopen jaar hebben we gebruik gemaakt van de buurtsportcoaches. In 2018 continueren we 
de inzet van buurtsportcoaches.

3. Dit gebeurt onder andere met projecten Bewegen Werkt (voor cliënten van de Participatiewet) 
en de beweegtuin (om ouderen te stimuleren meer te bewegen).
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Speerpunt: Veiligheid

Beoogd beleidseffect
a. Zwartewaterland heeft een veilige woon- werk- en verblijfsomgeving. Inwoners, ondernemers en 

bezoekers voelen zich veilig. De veiligheid is in relatie tot de Gebiedsscan van de politie in 2018 op 
hetzelfde niveau gebleven.

Activiteiten 2017
1. In 2015 is het meerjarig lokaal Integraal Veiligheidsplan vastgesteld. Conform dit plan geven 
wij in 2017 verdere uitvoering aan diverse activiteiten die moeten zorgen dat onze 
veiligheidsambities in 2018 worden gehaald. Tijdens een informatiebijeenkomst wordt u in 2017 
bijgepraat over de voortgang. 

2. In het kader van toezicht & handhaving in de openbare ruimte stellen wij een meerjarig 
beleidsplan en bijbehorend uitvoeringsplan voor 2017 vast. Ook zetten wij zogenoemde 
wijkposten op voor de wijkagenten in de kernen Genemuiden en Zwartsluis. 

3. Op het gebied van meerlaagse waterveiligheidsbeleid hebben in 2016 diverse overleggen en 
een bewonersbijeenkomst Kampereilanden plaatsgevonden. Ook in 2017 gaan we samen met 
onze partners verder met het vergroten van waterbewustzijn en -veiligheid. De Veiligheidsregio 
IJsselland is nauw betrokken bij het landelijke project Water en Evacuatie.

Voortgang Jaarrekening 2017
1. Middels brief bent u geïnformeerd over de lokale (on)veiligheidsontwikkelingen. Via een 
informatiebijeenkomst bent u bijgepraat over de voortgang. 

2. Het beleidsplan en bijbehorend uitvoeringsplan toezicht & handhaving zijn vastgesteld. De 
wijkagenten hebben de wijkposten in de kernen Genemuiden en Zwartsluis in gebruik genomen. 
In Genemuiden is de wijkpost onder gebracht in 't Olde Staduus en in Zwartsluis in De 
Ontmoeting. Beide locaties zijn centraal gelegen en kennen een laagdrempelig karakter. 

3. Zie Programma Ontwikkelen en Beheren, speerpunt water, punt 4

Speerpunt: Economie

Beoogd beleidseffect
a. We zijn een economisch vitale gemeente met een goed ondernemersklimaat.

Een goed functionerend netwerk met het bedrijfsleven in Zwartewaterland. Wisselwerking tussen 
bedrijven en gemeente. 

Een goede bereikbaarheid.
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Activiteiten 2017
1. Het ondernemersloket vormt de schakel tussen de gemeente en onze ondernemers (hierbij 
wordt ook verwezen naar: programma bestuur en middelen, speerpunt dienstverlening, punt 1). 

Zij werken actief aan:
• Het beperken van regeldruk, vereenvoudigen en verkorten we procedures en verbeteren 
we onze digitale dienstverlening
• Het ruimte bieden aan bedrijven in onze bestemmingsplannen
• Faciliteren bedrijven met een vraaggestuurd grondbeleid
• Op ondernemers gerichte communicatie  

2. Periodiek vinden er bedrijfsbezoeken plaats door de burgemeester. De werkmakelaar haakt aan 
bij deze bezoeken om het bedrijfsleven te stimuleren bij te dragen aan het bestrijden van 
(jeugd)werkloosheid. 
 
3. We stimuleren  vervoer over water onder meer door te participeren in de 
Meppelerdiepkeersluis. Dit is volgens de planning eind 2017 afgerond. 

4. De bereikbaarheid van onze gemeente verbeteren we door de reconstructie van de N331. Start 
van de werkzaamheden is beoogd halverwege 2017. De provincie wil de werkzaamheden graag 
voor het einde van 2018 afronden. De reconstructie moet de doorstroming op de N331 en de 
aansluitende wegen verbeteren. Tezamen met de vorig jaar aangelegde Euroweg moet dit onder 
andere de bedrijventerreinen beter bereikbaar maken richting Zwolle en de A28. 

(Hierbij wordt ook verwezen naar: programma samen ontwikkelen en beheren, speerpunt 
infrastructuur en verkeer, punt 1 en 3)

Voortgang Jaarrekening 2017
1. Doorlopende activiteit

2. Doorlopende activiteit

3. Zie Programma Ontwikkelen en Beheren, speerpunt infrastructuur en verkeer, punt 3

4. Zie Programma Ontwikkelen en Beheren, speerpunt infrastructuur en verkeer, punt 1 en 2

Speerpunt: Cultuur

Beoogd beleidseffect
a. Culturele organisaties zijn creatief en ondernemend bij de organisatie en de financiering van hun 

activiteiten. 

De cultuurhistorische eigenheid van de kernen is optimaal ingezet voor plaatselijke identiteit, 
toerisme en economie. 

Alle leerlingen van het basisonderwijs nemen deel aan cultuureducatie.

Onze gemeente beschikt over een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening. 
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Activiteiten 2017
In 2017 geven we verder uitvoering aan de nota ‘Kansen voor Cultuur', waarvan cultuureducatie 
een belangrijk speerpunt is. De provinciale subsidieregeling Cultuur aan de Basis eindigt medio 
2017. Vanuit het cultuurbeleid zal worden getracht aansluiting te vinden bij het nieuwe 
cultuurbeleid van de provincie: 'Cultuur in de schijnwerpers', dat door Provinciale Staten is 
vastgesteld voor de periode 2017-2020. In de komende periode zet de provincie onder andere in 
op het behouden en beleefbaar maken van erfgoed, het versterken van het aanbod en het 
ondersteunen van cultuurparticipatie en talentontwikkeling. Daarnaast is een doel het 
toekomstbestendig maken van Overijsselse bibliotheken door innovatie en het vergroten van de 
toegankelijkheid van muziekeducatie op basisscholen. Vanuit die optiek zullen ook de afspraken 
met het onderwijs opnieuw tegen het licht worden gehouden.  De cultuurnota wordt uitgewerkt in 
een uitvoeringsprogramma wat wij nauwgezet volgen.

Hierbij wordt ook verwezen naar het programma samen ontwikkelen en beheren, speerpunt 
centrumplannen en het programma samen leven, zorgen en werken, speerpunt recreatie en 
toerisme

Voortgang Jaarrekening 2017
Cultureel ondernemerschap
In 2017 werd door diverse personen en organisaties gebruik gemaakt van het Fonds Eenmalige 
Culturele Activiteiten. Deze regeling is ingesteld om het cultureel initiatief en ondernemerschap te 
stimuleren. Ook is er in 2017 een voorlichtingsavond georganiseerd met medewerking van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds en de Rabobank over fondsen en regelingen waar organisaties in 
Zwartewaterland een beroep op kunnen doen. 

Cultuurhistorische eigenheid
We hebben een beroep gedaan op een aantal subsidieregelingen die deel maken van het 
uitvoeringsprogramma van het nieuwe provinciale cultuurbeleid (nota Cultuur in de 
Schijnwerpers). In 2017 is er een bijdrage verkregen voor het project Veerpoort en het 
Hooibergenmuseum (beide in en bij Hasselt) vanuit de regeling 'Het verhaal van Overijssel'. Voor 
de promotie van het religieus erfgoed in Zwartewaterland ontvangt de gemeente voor de periode 
van 4 jaar (2017-2020) een subsidie vanuit de regeling cultuurprofielen. Via de projectcoördinatie 
wordt zowel de verbinding tussen de genoemde projecten, als de integrale interne afstemming 
met aanverwante beleidsterreinen bewaakt. 

Cultuureducatie
In 2017 is er voor 4 jaar een nieuw convenant met de Provincie afgesloten voor deelname aan het 
cultuureducatieregeling 'Cultuur aan de Basis 2017-2020'.  In 2017 hebben 14 van de 17 
basisscholen in de gemeente weer een intentieverklaring getekend om nog 4 jaar deel te nemen 
aan het cultuureducatieprogramma van Zwartewaterland. 

Bibliotheekvoorziening
Samen met Stichting Bibliotheek Zwartewaterland is verder gebouwd aan een toekomstbestendige 
bibliotheekvoorziening in de gemeente. In 2017 is de opening van info- en adviespunten over het 
sociaal domein samen met netwerkpartners voorbereid.

Speerpunt: Recreatie en toerisme

Beoogd beleidseffect
a. Meer bezoekers, meer banen in de toeristische sector en meer toeristische uitgaven.
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Activiteiten 2017
1. Samen met de maatschappelijke partners (Sluuspoort, SPHH en de tourist info punten), 
ondernemers en Marketing Oost actief ontwikkelen van producten die de kwaliteit van het 
bestaande product verhogen en nieuwe producten die zorgen voor innovatie en het aantrekken 
van nieuwe bezoekers.

2. Hasselt is onderdeel van de Hanzestedenlijn. Voor de komende jaren wordt zowel een groei op 
de Belgische en de Duitse markt verwacht als een consolidatie van het aantal Nederlandse 
bezoekers. Samen met het NBTC-Holland marketing wordt een marketingplan voor de negen 
Hanzesteden opgesteld en uitgevoerd om het aandeel op de Duitse en Vlaamse markt te 
vergroten. Hasselt onderscheidt zich binnen de Hanzestedenlijn als bedevaartsoord. Begin 2017 
wordt het marketingplan gedeeld met onze lokale vrijetijdsondernemers.

3. Naast de nationale en internationale campagne zijn er standaard activiteiten die continu 
uitgevoerd worden.  We zetten in op free publicity, online marketing, actualisatie flyers, 
aansluiting op provinciale campagnes (Gastvrij Overijssel) en Internationale Hanzedagen Kampen. 

4. Jaarlijks promoten we (grotere) evenementen in Zwartewaterland, zoals Hassailt 2017, 
Zwartsluis onder zeil en het Reformatiejaar 2017.

Voortgang Jaarrekening 2017
1. Subsidie voor Marketing Oost is toegekend, waarbij zij ook een actieve rol krijgen bij de 
ontwikkeling van producten.

2. Doorlopende activiteit. Het marketingplan is gedeeld met onze lokale vrijetijdsondernemers.

3. Doorlopende activiteit. We hebben Zwartewaterland gepromoot als onderdeel van de Hanzelijn 
tijdens de internationale Hanzedagen in Kampen afgelopen juni.

4.  We hebben ervoor gezorgd dat de provincie Overijssel vanuit een nieuwe subsidieregeling voor 
kleine evenementen subsidies heeft toegekend aan Hassailt, Zwartsluis onder Zeil en de 
Sleepbootdagen.

Speerpunt: Monumenten

Beoogd beleidseffect
a. Cultuurhistorie, monumenten en de inrichting van het (cultuur)landschap blijven behouden.

Activiteiten 2017
In 2017 ronden we de actualisatie en uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst af. De 
plaatselijke historische verenigingen zijn intensief in dit proces betrokken. Onderdeel van dit 
proces is een uitwerking van mogelijkheden voor een informatieve en / of financiële stimulans 
voor eigenaren van (toekomstige) gemeentelijke monumenten.
Voortgang Jaarrekening 2017
Omdat we waarde hechten aan een zorgvuldig proces hebben we alle eigenaren van potentiële 
gemeentelijke monumenten (er zijn 108 geselecteerd) in de gelegenheid gesteld om voorafgaand 
aan de formele procedure het gesprek hierover aan te gaan met de gemeente. Hierdoor zal het 
proces van aanwijzing van gemeentelijke monumenten niet in 2017, maar in de 2e helft van 2018 
worden afgerond.
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Financieel
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Kengetallen

Programma Deelprogramma Omschrijving
Planning 
aantallen 

2017
Gerealiseerde 

aantallen 2017

Veiligheid en 
openbare orde

Controles toezichthouder 
drank en horeca 20

Onderwijs en 
voorzieningen

Deelnemers 
leerlingenvervoer 115

Individuele voorzieningen:
Aanmeldingen (Wmo loket) 480 685
Aanvragen hulp bij het 
huishouden 35 73

Aanvragen 
vervoersvoorzieningen 120 133

Aanvragen 
woningaanpassingen  / 
woningvoorzieningen

40 54

Aanvragen rolstoelen 60 64
Aanvragen GPK 90 90
Uren HH1 nvt nvt
Uren HH2 10.000 8.571
% doorverwijzingen 10 10
Aanvragen 
begeleiding/dagbesteding 150 214

Aanvragen kortdurend 
verblijf 5 zie begeleiding

Aanvragen 
inkomenscompensatie 250 256

Zorg en Wmo
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% externe indicaties 10 10
Gestarte trajecten 125 110
Beëindigde uitkeringen 
i.v.m. werkaanvaarding 25 27

WSW cliënten:  
· Beschermd binnen 13 13
· Detacheringen 28 28
· Begeleid werken 4 4
Participatiewet cliënten: 
· Instroom P-wet 90 90
· Uitstroom P-wet 50 86
· Uitkeringen P-wet 215 203
· Instroom jongeren (<27 
jaar) 20 21

· Beschut werken nieuw 1 0

Cliënten IOAW 25 28
Verstrekkingen bijzondere 
bijstand 1.200 808

Samen Leven, 
Zorgen en 
Werken
 
 

Arbeidsmarkt en 
werkgelegenheid

Aanvragen kind regelingen 150 155
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Cliënten schuldhulpverlening
· Budgetbeheer 30 20
· Schuldregelingen 15 21
· Schuldbemiddeling 15 32

Schuldhulp-
verlening

· WSNP-verklaring 5 4

Toelichting

Zorg en Wmo
Over de afgelopen drie jaar gezien valt op dat in 2017 er over de hele linie fors meer aanvragen 
waren dan in 2015 en 2016. Forse stijger is met name begeleiding. Geconstateerd kan worden dat 
steeds meer inwoners de weg naar de Centrale Toegang weten te vinden afgaande op het aantal 
aanvragen Wmo. Ook zal door het integraler werken in het Sociaal Domein het aantal aanvragen een 
toename laten zien (problemen in een ander domein, laten nu bijvoorbeeld vaker een Wmo-probleem 
zien). Tenslotte heeft de vergrijzing en extramuralisering ook een duidelijke invloed (ouderen blijven 
langer thuis wonen).

Arbeidsmarkt en werkgelegenheid
Het bijstandsbestand is over 2017 licht gestegen voor zowel de Participatiewet als voor de IOAW. 
Gemeenten, waaronder Zwartewaterland, profiteren nog onvoldoende van de aantrekkende economie.  
Het aantal jongeren met een uitkering is over 2018 vrijwel gelijk gebleven. Het aantal beëindigde 
uitkeringen als gevolg van werkaanvaarding is toegenomen ten opzichte van 2016, echter hebben we 
ook te maken met een hoge instroom mede als gevolg van de toestroom van statushouders.  Op 1 
januari 2017 ontvingen 27 jongeren een uitkering op 1 januari 2018 waren dit 28 jongeren. We zien 
een behoorlijk verloop; 21 jongeren stroomden in. Dat betekent dat van 20 jongeren de uitkering 
werd beëindigd. Verder valt op dat het aantal verstrekkingen bijzondere bijstand (gemeentelijke 
regelingen) is gedaald naar 808. De daling is voornamelijk het gevolg van een verschuiving van de 
kosten voor huishoudelijke hulp. Deze kosten worden nu vergoed vanuit de WMO. In algemene zin 
kunnen we stellen dat het beroep op schuldhulpverlening over 2017 is toegenomen. Hierbij wordt 
opgemerkt dat we uitvoerig communiceren over de mogelijkheden van schulddienstverlening en 
inwoners ook daadwerkelijk ondersteunen. Het gevolg van ons actieve beleid is dat 
(ondersteunings)vragen zijn toegenomen.
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Samen Ontwikkelen en Beheren

Wie ruimtelijke ontwikkelingen wil stimuleren moet nieuwe en slimme oplossingen bedenken. Bij 
voorkeur met scherp management van de kosten over de volledige levenscyclus. Of het nu gaat om 
nieuwe woonomgevingen, het verbeteren van de bedrijventerreinen of het vitaliseren van de centra in 
onze kernen. Wij dagen een ieder uit om hieraan actief bij te dragen met ideeën, menskracht of 
middelen. De openbare ruimte in onze gemeente is van ons allemaal. De verantwoordelijkheid voor 
het beheer daarvan willen wij delen met de Zwartewaterlandse samenleving. Wij bieden daarbij de 
ruimte aan maatschappelijke initiatieven. 

Programmadoelstellingen: Wat willen we bereiken?
 De ruimtelijke opgaven op het gebied van de herstructurering van de bedrijventerreinen, 

centrumplannen, waterveiligheid en stadsranden worden samenhangend opgepakt 
 Inwoners en maatschappelijke partners krijgen de ruimte en het vertrouwen om 

verantwoordelijkheid te nemen voor hun omgeving. Waar mogelijk wordt het onderhoud van de 
openbare ruimte aan hen overgedragen.

 Levendige centra zijn van groot belang voor het aantrekkelijk houden van de drie kernen. 
Realistische en betaalbare plannen die de leefbaarheid en vitaliteit in Genemuiden en Hasselt 
bevorderen worden uitgevoerd. Het centrumplan Zwartsluis wordt afgerond. 

 De Zwartewaterlandse geschiedenis heeft blijvend de aandacht. Cultuurhistorische waarden 
blijven bewaard voor de toekomst.

 Er zijn voldoende geschikte huurwoningen. Ook voor ouderen met een specifieke zorgvraag.
 Een duurzame samenleving 

Wat hebben we gedaan?
Speerpunt: Grondbeleid

Beoogd beleidseffect
a. Ons grondbeleid faciliteert door de samenleving gewenste ontwikkelingen.

Activiteiten 2017
1. Wij stimuleren woningbouw, bedrijfsvestiging en andere ontwikkelingen door ruimte te bieden 
in bestemmingsplannen (uitnodigende planologie) en initiatieven uit de samenleving actief te 
ondersteunen en mogelijk te maken. Waar mogelijk zetten wij onze bestaande grondposities in 
om deze ontwikkelingen te faciliteren. 

2. De nota Grondbeleid wordt geactualiseerd
In 2017 wordt de ontwikkeling van het Agnietenterrein voor woningbouw verder uitgewerkt. 
Daarnaast blijven wij zoeken naar manieren om onze grondposities voor bedrijventerrein en 
woningbouw (met name Waterfront en Om de Weede) zo goed mogelijk in te zetten voor de 
vraag uit de markt.
Er van uitgaande dat de Nota in het 4e kwartaal van 2016 door uw raad wordt vastgesteld, dient 
dit als het leidende kader voor de uitvoering van ons grondbeleid.

Voortgang Jaarrekening 2017
1. Dit betreft een continu proces.

2. De Nota Grondbeleid is in mei 2017 vastgesteld en dient als het leidende kader voor de 
uitvoering van ons grondbeleid.
De plannen voor de ontwikkeling van het voormalig Agnietenterrein zijn verder uitgewerkt en in 
2018 worden kavels voor woningbouw op de markt gebracht. In Hasselt Om de Weede en op het 
Waterfront te Hasselt zijn verschillende kavels verkocht. Daarnaast is ook de Kranerweerd te 
Zwartsluis weer in exploitatie genomen en zijn er inmiddels verschillende overeenkomsten 
gesloten voor de verkoop van kavels.
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Speerpunt: Gemeentelijke accommodaties

Beoogd beleidseffect
a. Gebouwen die niet voor de eigen bedrijfsvoering nodig zijn, geen strategisch bezit zijn en 

waarvoor geen wettelijke verplichting is worden afgestoten.

Activiteiten 2017
Vanuit de visie maatschappelijk vastgoed vindt ook een afweging plaats van het afstoten van 
gemeentelijke accommodaties plaats.
Voortgang Jaarrekening 2017
Op dit moment heeft de gemeente 61 gebouwen in haar bezit. In de visie 'Krachtig 
accommoderen' is onderscheid gemaakt tussen krachtpanden en overige panden.  Er zijn negen 
maatregelen voor de verschillende gebouwen en functies benoemd. Waaronder ook het 
privatiseren, herontwikkelen en/of afstoten van gebouwen. Van acht objecten wordt onderzocht of 
privatisering gewenst is en zo ja onder welke condities dit kan plaatsvinden. Naar het 
herontwikkelen of afstoten van 13 gebouwen zoals genoemd in de nota 'Krachtig Accommoderen' 
wordt nog onderzoek gedaan. Voorafgaande aan de verkoop moet worden bezien of de gemeente 
een taak heeft voor de herhuisvesting van de activiteiten die nu in de betreffende accommodaties 
plaatsvinden. In principe wordt voor onderstaande panden gestreefd naar opbrengsten-
maximalisering. Een actie in de ene maatregel heeft effecten op een andere maatregel. Waar 
mogelijk creëren we een win-win situatie.

Beoogd beleidseffect
b. We faciliteren maatschappelijke activiteiten op effectieve wijze tegen zo laag mogelijke kosten.

Activiteiten 2017
Op basis van de ontwikkelde  visie bepalen we in samenwerking met maatschappelijke partners 
hoe (gemeentelijke) gebouwen zo efficiënt en effectief mogelijk ingezet kunnen worden.
Voortgang Jaarrekening 2017
De visie ‘Krachtig Accommoderen’ met het bijbehorend uitvoeringsplan over maatschappelijk 
vastgoed is in juni 2017 vastgesteld door de raad, waarbij inzicht wordt gegeven in de 
maatschappelijke en financiële prestaties van het vastgoed en keuzes voor het te volgen beleid 
zijn voorgelegd. Gewerkt wordt aan drie richtingen: van beheerder naar rentmeester, instellingen 
in hun kracht en focus op krachtpanden. Het plan van aanpak voor het uitvoeren van het plan 
wordt nog opgesteld. In de visie 'Krachtig Accommoderen' is onderscheid gemaakt tussen 
krachtpanden en overige krachtpanden. Vervolgens hebben we negen maatregelen voor de 
verschillende gebouwen en functies benoemd. De afgelopen periode is op basis van deze 
maatregelen een aantal gesprekken gevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben we de volgende 
acties ingezet om maatschappelijke activiteiten ook in de toekomst op effectieve wijze tegen zo 
laag mogelijke kosten te kunnen faciliteren: 
• Voor 2018 is een ‘routeboek’ opgesteld met per kern een ‘routekaart’ met maatregelen. 
Dit routeboek ontvangt uw raad in het eerste kwartaal van 2018 ter kennisname. 
• Voor het gebouwenonderhoud van de Krachtpanden ontwikkelen we een Jaarplan 2018 
op basis van het meerjarenonderhoudsplan. In dit plan maken we door middel van een risico 
gestuurde benadering keuzes over de werkelijke onderhoudsopgave voor het betreffende jaar. 
Hierbij wordt het onderdeel duurzaamheid als pijler meegenomen. 
• Het onderzoek naar de renovatie van de schoolgebouwen wordt geïntegreerd in het 
uitvoeringsplan van de Nota Krachtig Accommoderen. De directeuren van VPCO en Op Kop 
formuleren gezamenlijk een korte visie voor de toekomst van de schoolgebouwen.
• Op dit moment voeren we oriënterende gesprekken over een mogelijke 
toekomstbestendige invulling van het gebouw Teeuwland en de hieraan gekoppelde 
onderhoudsopgave of noodzakelijke upgrading. Ook IJsselheem is hierbij betrokken.
• We kijken naar bestaande afspraken rondom beheer en exploitatie van gebouwen. Met 
een aantal partners inventariseren we welke mogelijkheden er zijn om de exploitatie te verbeteren 
bijvoorbeeld van het voormalig Havenkantoor in Zwartsluis. Ook kijken we of bestaande afspraken 
moeten worden herijkt, bijvoorbeeld bij d’ Overtoom, Sluuspoort en t’ Olde Staduus, om de 
exploitatie van deze gebouwen toekomstbestendig te maken. 
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Verder wordt onderzocht of er functies kunnen worden verplaatst, bijvoorbeeld bij het gebouw 
aan de Jan van Arkelstraat in Genemuiden.  
• De afgelopen periode hebben verkennende gesprekken gevoerd (met Wetland Wonen) 
over een ruimtelijke ontwikkeling op de huidige locatie van In Balans. 
Er is interesse in deze locatie.  
• Van acht  objecten wordt onderzocht of privatisering gewenst is en zo ja onder welke 
condities dit kan plaatsvinden.
• Naar het herontwikkelen of afstoten van gebouwen wordt nog onderzoek gedaan. 
Voorafgaande aan de verkoop moet worden bezien of de gemeente een taak heeft voor 
herhuisvesting van de activiteiten die nu in de betreffende accommodaties plaatsvinden.

Speerpunt: Centrumplannen

Beoogd beleidseffect
a. De centra in onze kernen zijn aantrekkelijk, leefbaar, levendig en vitaal voor inwoners, 

ondernemers en bezoekers.

Activiteiten 2017
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In 2017 geven wij een doorkijk naar de verdere ontwikkelingen van de centrumplannen in de 
periode 2018-2021.  Het accent zal wat meer verschuiven van fysieke ingrepen naar de 
leefbaarheid in de centra. We onderzoeken de mogelijkheid om de centrumplannen te verbreden 
naar kernplannen. In juni 2017 willen wij de uitgangspunten met betrekking tot het vergroten van 
de leefbaarheid in de kernen met u delen. 

Voor de ontwikkeling van de centrumplannen geldt dat er in 2017 de volgende maatregelen zijn 
gepland:

Genemuiden
1. We richten het gebied rondom de Sas en Havenplein en Kop van de Haven opnieuw in.
2. De Oosterbrugstraat staat op de nominatie voor noodzakelijk onderhoud. Samen met inwoners 
willen we invulling geven aan de inrichting van de Oosterbrugstraat.

Hasselt
1. We werken aan de aanleg van de Rivierboulevard in 2017 en hopen deze vóór Hassailt 2017 af 
te ronden.
2. We passen de plannen voor de archeologische opgravingen aan de Kaai/Burgemeester 
Royerplein in in het Definitief Ontwerp voor de herinrichting van de binnenstad van Hasselt.
3. De reconstructie van de Hoogstraat voeren we in het najaar 2017 uit.
4. De aanleg van een verbinding vanaf het Justitie Bastion naar de Parallelweg voor de ontsluiting 
van het centrum wordt  uitgevoerd.
5. We bereiden de reconstructie van de afrit N331 voor.
6. Ter promotie van Hasselt stellen we samen met onze (toeristische) partners een programma op 
voor het thema Hanze en Bedevaart. Hierbij wordt ook verwezen naar: programma samen leven, 
zorgen en werken, speerpunt recreatie en toerisme, punt 2 en het speerpunt cultuur. We maken 
een plan om dit verhaal van Hasselt te visualiseren in de openbare ruimte. 

Zwartsluis
1. We verwachten in 2017 het Marktplan uit te voeren.
2. Met ondernemers en Fortresse is een aangepast ontwerp voor het Marktplan gemaakt. Dit 
ontwerp leggen we in het derde kwartaal voor aan de raad.

Voortgang Jaarrekening 2017
Genemuiden
1. We hebben beide locaties opnieuw ingericht. Tijdens Genemusiment hebben we dit feestelijk 
geopend. Ook zijn er in navolging op de parkeerplaats aan de Koppel samen met inwoners  
plannen ontwikkeld om hier ook een brug te realiseren. 
2. De Oosterbrugstraat is opnieuw ingericht. Samen met betrokkenen waaronder de MVG en SPG 
is gekeken naar kleine ingrepen (beperkte middelen) om de verbinding tussen de Klaas Fuitestraat 
en het centrum expliciet te maken (tegels met wapen van Genemuiden en paaltjes in de kleur van 
de brug).  

Hasselt
1. De Rivierboulevard is aangelegd en feestelijk geopend. 
2. De  Voorkeursoptie wordt uitgewerkt.
3/4/5. Deze werkzaamheden zijn afhankelijk van het project N331. Hierin wordt de planning van 
de N331 gevolgd. 

Zwartsluis
1/2. In 2017 zijn voorbereidingen getroffen voor de realisatie van het Marktplan. Met 
ondernemers is overlegd om het plan in het eerste kwartaal 2018 aan te besteden en vervolgens 
in uitvoering te nemen.

Speerpunt: Bedrijventerreinen

Beoogd beleidseffect
a. Onze bedrijventerreinen zijn vitaal en toekomstbestendig.
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Activiteiten 2017
1. We geven uitvoering aan het herstructureringsplan bedrijventerrein Zwartewater. In 2017 
betreft dit alleen nog het beheerplan en eventueel aanvullende dan wel afrondende 
werkzaamheden (bijvoorbeeld extra fietspad langs de Euroweg en het verlengde van de 
Randweg).

2. We zetten ons in voor voldoende ontwikkelingsruimte voor (lokale) bedrijvigheid. Deze ruimte 
wordt enerzijds beleidsmatig gecreëerd door middel van regionale programmeringsafspraken 
(begin 2017) en monitoring, waarmee aan de eisen van de ladder voor duurzame verstedelijking 
wordt voldaan. Anderzijds faciliteren we plannen en initiatieven door middel van het 
Ondernemersloket. Bij voldoende uitbreidingsbehoefte faciliteren we dit door het inzetten van 
gemeentelijke grondposities.

Voortgang Jaarrekening 2017
 1. Het beheersplan is in ontwerp gereed. Naar verwachting is medio februari het plan definitief.

2. De regionale programmeringsafspraken 2017-2020 zijn op 19 juni 2017 getekend. Hierin is voor 
onze gemeente voor de periode 2016-2026 een behoefte van 30 ha. geraamd. Met het 
bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Zwartewater is expansie van de tapijtindustrie in 
Hasselt planologisch gefaciliteerd.

Speerpunt: Groen en speelplaatsen

Beoogd beleidseffect
a. Er is sprake van aanvaardbaar niveau van groenvoorziening (kwaliteitsniveau C) en voldoende 

spreiding van speelplaatsen.

Activiteiten 2017
1. We plegen onderhoud als het noodzakelijk is (beeldgericht werken) en onderhouden met 
beschikbare middelen het gemeentelijk areaal op beeldkwaliteitsniveau C. 

2. Met behulp van de participatiedoelgroep leveren we binnen de verblijfsgebieden (zogenaamde 
'hotspots') een extra inspanning. 

3. Om de uitstraling van de entrees van de kernen te verbeteren verhogen we de maaifrequentie 
bij de toegangswegen.  

4. We zetten in de wijken via inwonersparticipatie in op het faciliteren van beheer en onderhoud 
door de buurt. Waar mogelijk maken we hierover meerjarige afspraken met de                     
buurt. 

5. We verbeteren plantvakken in buurten.

In 2017 zijn nieuwe/aanvullende afspraken gemaakt:
We onderhouden het gemeentelijk groen in de openbare ruimte gemiddeld op 
beeldkwaliteitsniveau C. We plegen onderhoud als het noodzakelijk is (beeldgericht werken) en 
onderhouden met beschikbare middelen het gemeentelijk areaal op beeldkwaliteitsniveau C. Als 
extra wordt het onkruid in beplanting en overhangend groen op een hoger beeldkwaliteitsniveau 
onderhouden, namelijk beeldkwaliteitsniveau B. Dit betekent minder onkruid en onkruidresten in 
de beplanting en het overhangend groen op verhardingen wordt eerder gesnoeid.

Voortgang Jaarrekening 2017
1. Wij onderhouden het openbaar groen in de gemeente op beeldkwaliteitsniveau C. Door middel 
van periodiek schouwen is gebleken dat wij aan dit niveau voldoen.

2. Het onderhoudsniveau C heeft geleid tot verschillende meldingen uit de samenleving en daarom 
zetten wij op een aantal punten extra in, zoals op de hot spots. Hierbij gaat het om locaties die op 
de toeristische route liggen en waar relatief veel doorgaand verkeer is. Op deze locaties realiseren 
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wij door inzet van de participatiedoelgroep een zogenaamd ‘plusje’ ten opzichte van het 
vastgestelde beeldkwaliteitsniveau. 

3. Wij maaien de bermen bij de entrees van de kernen vier keer per jaar in plaats van twee keer.

4. Ook zetten wij in op burgerparticipatie. In 2017 hebben wij diverse  groenstroken en 
speelplaatsen in beheer gegeven aan bewoners. Daarnaast zijn we begonnen met bewoners in de 
Wielewaalstraat in Zwartsluis om het beheer en onderhoud samen met bewoners te organiseren. 

5. In een aantal buurten zullen groenstrookjes of plantvakken verbeterd of omgevormd worden. 
Deze plekken staan opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2018 werken en projecten. 

In juni 2017 is er gesproken met de raad over de verschillende belevingen bij het beeld van het 
groen buiten. De raad heeft bij de behandeling van de begroting een motie aangenomen om het 
onderhoud van wegen en groen te verbeteren. In 2017 zijn de voorbereidingen getroffen en vanaf 
2018 zijn de volgende veranderingen doorgevoerd in het onderhoud: 
• we ruimen het geschoffelde onkruid op
• we snoeien overhangend groen sneller 
• we borstelen een extra keer om het onkruid op verharding beter te beheersen

Speerpunt: Wonen

Beoogd beleidseffect
a. We beschikken over een evenwichtig en toekomstbestendig woningaanbod.

Activiteiten 2017
Januari 2017 is de nieuwe Woonvisie voor Zwartewaterland gereed. Hierin geven we duidelijkheid 
over de woonbehoefte voor de komende jaren en brengen we de kwaliteit van de woningvoorraad 
en woonomgeving in beeld. De woonvisie vormt een bouwsteen voor de op te stellen 
Omgevingsvisie.
Voortgang Jaarrekening 2017
Eind 2017 zijn de prestatieafspraken getekend tussen Wetland Wonen, de huurdersvereniging 
Zwartewaterwiede en de gemeente Zwartewaterland. Hierin is onder andere opgenomen op welke 
manier Wetland Wonen haar woningbezit toekomstbestendig maakt.
Het toekomstbestendig maken van de particuliere woningvoorraad willen wij bereiken door de 
inzet van Lang Zult u Wonen gecombineerd met de blijverslening. Dit om te stimuleren dat 
woningeigenaren hun woning levensloopbestendig maken.  
Dit jaar is besloten verder te gaan met de stimuleringscampagne Lang Zult u Wonen. Daarnaast is 
dit jaar de blijverslening ingevoerd waarmee woningeigenaren aanpassingen gericht op 
levensloopbestendig maken van hun woning kunnen financieren.  Duurzaam (T)huis 
gecombineerd met de duurzaamheidslening en andere subsidiemogelijkheden wordt ingezet om 
de particuliere woningvoorraad te verduurzamen.

Speerpunt: Infrastructuur en Verkeer

Beoogd beleidseffect
a. Onze gemeente is goed bereikbaar.
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Activiteiten 2017
1. Samen met de provincie starten we dit jaar met de uitvoering van de reconstructie van de N331 
bij Hasselt. 

2. We faciliteren in ons gemeentehuis de bijeenkomsten van de Klankbordgroep N331 Hasselt 
waarin inwoners, winkeliers en ondernemers met de provincie afspraken kunnen maken over het 
waarborgen van een goede bereikbaarheid tijdens de reconstructiewerkzaamheden aan de N331. 
We faciliteren daarnaast in ons gemeentehuis de inloopspreekuren van de provinciaal 
projectleider. 

3. We verbeteren de bereikbaarheid over water van het bedrijventerrein Meppelerdiep in 
Zwartsluis door mee werken aan de Meppelerdiepsluis via het project Ombouw keersluis tot 
schutsluis. Conform planning van Rijkswaterstaat wordt het project in 2017 afgerond. 

4. In Genemuiden en Hasselt hebben we vorig jaar extra parkeerplaatsen aangelegd. In Zwartsluis 
hadden we dat al eerder gedaan. In het kader van de centrumplannen zetten we dit jaar samen 
met de winkeliers in op het naleven van de parkeerregels binnen de (blauwe) parkeerschijfzones.

5. We concretiseren "goed bereikbaar en verkeersveilig" in een actualisatie van het verkeersbeleid 
in de Omgevingsvisie.

Voortgang Jaarrekening 2017
1. + 2. De consultatie van alle omgevingspartijen is in het eerste halfjaar afgerond. De 
opgehaalde input is voor zover mogelijk opgenomen in de aanbestedingseisen. De provincie is 
gestart met de uitvoering van de reconstructie.  

3. In het afgelopen half jaar zijn de laatste grote deelklussen uitgevoerd, namelijk het verplaatsen 
van de brug naar zijn definitieve locatie en het slopen van de laatste restanten van de oude brug 
en sluis. Het project is hiermee afgerond. 

4. Via onder andere flyers en Facebook is bekendheid gegeven aan de start van de 
handhavingscampagnes binnen de parkeerschijfzones. Na een periode van waarschuwen is 
gestart met bekeuren. 

5. In april 2017 is de startnotitie Omgevingsvisie door uw raad vastgesteld. Daarna is het plan van 
aanpak vastgesteld waarin proces en resultaat verder vorm krijgen.

Speerpunt: Wegenonderhoud en openbare verlichting

Beoogd beleidseffect
a. Onze wegen zijn op een aanvaardbaar niveau (C) onderhouden.

Activiteiten 2017
1. We stellen in het eerste kwartaal van 2017 een Meerjarig Beheersplan Wegen op. Hierin wordt 
ingegaan op de onderhoudsachterstand en scenario's voor het onderhoud van het wegenareaal.

2. We inspecteren tweejaarlijks het wegenareaal. Op basis van de inspectieplanning uitgevoerd 
eind 2016 wordt het Uitvoeringsprogramma Wegen 2017 vastgesteld en uitgevoerd. 

3. In de periode 2016 tot en met 2019 vervangen we de oranje verlichting door witte verlichting.

Voortgang Jaarrekening 2017
1. Op basis van de wegeninspectie is het meerjarig beheersplan wegen vernieuwd en ter 
kennisname aanboden aan de raad.

2. Het uitvoeringsprogramma 2017 is vastgesteld en grotendeels uitgevoerd. De werken die nog 
niet afgerond waren staan gepland in het uitvoeringsprogramma 2018.
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3. De vervanging van oranje verlichting naar witte LED verlichting wordt uitgevoerd conform 
planning.

Wij onderhouden het wegenareaal in de gemeente op beeldkwaliteitsniveau C.
Bij de behandeling van de begroting heeft de raad besloten middels een motie om het onderhoud 
van onder andere voet- en fietspaden te verhogen naar niveau B. Er is in 2017 in Zwartsluis en 
Genemuiden gestart met het verbeteren van voetpaden.

Speerpunt: Duurzaamheid

Beoogd beleidseffect
a. Het bereiken van een duurzame samenleving.

Activiteiten 2017
1. Wij werken in samenspraak met uw raad en externe partijen aan onze gemeentelijke ambitie(s) 
op het gebied van duurzaamheid. Daarbij werken we samen in Noordwest Overijssel en met lokale 
initiatiefnemers.

2. Via ons energieloket zorgen we voor informatie en voorlichting over duurzaamheid, 
energiebesparende maatregelen en subsidiemogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.

3. We werken verder aan het realiseren van zonnepanelen op het grote areaal aan platte daken 
van bedrijven in onze gemeente, voor energielevering voor de bedrijven zelf en mogelijke levering 
aan de omgeving via een coöperatie tussen inwoners en ondernemers.

4. Acties als Duurzaam T(huis) en andere stimuleringsregelingen bieden we via aansprekende 
programma’s aan. We sluiten daarbij aan op landelijke en provinciale campagnes.

5. We continueren het beheer van de oplaadpunten voor elektrische of hybride auto’s in de kernen 
en voeren het vastgestelde beleid uit.

6. De ruimtelijke inpassing van het opwekken van duurzame energie krijgt een plek in de nieuw 
op te stellen Omgevingsvisie.

Voortgang Jaarrekening 2017
1. t/m 4.
We werkten in 2017 in Noordwest Overijssel met Steenwijkerland, Staphorst en Dalfsen samen 
aan de energietransitie met als doel om in 2020 duurzaam te voorzien in de energiebehoefte van 
de huishoudens. In samenwerking zijn meer resultaten te bereiken dan als individuele gemeente 
is ons gebleken. Daarnaast zijn er stappen gezet om op grotere schaal in West-Overijssel samen 
te gaan werken. In Noordwest Overijssel hebben de wethouders dan ook samen afgesproken niet 
meer in te zetten op het maken van een plan voor de vier gemeenten. De focus ligt nu op 
samenwerking in West Overijssel. Dit is een regionaal niveau waarbij ook landelijke middelen 
beter bereikbaar zijn.
De nieuwe gedeputeerde, mevrouw Traag, is in augustus op bezoek geweest om met de 
portefeuillehouder te spreken over het programma Nieuwe Energie Overijssel en wat gemeente en 
provincie voor elkaar kunnen betekenen. Daarbij is samenwerking tussen gemeenten een 
onderwerp van bespreking geweest.

Het energieloket is onderdeel van Duurzaam (T)huis, de aanpak voor het verduurzamen van de 
bestaande particuliere woningvoorraad. Binnen Duurzaam (T)huis werken we succesvol samen 
met het bedrijfsleven (DCZ-Hasselt, DCZ-Zwartsluis en in Genemuiden met een energie adviseur 
die ondernemers inschakelt voor het realiseren van maatregelen). Deze samenwerking wordt de 
komende jaren met een, door DCZ, binnengehaalde provinciale subsidie verder ontwikkeld.

Een lokaal initiatief onder de werknaam Energiek Zwartewaterland heeft inmiddels een 
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uitvoeringsplan met ons besproken en is in samenwerking met ons aan de slag met werkgroepen 
voor een zonnecollectief, effectiever maken verduurzamen bestaande bouw, nieuwbouw, sun 
farming, jeugd en scholen.

5. We hebben ons aangemeld voor de Overijsselse Aanpak voor slim openbaar laden. Dit betreft 
een gezamenlijke aanbesteding voor openbare laadpalen en het slimmer maken van het netwerk. 
Het betreft het gezamenlijk uitbreiden van het aantal openbare oplaadpalen tegen zo laag 
mogelijke kosten. De uitvoering start in 2018.

6. Duurzaamheid, en de energietransitie specifiek, maakt onderdeel uit van het traject van het 
opstellen van een omgevingsvisie voor Zwartewaterland. De omgevingsvisie voorziet in een 
integrale afweging waarbinnen de ruimtelijke en sociaal maatschappelijke inpassing van de 
opgave voor de energietransitie een plek moet krijgen. Daarnaast hebben we een plan van 
aanpak vastgesteld om een omgevingsprogramma energietransitie op te stellen in de eerste helft 
van 2018. Dit moet een stevige positie in ons beleid en handelen opleveren. In de kadernota en in 
de begroting hebben we voor de beleidsintensivering gericht op duurzaamheid, de energietransitie 
en klimaatadaptatie voor de komende jaren middelen gereserveerd.

Afgelopen jaar startte de provincie een verkenning naar het opheffen van het uitsluitingsgebied 
voor windenergie in de IJsseldelta. De uitkomsten van deze verkenning zijn nog niet bekend. We 
verwachten in 2018 van de provincie hierover uitsluitsel te krijgen.

Beoogd beleidseffect
b. Een energiebesparing voor de gemeentelijke gebouwen.
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Activiteiten 2017
Voor alle gemeentelijke eigendommen als totaal geldt dat in de periode 2014-2018 wordt 
gestreefd naar een energiebesparing van 2% per jaar. 
We stellen voor een aantal gemeentelijke gebouwen een maatwerkadvies op. Dit maatwerkadvies 
geeft inzicht in de huidige staat van het gebouw en de toegepaste technische installatie, met de 
daarbij behorende besparingsmogelijkheden en terugverdientijden.
Voortgang Jaarrekening 2017
De energiebesparing is de afgelopen jaren niet gerealiseerd voor de gemeentelijke gebouwen. De 
visie ‘Krachtig Accommoderen’ is wel vastgesteld. In deze nota is onderscheid gemaakt tussen 
krachtpanden en overige panden. Vervolgens hebben we negen maatregelen voor de 
verschillende gebouwen en functies benoemd. Voor het gebouwenonderhoud van de 
krachtpanden ontwikkelen we een Jaarplan 2018 op basis van het meerjarenonderhoudsplan. In 
dit plan maken we door middel van een risico gestuurde benadering keuzes over de werkelijke 
onderhoudsopgave voor het betreffende jaar. Hierbij wordt het onderdeel duurzaamheid als pijler 
meegenomen.

Speerpunt: Afval

Beoogd beleidseffect
a. Afval wordt waar mogelijk benut als grondstof.

Activiteiten 2017
1. We ronden het pilot project "Feedback" af (de opvolger van het 100-100-100 project). Gerichte 
feedback op het verbeteren van afvalscheiding staat hierbij centraal.

2. We monitoren het afvalbeleid met de grondstoffenmonitor en het twee jaarlijkse 
bewonersonderzoek. Resultaten en mogelijke bijstellingen van beleid leggen we aan u voor.
Voortgang Jaarrekening 2017
1. De pilot is verplaatst van Zwartewaterland naar Raalte in verband met het soort ondergrondse 
containers dat in de gemeente staat.

2. Over de grondstoffenmonitor 2016 (resultaten en bijstellingen van beleid) bent u geïnformeerd 
per raadsbrief (lijst ingekomen stukken raad 29 juni 2017). De resultaten van de 
bewonersonderzoeken zijn in deze grondstoffenmonitor meegenomen.

Speerpunt: Water

Beoogd beleidseffect
a. Ons gemeentelijk riolering- en waterstelsel wordt adequaat beheerd.

Activiteiten 2017
1. Op basis van het vastgestelde GRP 2015 – 2019 stellen we voor 2017 een 
Uitvoeringsprogramma Riolering en water op en voeren het uit.

2. We geven uitvoering aan het in intergemeentelijk verband (Rivus) opgestelde Uitvoeringsplan 
2017. 

3. We geven uitvoering aan de uitkomsten van het eind vorig jaar uitgevoerde onderzoek naar 
overdracht stedelijk water.

4. Samen met het waterschap, Rijkswaterstaat, LTO, de provincie en particulieren geven we 
uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma IJssel-Vecht delta.

Voortgang Jaarrekening 2017
1. Op basis van het vastgestelde GRP 2015 – 2019 zijn voor 2017 de werkzaamheden opgenomen 
in het Uitvoeringsprogramma werken 2017. We werken conform planning. Inmiddels zijn de 
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werkzaamheden voor 2018 ook vastgesteld en opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2018. 

2. In RIVUS verband werken we samen met het waterschap en andere gemeentelijke partners aan 
de professionalisering van de afvalwaterketen. Het in RIVUS verband opgestelde jaarplan 2017 is 
uitgevoerd. De beoogde financiële besparing (minder meerwerk) in de keten is voor 2017 behaald.  
Belangrijk aandachtspunt was het onderwerp duurzaamheid. In het bestuurlijk overleg eind 2017 
is nog geen besluit genomen over de aanpak en uitvoering van duurzaamheid. In 2018 wordt hier 
verder invulling aan gegeven en in de zomer van 2018 zal het bestuurlijk overleg een besluit 
nemen over het vervolg.
Samen met de partners Dalfsen en Staphorst wordt op ambtelijk niveau in het afvalwaterteam 
invulling gegeven aan het jaarplan 2017 van RIVUS. 

3. Het college heeft besloten om het beheer van het stedelijk water eind 2018 over te dragen aan 
het waterschap. De feitelijke overdracht heeft nog niet plaatsgevonden omdat eerst 
onderhoudswerkzaamheden gezamenlijk worden uitgevoerd. Zodra de 
onderhoudswerkzaamheden zijn afgerond, vindt de feitelijke overdracht plaats.

4. Zie speerpunt c: 'waterbergingscapaciteit'.

Beoogd beleidseffect
b. Riool- en hemelwater zijn waar mogelijk gescheiden.

Activiteiten 2017
Uitgangspunt uit het GRP is dat we bij de uitvoering van rioleringsprojecten de mogelijkheden tot 
afkoppeling onderzoeken en waar mogelijk in de uitvoering meenemen. In 2017 wordt het 
afkoppelproject Dedemsvaart Zuid afgerond. De afkoppeling rond het centrumgebied Genemuiden 
(de Westerkaai/Oosterkaai/Havenplein) staat voor 2017 op het programma.
Voortgang Jaarrekening 2017
Het afgelopen jaar zijn beide afkoppelprojecten in uitvoering gebracht.

Beoogd beleidseffect
c. Voldoende waterbergingscapaciteit om verdroging en wateroverlast zoveel mogelijk op te vangen.

Activiteiten 2017
1. De met de klimatologische stijging van het waterpeil samenhangende wateropgaven brengen 
we in beeld (IJsselmeerpeilstijging, veiligheidsnormering en hogere rivierafvoer).

2. We participeren in het Deltaprogramma. 

3. Onze deelname aan het uitvoeringsprogramma IJsselvechtdelta zetten we voort.

4. In samenspraak met het Waterschap brengen we de waterbergingsopgave van de gemeente in 
kaart.

Voortgang Jaarrekening 2017
1 t/m 4. 
In IJssel-Vecht Delta (IJVD) verband werken de provincie Overijssel, het Waterschap, de 
Veiligheidsregio, Zwolle, Kampen en Zwartewaterland samen aan een waterveilige en 
klimaatbewuste en -bestendige IJsseldelta. Het programma loopt tot maart 2019. Over een 
vervolg van de samenwerking wordt nagedacht. 

Aandachtsgebieden voor onze gemeente zijn: Kampereilanden, bedrijventerrein Hasselt, 
Genemuiden en de aanwezige vitale functies zoals de trafo bij Zwartsluis en de RWZI bij 
Genemuiden. Het blijven functioneren van beide vitale functies bij wateroverlast en 
overstromingen is van belang voor onze gemeente en omstreken. Bij komende investeringen op 
deze locaties zal de klimaatbestendigheid mee overwogen dienen te worden.
In onze omgevingsvisie en omgevingsplannen, maar ook bij concrete projecten, in bestaand 
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gebied en bij nieuwe ontwikkelingen, zullen duurzaamheid en klimaatbestendigheid gebiedsgericht 
nader worden verkend en uitgewerkt. Bij bestemmingsplanherziening in onze gemeente is een 
overstromingsrisicoparagraaf verplicht op basis van de Omgevingsvisie van de Provincie Overijssel.

Speerpunt: Kleine kernen

Beoogd beleidseffect
a. De leefbaarheid in Kamperzeedijk en Mastenbroek blijft ook op de lange termijn behouden.

Activiteiten 2017
In 2017 wordt het Omgevingsplan Kamperzeedijk Oost afgerond. Het betreft een actualisatie van 
de planologische regeling voor het centrum van Kamperzeedijk Oost, die wij inzetten als pilot in 
het kader van de op handen zijnde Omgevingswet. Het plan wordt dus opgesteld volgens de 
nieuwe systematiek.
Voortgang Jaarrekening 2017
Het plan van aanpak voor de pilot Omgevingsplan Kamperzeedijk Oost is gepresenteerd in de raad 
als onderdeel van de toelichting op onze voorbereiding op de Omgevingswet. Op basis van dit 
Plan van aanpak zijn offertes gevraagd aan bureaus die ons bij deze pilot kunnen begeleiden. De 
pilot start begin 2018.

Speerpunt: Buitengebied, landschap en natuur

Beoogd beleidseffect
a. Onze cultuurhistorische en landschappelijke waarden blijven behouden.

Activiteiten 2017
1. Het versterken en respecteren van cultuurhistorische en landschappelijke waarden is een 
continue activiteit die geborgd is in vigerend beleid en die bij elk nieuw plan opnieuw wordt 
verankerd. 

2. Afhankelijk van het verkrijgen van provinciale subsidies, beschikken wij in 2017 over een plan 
voor het verbinden, optimaliseren en toegankelijk maken van meerdere historische en 
archeologische plaatsen in en rond Hasselt.

Voortgang Jaarrekening 2017
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Zowel voor het hooibergenterrein Hasselt als Zwartewatersklooster zijn in 2017 belangrijke 
stappen gezet. 

Hooibergenterrein Hasselt: Het onderzoek “Van oerbos tot hooiland” is gestart en inmiddels in 
volle gang. Hieraan is aandacht besteed in de pers. De werkgroep Hooidelta heeft dit onderzoek 
voorgesteld. De gemeente heeft bij de provincie subsidie aangevraagd en natuurmuseum Zwolle, 
NAMEZ heeft de cofinanciering grotendeels voor zijn rekening genomen. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en enkele gebiedspartners. Behalve onderzoek van 
wetenschappelijke bronnen wordt ook veel informatie gehaald uit de regio zelf: bewoners en 
organisaties. Daarnaast wordt door de werkgroep gesproken met mogelijke economische dragers 
voor de herontwikkeling van het hooibergenterrein en het realiseren van een hooibergmuseum op 
het hooibergenterrein. 

Ontwikkelingen Zwartewatersklooster: Met de provincie zijn goede afspraken gemaakt over hoe 
het verhaal van het klooster in Zwartewatersklooster weer beleefbaar kan worden gemaakt. Om 
dit te realiseren wordt een groot gedeelte van het perceel Zwartewatersklooster 11 om niet 
worden overgedragen aan de gemeente. De gemeente op haar beurt zal dit perceel voor een 
gedeelte weer overdragen aan de stichting ‘begraafplaats Zwartewatersklooster’ voor de 
noodzakelijke uitbreiding van de begraafplaats ter plaatse en aan de nieuwe stichting ‘Beheer 
deltagebied Overijssel’ die verantwoordelijk wordt voor het weer beleefbaar maken van het 
verhaal van het klooster. De inkomstenderving voor de provincie wordt gecompenseerd doordat 
afbraak van de stallen op het perceel Zwartwatersklooster 11 de mogelijkheid biedt om met 
gebruikmaking van de regeling ‘rood voor rood’ op een andere locatie in Zwartewatersklooster een 
nieuwe woningbouwkavel te ontwikkelen.

Beoogd beleidseffect
b. Onze agrarische sector beschikt over voldoende ontwikkelingsruimte.

Activiteiten 2017
1. Het bestemmingsplan Buitengebied blijkt nog steeds actueel, het biedt voldoende 
ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven. 

2. Er is regelmatig contact met de plaatselijke vertegenwoordigers van LTO om op de hoogte te 
blijven van de agrarische ontwikkelingen in ons gebied en om te horen wat de knel- en 
aandachtspunten zijn.

3. Overleg tussen gemeente en agrarische sector vindt plaats naar behoefte. Daarnaast is er ook 
via de gebiedscoöperatie IJsseldelta contact.

Voortgang Jaarrekening 2017

Natura 2000/PAS: in samenspraak met de Samen werkt beter partijen waaronder de provincie, 
LTO, SBB en de gemeenten Zwolle en Steenwijkerland is er gewerkt aan de voorbereidingen van 
de realisatie van de N2000/PAS projecten Uiterwaarden Zwartewater en Vecht (UZV) en 
Weerribben-Wieden. Voor het gebied UZV betekende dit ook samenwerking aan het provinciaal 
inpassingsplan (PIP) die de natuurontwikkeling mogelijk moet maken. Het ontwerp PIP heeft tot 
begin januari 2018 ter inzage gelegen. In november heeft er een inloopbijeenkomst 
plaatsgevonden in ons gemeentehuis. De raad heeft op 14 december 2017 besloten een brief naar 
PS te sturen waarin zij hun waardering uitspreken voor de wijze waarop het overleg met 
betrokken partijen tot nu toe heeft plaatsgevonden en waarin zij het vertrouwen uitspreken dat 
deze zorgvuldige aanpak zal worden voortgezet.

Financieel
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Kengetallen

Programma Deel-
programma Omschrijving

Planning 
aantallen 

2017
Gerealiseerde 

aantallen 2017

Aantal woningopleveringen 
 Genemuiden 25 23
 Hasselt 25 75
 Zwartsluis 15 41
 Aantal Startersleningen PM 13

Omgevingsvergunningen (enkelvoudig) 
 Omgevingsvergunningen 151 167
 Milieu 2 8
 Projectbesluit 8                       4
 Binnenplanse afwijking 25 37
 Buitenplanse afwijking 26 38
 Monumenten 4 3

Omgevingsvergunning (meervoudig)  
 Kernteam 10 15
 Afstemming andere overheden 20 25
 Coördinatie 2 2

Samen 
Ontwikkelen en 
Beheren

Wonen

Schetsplannen 80 98

Toelichting
Het jaar 2017 is het jaar van een aantrekkende economie. De kengetallen laten in alles zien dat er 
meer woningen zijn gebouwd, er meer omgevingsvergunningen zijn afgegeven met de hierbij 
behorende procedures. Zowel de industrie is aan het uitbreiden c.q. nieuwbouwen. Naast de boost 
aan nieuwbouwwoningen breiden ook veel particulieren hun woning uit. Al deze extra aanvragen 
resulteren in hogere kengetallen dan waar in eerste instantie op gerekend was.
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Dekkingsmiddelen

De dekkingsmiddelen hebben betrekking op de ontwikkelingen van de inkomsten uit het 
Gemeentefonds, de dividenden en gemeentelijke belastingen.

Algemene Uitkering

Ontwikkeling algemene uitkering gemeentefonds
De Algemene Uitkering is de grootste inkomstenbron van de gemeente. De Algemene Uitkering is 
gekoppeld aan bepaalde uitgaven in de Rijksbegroting. De afrekening van het accres 2015 en 2016 is 
voordelig en heeft in 2017 plaatsgevonden. 

Ontwikkeling uitkeringsbasis
Behalve het accres zijn er nog andere factoren die de hoogte van de algemene uitkering beïnvloeden. 
Gedacht kan worden aan: 
- Bijstelling van aantallen (nominale ontwikkelingen, b.v. woningen en uitkeringsgerechtigden)
- OZB rekentarieven
- Plafond Btw compensatiefonds
- Een bedrag per geplaatste vergunninghouder (asielzoekers)
Door de continue bijstellingen van de uitkeringsmaatstaven vinden bij iedere circulaire aanpassingen 
van de uitkeringsfactor plaats. 

Ontwikkeling budget Sociaal domein
De belangrijkste ontwikkelingen in de omvang van de integratie uitkering Sociaal domein zijn:

 De budgetten zijn bijgesteld voor de  loon- en prijsbijstelling 2017 en volgende jaren
 De maatstaven van het objectief verdeelmodel zijn geactualiseerd en leiden tot een 

structurele  stijging van de inkomsten

De minister van BZK heeft aan de Tweede Kamer toegezegd om de verdeelmodellen in het sociaal 
domein te bezien. Dat is het gevolg van het signaal dat een aantal gemeenten heeft afgegeven over 
omvangrijke tekorten. Een onderzoek naar de uitgaven in het sociaal domein wordt in 2018 opgestart.
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Paragrafen
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Paragraaf Lokale Heffingen

Inleiding
Deze paragraaf geeft op hoofdlijnen inzicht in de diverse lokale heffingen en belastingen en in de 
lokale lastendruk. Er zijn twee soorten gemeentelijke belastingen:

Belastingen   Onroerende zaakbelastingen, hondenbelasting, precariobelasting, 
forensenbelasting en toeristenbelasting. Het tarief wordt door de gemeenteraad 

bepaald. De inkomsten zijn vrij besteedbaar.

Heffingen Dit zijn rechten, retributies en leges.
Voor een aantal heffingen (bijvoorbeeld paspoorten) wordt het tarief landelijk 
vastgesteld. Daarnaast is wettelijk bepaald dat gemeenten (maximaal) de kosten in 
rekening mogen brengen die gemaakt worden. De totaalopbrengst aan heffingen mag 
het totaal van de gemeentelijke kosten niet overschrijden (100% kostendekkendheid).
De gemeenteraad moet bij het vaststellen van de tarieven hiermee rekening houden. 
Een transparante kostenonderbouwing is onderdeel van het vaststellen van de 
verordeningen.

Beleidsuitgangspunten
Voor het jaar 2017 is het beleid voor de lokale heffingen gebaseerd op de uitgangspunten zoals 
vastgesteld door uw raad bij de Programmabegroting 2017:  

 Geen nieuwe verhogingen van de tarieven voor de gemeentelijke belastingen en heffingen

De tarieven voor gemeentelijke belastingen en heffingen worden ieder jaar door uw raad bij 
verordening vastgesteld. Op basis van uw besluit van 10 november 2016 zijn de tarieven voor 2017 
vastgesteld. 
Uitgangspunt voor de berekening van de tarieven onroerende zaakbelastingen was dat de gemiddelde 
waardeschommelingen (woz-waarden) werden geneutraliseerd in de tarieven. Bij de vaststelling van 
de tarieven is rekening gehouden met een gemiddelde waardestijging van 2,6% voor woningen en 
een gemiddelde waardedaling van 2,2% van niet-woningen. 
De tarieven voor de bestemmingsheffingen afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn 100% 
kostendekkend. Het tarief voor het vastrecht afvalstoffenheffing is verlaagd van € 139,00 naar € 
129,00. De tarieven voor de rioolheffing zijn gelijk gebleven. Voor een meerpersoonshuishouden is het 
tarief gehandhaafd van € 385,00.
De tarieven voor de overige belastingen en heffingen zijn in 2017 niet verhoogd. 

Ontwikkelingen gemeentelijke tarieven en belastingen
In 2017 werd een opbrengst van € 11.811.000 aan gemeentelijke belastingen en heffingen 
gerealiseerd.

Woonlastenontwikkeling
Onderstaande tabel geeft inzicht in de ontwikkeling van de woonlasten voor een gemiddeld 
huishouden:

 Bedragen in € 2016 2017

Koopwoning éénpersoonshuishouden 200.000
205.000

(2,6% waarde-
stijging)

OZB 242,00 241,49
Vastrecht afvalstoffenheffing 139,00 129,00
Rioolheffing 318,25 318,25
                                            Totaal 699,25 688,74
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Koopwoning meerpersoonshuishouden
OZB 242,00 241,49
Vastrecht afvalstoffenheffing 139,00 129,00
Rioolheffing 385,00 385,00
                                            Totaal 766,00 755,49
Huurwoning éénpersoonshuishouden  
Vastrecht afvalstoffenheffing 139,00 129,00
Rioolheffing 318,25 318,25
                                            Totaal 457,25 447,25
Huurwoning meerpersoonshuishouden
Vastrecht afvalstoffenheffing 139,00 129,00
Rioolheffing 385,00 385,00
                                            Totaal 524,00 514,00

 Gerealiseerde opbrengst gemeentelijke tarieven (bedragen x € 1.000)

Rekening 2016 Begroting 2017 Rekening 2017
Kostendekkend-
heid 2017

Leges burgerzaken 395 368 406 69%
Leges omgevings-
vergunningen 933 709 1.167 153%
Markten 51 59 54 131%
Havengelden 227 203 258 117%
Begraafrechten 376 432 370 87%
Afvalstoffenheffing 1.330 1.234 1.259 100%
Rioolheffing 3.626 3.619 3.749 100%
OZB 4.340 4.404 4.402
Hondenbelasting 65 75 62
Forensenbelasting 19 22 16
Toeristenbelasting 58 48 48
Precariobelasting 19 13 20

Algemene 
dekkingsmiddelen

Totaal opbrengst 
gemeentelijke 
tarieven 11.439 11.186 11.811

Leges burgerzaken
Voor een aantal leges geldt dat uitsluitend bij wet- en regelgeving vastgestelde bedragen in rekening 
gebracht kunnen worden. De Rijksoverheid stelt onder andere (maximum) tarieven vast voor 
reisdocumenten en rijbewijzen. Daarnaast mogen er geen kosten in rekening worden gebracht voor 
het opmaken van akten van overlijden, geboorten en erkenning. Ook het tarief voor het afgeven van 
een uittreksel Burgerlijke Stand wordt vastgesteld door de Rijksoverheid. Verder moeten gemeenten 
op twee momenten per week de gelegenheid bieden voor een kosteloze huwelijksvoltrekking. 
De leges burgerzaken zijn om deze redenen niet kostendekkend.
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 Kostendekkendheid burgerzaken 2017

Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente 415.458
Inkomsten taakveld, exclusief heffingen -
Netto kosten taakveld 415.458

Toe te rekenen kosten:
Extra comptabele uren (loonkosten) 18.518
Overhead inclusief (omslag)rente 137.682
BTW 15.768
Totale kosten 587.426
Opbrengsten heffingen - 405.585

Dekking 69%

Leges omgevingsvergunningen
Er is een incidentele meeropbrengst van € 458.000 aan leges omgevingsvergunningen 2017 
gerealiseerd. Dit wordt veroorzaakt door omgevingsvergunningen voor enkele grote bouwwerken, 
waaronder uitbreiding Condor. In de begroting 2018 is al rekening gehouden met de ontvangst van 
extra bouwleges, maar ook met de bijbehorende uitvoeringskosten die natuurlijk ook stijgen. Wij 
verwachten dat de kostendekkenheid daarmee op 100% gehandhaafd blijft en dat er geen ruimte is 
voor tariefsverlaging.

 Kostendekkendheid
 omgevingsvergunningen 2017

Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente 445.281
Inkomsten taakveld, exclusief heffingen -
Netto kosten taakveld 445.281

Toe te rekenen kosten:
Extra comptabele uren (loonkosten) 7.008
Overhead inclusief (omslag)rente 288.550
BTW 21.444
Totale kosten 762.283
Opbrengsten heffingen - 1.167.050

Dekking 153%

Marktgelden
Marktgelden is een bestemmingsheffing. De inkomsten van de marktgelden moeten gebruikt worden 
om de uitgaven te bekostigen. Door wijzigingen in het BBV heeft er een verschuiving van 
verantwoording van de opbrengsten van de jaarmarkt plaatsgevonden. De opbrengsten van de 
kermisexploitatie (op de jaarmarkt) maken geen onderdeel uit bij de berekening van de 
kostendekkendheid. Hiervoor zijn namelijk privaatrechtelijke overeenkomsten/afspraken gemaakt. 
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Deze aanpassing heeft gevolgen voor de kostendekkendheid en is cijfermatig verwerkt in de begroting 
2018. De kostendekkendheid van marktgelden bedraagt daardoor 100%.

 Kostendekkendheid marktgelden 2017

Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente 30.835
Inkomsten taakveld, exclusief heffingen - 18.898
Netto kosten taakveld 11.938

Toe te rekenen kosten:
Extra comptabele uren (loonkosten) 1.858
Overhead inclusief (omslag)rente 8.350
BTW 4.831
Totale kosten 26.977
Opbrengsten heffingen - 35.302

Dekking 131%

Havengelden
Havengelden is een bestemmingsheffing. De inkomsten van de havengelden moeten gebruikt worden 
om de uitgaven te bekostigen. Door de nieuwe regelgeving BBV heeft er een verschuiving van 
verantwoording van de opbrengsten plaatsgevonden. Zoals verwacht is er een toename van het 
aantal ladingen en lossingen in de Industriehaven van Genemuiden. De extra inkomsten worden 
ingezet voor extra onderhoud in de Industriehaven. Extra onderhoud is noodzakelijk door de toename 
en het intensieve gebruik van de Industriehaven in Genemuiden. Deze aanpassing heeft gevolgen 
voor de kostendekkendheid en is cijfermatig verwerkt in de begroting 2018. Als rekening wordt 
gehouden met de extra kosten voor onderhoud gaan wij uit van kostendekkendheid van 100% de 
komende jaren.

 Kostendekkendheid havengelden 2017

Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente 178.422
Inkomsten taakveld, exclusief heffingen - 17.736
Netto kosten taakveld 160.686

Toe te rekenen kosten:
Extrac omptabele uren (loonkosten)
Overhead inclusief (omslag)rente 33.331
BTW 11.358
Totale kosten 205.375
Opbrengsten heffingen - 239.963

Dekking 117%
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Begraafrechten
Op basis van de gewogen gemiddelden over de afgelopen 5 jaar werd een opbrengst verwacht van 
€ 432.000 waarmee 100% kostendekkendheid werd nagestreefd. Net als in 2016 bleek, dat in 2017 
de opbrengsten begraafrechten niet gerealiseerd werden. Deels omdat er minder begrafenissen 
hebben plaats gevonden, deels omdat er vaker gekozen wordt voor een graf voor 40 jaar in plaats 
van een graf voor onbepaalde tijd. In de begroting 2018 is met deze (nieuwe) gegevens rekening 
gehouden en een bedrag van € 415.252 (- € 17.000) opgenomen. 

 Kostendekkendheid begraafrechten 2017

Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente 332.752
Inkomsten taakveld, exclusief heffingen -
Netto kosten taakveld 332.752

Toe te rekenen kosten:
Extra comptabele uren (loonkosten) 450
Overhead inclusief (omslag)rente 89.586
BTW -
Totale kosten 422.788
Opbrengsten heffingen - 369.523

Dekking 87%

Afvalstoffenheffing
De beleidswijziging naar omgekeerd inzamelen is in de tarieven verwerkt en laat een verschuiving zien 
van kosten van het variabele naar het vast tarief. Het tarief voor het vastrecht afvalstoffenheffing kon 
in 2016 met € 5,00 worden verlaagd vanwege het gedeeltelijk inzetten van extra dividend ROVA. 
Daarnaast kon in januari 2017 het tarief vastrecht afvalstoffenheffing nogmaals met € 5,00 verlaagd 
worden vanwege een tariefsverlaging van ROVA. Deze verlaging werd met name veroorzaakt door 
daling van de kosten voor verwerking van huishoudelijk restafval. De verlaging van het tarief leverde 
de burger direct voordeel op. Het aanbiedingstarief voor restafval bij de ondergrondse container is 
gelijk gebleven (overeenkomstig tarief ROVA). Het variabele deel per huishouden restafval bedraagt 
gemiddeld € 24,74 (was € 25,01 in 2016). 

Op basis van de voorschotnota van ROVA over de activiteiten in 2017 (de definitieve afrekening over 
2017 volgt in mei 2018) kan geconcludeerd worden dat de gemeentelijke afvalverwerking bij de ROVA 
binnen de geprognosticeerde financiële kaders plaatsvindt. Het ligt momenteel ook in de verwachting 
dat de afvaltarieven het komende jaar stabiel blijven of licht dalen. Hierbij dient wel opgemerkt te 
worden dat de jaarlijkse vergoeding van producenten aan gemeenten voor plastic een risico is. Op dit 
moment vinden er landelijke overleggen plaats om dit risico te bespreken en voor gemeenten te 
beperken. Dit risico is betrokken in de paragraaf weerstandsvermogen.  
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 Kostendekkendheid afvalstoffenheffing 2017

Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente 1.413.014
Inkomsten taakveld, exclusief heffingen - 514.662
Netto kosten taakveld 898.352

Toe te rekenen kosten:
Extra comptabele uren (loonkosten) 3.487
Overhead inclusief (omslag)rente 74.802
BTW 286.000
Totale kosten 1.262.640
Opbrengsten heffingen - 1.259.153

Dekking 100%

Rioolheffing
In uw vergadering van 20 november 2014 is het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2015 - 
2019 vastgesteld. In het coalitieakkoord Samen Sterker is met betrekking tot het nieuwe GRP gesteld 
dat de investeringen de inkomsten niet overtreffen. Om alle uitgaven binnen het GRP te bekostigen 
was een tariefstijging onvermijdelijk. Conform het besluit van uw raad  zijn de tarieven met 46% 
verhoogd in 2015 en in 2016 met 3,65%. 

Door wijzigingen in het BBV is onder meer de toerekening van rente aan investeringen gewijzigd. 
Door de lage rentestand van dit moment heeft dat een positief effect op de kosten die voor het riool 
worden doorberekend. Een verdere tariefsverhoging naar € 400,- zoals bij de start van dit GRP was 
voorzien kon daardoor achterwege blijven.

 Kostendekkendheid rioolheffing 2017

Kosten taakveld(en) inclusief (omslag)rente 2.836.148
Inkomsten taakveld, exclusief heffingen 312.147
Netto kosten taakveld 3.148.295

Toe te rekenen kosten:
Extra comptabele uren (loonkosten) 3.487
Overhead inclusief (omslag)rente 186.490
Rente extra comptabel 1,5% 297.288
BTW 116.000
Totale kosten 3.751.559
Opbrengsten heffingen - 3.748.751

Dekking 100%
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Wet waardering onroerende zaken (WOZ)
In april en oktober heeft er een inventarisatie plaatsgevonden over de voortgang en uitvoering van de 
WOZ taken in de vorm van een zelfevaluatie. Deze wordt door de Waarderingskamer beoordeeld. 
Op 15 december 2017 zijn de bevindingen van de oktoberinventarisatie in de vorm van een 
‘terugkoppeling stand van zaken uitvoering Wet WOZ’ van de Waarderingskamer ontvangen. Hierin is 
aangegeven dat op alle onderwerpen/processen wordt voldaan aan de (wettelijk) gestelde criteria. 
Het algemeen oordeel van de Waarderingskamer is ‘goed’. 

De Waarderingskamer heeft toestemming gegeven om de nieuwe WOZ-waarden 2018 bekend te 
maken aan belanghebbenden. Dit houdt in dat de WOZ-beschikkingen en OZB-aanslagen naar 
waardepeildatum 1 januari 2017 met dagtekening 31 januari 2018 verzonden mogen worden.

De Waarderingskamer heeft de colleges van gemeenten in juni 2017 gewezen op de gevolgen van 
een arrest van de Hoge Raad en gewezen op mogelijke extra inspanning. Deze jurisprudentie is van 
invloed op de taxaties van alle onroerende zaken waarvan een dijklichaam (waterverdedigingswerk) 
onderdeel uitmaakt. De waarde van een dijklichaam dient bij de waardebepaling buiten aanmerking 
gelaten te worden. De Waarderingskamer heeft in juni aangekondigd dat gemeenten hiermee bij de 
uitvoering van de werkzaamheden rekening moesten houden en dat zij hierop zouden toezien.
In Zwartewaterland is er sprake van een waterverdedigingswerk bij ruim 200 WOZ-objecten. Bij de 
herwaardering 2018 is hiermee rekening gehouden. 

In oktober 2017 hebben alle eigenaren van 2^1 kap- en geschakelde woningen een voormelding van 
de WOZ-waarde 2018 gehad. De eigenaren van genoemde woningen werden in de gelegenheid 
gesteld om de WOZ-waarde van 2018 en de kenmerken van hun woning te beoordelen. De gegevens 
waren (via DigiD) te raadplegen op de website (www.zwartewaterland.nl/belastingloket).
Het werken met voormeldingen heeft als doel vooraf afstemming te hebben over de van belang zijnde 
gegevens en daarmee de WOZ-waarde. Hiermee kan een eventuele bezwaar- of beroepsprocedure 
worden voorkomen. Deze werkwijze draagt bij aan transparantie en hogere acceptatie bij 
belanghebbenden. Het werken met voormeldingen wordt door de Waarderingskamer onderschreven. 

In 2017 zijn 54 schriftelijke bezwaren tegen een WOZ-beschikking ingediend. Het gaat hierbij om 26 
bezwaarschriften tegen de waarde van woningen en 18 bezwaarschriften tegen de waarde van niet-
woningen. 

Zwartewaterland 2017 Gegrond Ongegrond

Aantal bezwaarschriften overige belastingen 13 13

Aantal schriftelijke bezwaren WOZ-waarde 45

Aantal schriftelijke bezwaren WOZ-waarde, maar ook 
weer ingetrokken

9

Aantal bezwaar-objecten 54

       waarvan woning 26* 4 17

       waarvan niet woning 18 2 16

Ingediend door No Cure No Pay bedrijven 12 3 9
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Kwijtschelding
Kwijtschelding kan worden aangevraagd voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. Onze 
gemeente hanteert als kwijtscheldingsnorm het wettelijk maximum, te weten 100% van de van 
toepassing zijnde bijstandsnorm. Voor de afvalstoffenheffing wordt beperkte kwijtschelding (vastrecht 
volledig en een beperkt aantal ledigingen) verleend. Ook minima worden op deze manier geprikkeld 
om zorgvuldig met het scheiden van huishoudelijke afvalstoffen om te gaan. Het maximaal kwijt te 
schelden bedrag is zodanig vastgesteld dat dit bij ‘normaal’ afvalgedrag toereikend is. 
Voor kwijtschelding bestaat een automatische procedure op basis van gegevens van de 
belastingdienst, het UWV en het RDW. Het inlichtingenbureau levert deze gegevens aan de gemeente 
aan. In 2018 worden deze gegevens met de nieuwe i-Kwijtscheldingsmodule verwerkt. De gemeente 
Zwartewaterland heeft samen met 2 andere gemeenten hierin het voortouw genomen. 
Daarnaast is er een reguliere aanvraagprocedure kwijtschelding voor inwoners die in aanmerking 
zouden kunnen komen voor kwijtschelding.

 2016 2016 2017 2017
Kwijtscheldingsaanvragen: Aantal Bedrag in € Aantal Bedrag in €
Aangeleverd Inlichtingenbureau 296 316
Geautomatiseerd afgewezen 114 155
Geautomatiseerd toegewezen 182 90.742 161 78.168

Handmatig aangevraagd 182 184
Handmatig afgewezen 46 50
Handmatig toegewezen 136 63.940 134 62.409

 
Kwijtschelding (totaal) 318 154.682 295 140.577
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Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding
Het weerstandsvermogen is het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat de 
begroting daarvoor moet worden bijgesteld. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de 
beschikbare weerstandscapaciteit - de middelen waarover de gemeente beschikt om niet begrote 
onverwachte en substantiële kosten te dekken -  en de benodigde weerstandscapaciteit, voor 
financiële risico’s waarvoor geen voorzieningen of verzekeringen zijn afgesloten. Het doel van deze 
paragraaf is inzicht te geven in de samenstelling en het tot stand komen van de omvang van het 
weerstandsvermogen van onze gemeente.

Op grond van de actuele gegevens concluderen we dat de weerstandscapaciteit van onze gemeente 
kan worden gekwalificeerd als “uitstekend”. Dat wil zeggen: er is een solide financiële basis aanwezig 
om gecalculeerde risico’s op te vangen. Hier ligt een duidelijke relatie met het financiële beleid in deze 
raadsperiode. Daardoor is het eigen vermogen toegenomen.

Beschikbare weerstandscapaciteit
Voor het  beoordelen van de robuustheid van de begroting is inzicht nodig in de omvang en de 
achtergrond van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. De incidentele weerstandscapaciteit is het 
vermogen om calamiteiten en andere éénmalige tegenvallers op te vangen, zonder dat dit invloed 
heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. Met structurele weerstandscapaciteit 
worden de financiële middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de 
lopende begroting op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande 
taken.

Incidentele weerstandscapaciteit
Onderdelen van de incidentele weerstandscapaciteit zijn:
 Reserves: Algemene reserve en reserve grondexploitatie
 Stille reserves: Activa die tegen een lagere waarde of nul zijn gewaardeerd en direct verkoopbaar 

zijn
 Onbenutte begrotingsruimte: Onvoorzien

De incidentele weerstandscapaciteit bedraagt per 31 december 2017:

Omschrijving                                           (bedragen * € 
1.000)

Bedrag

Algemene reserve 19.775
Stille reserve 1.067
Onvoorzien 59
Totaal 20.901

Algemene reserve
De Algemene reserve is een reserve zonder bestemming en daardoor in beginsel vrij aanwendbaar. 
De Algemene reserve dient als buffer voor het opvangen van eventuele onvoorziene uitgaven 
(incidenteel) waarmee in de planning geen rekening is gehouden en die noodzakelijkerwijs dienen 
plaats te vinden. Hierbij valt te denken aan:

 Financiële risico's waarvoor geen bestemmingsreserve of voorzieningen zijn gevormd of 
waarvoor in de begroting geen financiële middelen zijn gereserveerd, omdat er nog geen 
getrouwe kwantificering van de risico's kan plaatsvinden

 Het opvangen van eventuele rekeningtekorten
 Het opvangen van een eventueel begrotingstekort
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De vrije Algemene reserve kan worden ingezet voor de dekking van incidentele exploitatie-uitgaven. 
De verwachte vrije Algemene reserve bedraagt op 1 januari 2018 (voor risicoreservering) afgerond                                                 
€ 19,8 miljoen.

Stille reserves
Van Stille reserves is sprake wanneer activa niet duurzaam aan de bedrijfsuitoefening zijn verbonden. 
In de praktijk gaat het om onroerende zaken die in eigendom zijn van de gemeente en die niet meer 
nodig zijn voor de bedrijfsuitoefening. Het gaat daarbij om gemeentelijke gebouwen die 
binnen twee jaar verkocht kunnen worden en losse pachtgronden. 

In oktober 2012 stemde uw raad in over te gaan tot verkoop van gemeentelijke gebouwen die niet 
direct onderdeel uitmaken van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Afgelopen jaren is een aantal panden 
verkocht. Wij schatten in dat de verkoop van de overige gebouwen na afkoop van de boekwaarde 
samen nog € 530.000 oplevert. 

Wij hebben 91 hectare grond in losse pacht uitgegeven. De Stille reserve van deze laatste gronden 
bedraagt circa € 537.000. 

Resumé
Onze gemeente beschikt over een stille reserve van in totaal € 1.067.000 (€ 530.000 + € 537.000).

Onvoorzien
Gemeenten zijn verplicht voor onvoorziene uitgaven een (vrij te bepalen) bedrag op te nemen in de 
begroting. In de Meerjarenbegroting is een stelpost Onvoorzien opgenomen van € 59.000 per jaar.

Structurele weerstandscapaciteit
De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit onbenutte belastingcapaciteit, onbenutte 
investeringsruimte en onbenutte begrotingsruimte. De verwachte totale structurele 
weerstandscapaciteit ziet er de komende jaren als volgt uit:

1 januari 
2017

1 januari 
2018

1 januari 
2019

1 januari 
2020

Begrotingsruimte 115 115 120 120

Onbenutte belastingcapaciteit 92 92 92 92

Structurele investeringsruimte 0 0 250 250

Maatregelen financieel gezonde 
positie

678 1.172 1.213 1.114

Totaal 1.665 2.223 3.111 3.201

Begrotingsruimte
Bij de behandeling van de Kadernota 2018 heeft uw gemeenteraad besloten een bedrag van             
per jaar te reserveren voor de correctie van de inflatie op materiële uitgaven. Dit bedrag is 
gerelateerd aan de stijging van de prijzen 2018 conform de consumentenprijsindex van het CPB en de 
materiële uitgaven van deze gemeente. Op dit moment is dit bedrag nog niet concreet gekoppeld aan 
deze uitgaven en daarmee op de korte termijn nog vrij inzetbaar. 

Onbenutte belastingcapaciteit
Uit het rapport "Evaluatie systematiek macronorm onroerende zaakbelasting” (2015) kwam naar voren 
dat de macronorm onroerende zaakbelasting (OZB) geen effectief beheersingsinstrument bleek. Om 
deze reden is geadviseerd deze norm af te schaffen. De minister kan zich hier in schikken, maar is niet 
overtuigd van de werking van de alternatieven. De alternatieven, die in het rapport worden genoemd, 
zijn nog onvoldoende uitgewerkt om nu al te besluiten tot aanpassing of afschaffing van de huidige 
norm. 
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Voor het jaar 2018 wordt conform de Meicirculaire 2017 rekening gehouden met een macronorm OZB 
van 3,1%. In de begroting van 2018 is rekening gehouden met een lichte stijging van de OZB tarieven 
met 1,0% ten opzichte van het OZB tarief van het jaar 2017. In 2018 bedraagt de onbenutte 
belastingcapaciteit daarmee 2,1% ten opzichte van de gestelde macronorm 2018, oftewel een bedrag 
van € 92.000. 

Structurele investeringsruimte
Voor de jaren 2019 en verder wordt rekening gehouden met een structureel bedrag van € 250.000 
per jaar voor onbenutte investeringsruimte. Dit betreft de stelpost voor de Centrumplannen 
Zwartewaterland. 

Maatregelen Financieel gezonde positie
Vanuit de begrotingsscan 2015 zijn diverse aanbevelingen in acties omgezet om gemeente 
Zwartewaterland financieel gezond te maken. Hiervoor zijn diverse stelposten in de begroting 
opgenomen, die bij de Kadernota 2018 tot één stelpost zijn geïntegreerd. Dit bedrag kan door de raad 
ingezet worden voor diverse maatregelen in het kader van de hoofddoelstelling in deze raadsperiode: 
een structureel gezonde financiële positie passend bij het met de raad afgesproken ambitieniveau. 

Benodigde weerstandscapaciteit

Inventarisatie risico's
Integraal risicomanagement is een doorlopend proces waarbij risico's worden geïdentificeerd, de kans 
wordt bepaald dat het risico zich voordoet en de financiële impact wordt berekend. Dit proces hebben 
we geborgd door deze stappen onderdeel te maken van de planning & control cyclus. De in kaart 
gebrachte risico's worden eerst geanalyseerd. Voor zowel de financiële gevolgen die het risico met 
zich meebrengt als de kans dat een risico zich daadwerkelijk voordoet, hanteren we vijf categorieën.  
Als uitgangspunt voor de op te nemen risico’s (financiële impact) geldt een ondergrens van € 50.000. 
De risico’s met een financieel risico onder deze grens worden wel benoemd, maar worden niet 
gekwantificeerd. Om dit proces vorm te geven, hanteren wij onderstaand model.

Kans / Verbeterpotentieel
Score %

Zeer klein 1 10%
Klein 2 30%
Gemiddeld 3 50%
Groot 4 70%
Zeer groot 5 90%

Financiële impact Score
< € 50.000 1
€ 50.001 - € 100.000 2
€ 100.001 - € 500.000 3
€ 500.001 - € 1.000.000 4
> 1.000.001 5

Met kans wordt in dit kader bedoelt de verwachting dat het risico zich daadwerkelijk voordoet. De 
impact is de financiële vertaling als het risico zich daadwerkelijk voordoet. 
Met behulp van een risicoscore worden de risico’s gerangschikt en wordt inzichtelijk welke risico’s het 
meest belangrijk zijn om te beheersen. De risicoscore wordt bepaald door de klassen van kans en 
gevolg te vermenigvuldigen volgens onderstaande formule waarbij de maximale score 25 is (5*5).

Risicoscore = inschaling kans x inschaling financieel gevolg
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Bij de vaststelling van de beleidsnota Weerstandsvermogen heeft uw raad bepaald  dat de hoogte van 
de Algemene reserve minimaal 80% van de gecalculeerde risico's dient te zijn.
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Overzichtstabel risico's Algemene Dienst

Risico

Bedragen x € 1.000

Impact Kans Risico-
score

Financiële 
impact bij 

100%

Financiële 
impact x 

kans

Inkomsten
1 Algemene Uitkering 3 3 9 200 100
2 Debiteurenrisico algemeen - - - - -
3 OZB / WOZ - - - - -
4 Dividenden 3 1 3 450 50
5 Debiteuren Sociale zaken - - - - -
6 Garantstellingen en 

gewaarborgde geldleningen
- - - - -

7 Leningen aan personeel - - - - -
Verbonden Partijen

8 Verbonden Partijen - - - - -
9 Gemeenschappelijke Regelingen 2 2 4 150 45

Bedrijfsvoering
10 Onverzekerde risico’s. - - -  - -
11 Personeel 

(bestuur en ambtenaren)
3 2 6 200 60

12 Werkprocessen - - - - -
13 Imagoschade - - - - -
14 Organisatierisico’s - - - - -

Open eind regelingen
15 Participatiewet 3 3 9 500 350
16 Wmo - - - - -
17 Jeugdzorg 3 3 9 500 250
18 Bijzondere Bijstand en 

minimabeleid
- - - - -

19 Leerlingenvervoer 1 3 3  50 25
Juridisch

20 Rechtmatigheid - - - - -
21 Planschade - - - - -
22 Bezwaarschriften en andere 

procedures
1 2 2 50 15

23 Renteontwikkeling 2 2 4 100 50
Overig

24 Contractbeheer - - - - -
25 Inkomsten lopende 

bouwexploitatie
4 1 4 700 70

26 Kapitaalgoederen 5 2 10 1.085 325
27 Lagere opbrengsten 

bouwvergunningen
- - - - -

28 Verzekeringsrisico 2 2 4 75 25
29 Specifieke uitkeringen - - - - -
30 Automatiseringsbeveiliging 4 2 8 820 250
31 Crisisbeheersing en 

rampenbestrijding
- - - - -

32 Milieu en verontreiniging 4 3 12 650 325
33 Onderwijs - - - - -
34 Omgevingswet 3 2 6 300 100
35 Klimaatadaptatie - - - - -

Totaal 2.040
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Risico

Bedragen x € 1.000

Impact Kans Risico-
score

Financiële 
impact bij 

100%

Financiële 
impact x 

kans

80% van het totale risico (afgerond) 1.632

Toelichting risico's Algemene Dienst

Inkomsten
1 Algemene uitkering 

De algemene uitkering betreft een sterk schommelende en onzekere Rijksuitkering. 
De financiële impact van met name de mei- en septembercirculaire kunnen groot zijn 
voor de gemeentelijke begroting. Het gaat hierbij vooral om de volgende risico’s:

 Risico’s die voortvloeien uit het verdeelsysteem
 Risico’s die voortvloeien uit de accressystematiek
 Integratie-uitkering Sociaal Domein
 Daling Rijksuitgaven (trap op- trap af)
 Aanpassingen maatstaven

De afgelopen jaren hebben wij als gemeente laten zien dat negatieve financiële 
consequenties vanuit de algemene uitkering opgevangen konden worden binnen de 
gemeentelijke begroting. Voor de komende jaren is het de verwachting dat het Rijk 
over wil gaan naar een andere wijze van verdeling van de algemene uitkering.
Voorlopig hanteren wij een afwijking van maximaal € 200.000 per jaar ten opzichte 
van de huidige begroting. De kans van voorkomen in zowel de mei- als de 
septembercirculaire is maximaal 50% per jaar.
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2 Debiteurenrisico algemeen
Het risico bestaat dat debiteuren hun rekeningen niet tijdig betalen. Wij sturen er in 
de uitvoeringspraktijk op dat dit risico waar mogelijk wordt beperkt. In 2014 hebben 
we het invorderingstraject verder aangescherpt. Het debiteurenrisico wordt afgedekt 
door de voorziening dubieuze debiteuren. De hoogte van de voorziening wordt 
jaarlijks opnieuw bepaald.

-

3 OZB/WOZ
De kwaliteit van de  OZB/WOZ administratie wordt beoordeeld door de 
Waarderingskamer. De Waarderingskamer moet toestemming geven om de WOZ-
beschikkingen en aanslagen te versturen. De toestemming krijgen we normaliter in 
november/december vooruitlopend op het jaar van opleggen. De uitvoering van de 
Wet WOZ wordt al een aantal jaren achtereen als ‘goed’ beoordeeld door de 
Waarderingskamer. De uitvoering ligt bij Staphorst. Uiteraard blijft Zwartewaterland 
verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van juiste gegevens.

-

4 Dividend 
De dividendopbrengsten bedragen circa € 4,5 ton. Wij verwachten voor de komende 
jaren een redelijk consistent beleid van onze verbonden partijen waarbij de begrote 
dividenduitkering in onze begroting aan sluit bij de verwachte winstuitkeringen. 

50

5 Debiteurenrisico Sociale Zaken
Voor de vorderingen van sociale zaken is een voorziening gevormd. De hoogte van de 
voorziening wordt jaarlijks berekend op basis van te verwachten af te boeken 
vorderingen gerelateerd aan het verstrijken van de wettelijke termijn van 36 
maanden.

-

Financiering
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6 Garantstellingen en gewaarborgde geldleningen
Leningen of garanties worden uitsluitend verstrekt aan door uw raad goedgekeurde 
partijen. Om de kredietrisico’s te beheersen kunnen zekerheden of garanties worden 
verlangd van de debiteuren. Onze gemeente heeft de volgende garantstellingen 
uitstaan: Particulier €  2,5 miljoen en Niet particulier €  26.5 miljoen 
(woningcorporatie). De particuliere garantstellingen en gewaarborgde geldleningen 
betreffen leningen met een hypothecair onderpand. Het risico voor deze 
garantstellingen en geldleningen is daarmee nihil. Onze gemeente is met betrekking 
tot de niet-particuliere garantstellingen de tertiaire zekerheid (50% risico gemeente) 
waar het gaat om het verstrekken van leningen aan woningbouwcorporaties. De 
primaire en secundaire zekerheden zijn zodanig ingericht, dat tegenvallers goed 
kunnen worden opvangen. 

-

7 Leningen aan personeel
Tot 1 januari 2009 zijn, als onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden, 
hypotheken aan personeel verstrekt. Het risico dat hypotheeknemers niet aan hun 
verplichtingen voldoen is praktisch nihil, omdat tegenover deze leningen een 
hypothecair onderpand staat. 

-

Verbonden partijen

8 Voormalig Essent
De aandelen van voormalig Essent staan voor € 5.500 op onze balans. Momenteel zijn 
er geen indicaties voor negatieve exploitaties of faillissementen van de voormalige 
Essent-bedrijven. Het financiële risico voor onze gemeente ligt in de verhouding van 
0.06% van het totale faillissementsresultaat. Dit resultaat is op dit moment niet te 
kwantificeren.  

Wadinko
Aandeelhouders zijn de provincie Overijssel en gemeenten in Overijssel, de 
Noordoostpolder en Zuid-West Drenthe. Onze gemeente bezit 83 van de in totaal 
2.389 geplaatste aandelen (3.47%). Het financiële risico voor onze gemeente ligt in 
de verhouding van 3.47% van het totale faillissementsresultaat. Dit resultaat is op dit 
moment niet te kwantificeren. De totale balanswaarde van Wadinko bedraagt 
ongeveer € 67.1 miljoen. De afgelopen jaren maakte Wadinko volgens de 
jaarrekeningen voldoende winst en zijn de inschattingen voor de komende jaren 
positief.

Vitens N.V.
Onze gemeente bezit 38.453 aandelen. Dat is 0.66% van de uitstaande aandelen. Op 
31 december 2016 bedroeg het eigen vermogen € 489 miljoen en het vreemd 
vermogen € 1.250 miljoen. Het financiële risico voor onze gemeente ligt in de 
verhouding van 0,66% van het totale faillissementsresultaat. Dit resultaat is op dit 
moment niet te kwantificeren. De afgelopen jaren maakte Vitens volgens de 
jaarrekeningen voldoende winst en zijn de inschattingen voor de komende jaren 
positief. 

Rendo
Onze gemeente bezit 18 van de 991 aandelen. De totale balanswaarde bedraagt    € 
135 miljoen (balans 1 januari 2017). Het financiële risico voor onze gemeente ligt in 
de verhouding van 1.8% van het totale faillissementsresultaat. Dit resultaat is op dit 
moment niet te kwantificeren. De afgelopen jaren maakte Rendo volgens de 
jaarrekeningen voldoende winst en zijn de inschattingen voor de komende jaren 
positief.

-
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N.V. ROVA Gemeenten
Per 31 december 2016 heeft N.V. ROVA Holding 10.858 uitstaande aandelen A, B en 
C. Onze gemeente bezit 302 aandelen A. Dit is 4.29% van het uitstaande 
aandelenkapitaal A. De totale balanswaarde bedraagt € 86.2 miljoen. Het financiële 
risico voor onze gemeente ligt in de verhouding van 4.29% van het totale 
faillissementsresultaat. Dit resultaat is op dit moment niet te kwantificeren. De 
afgelopen jaren maakte ROVA volgens de jaarrekeningen voldoende winst en zijn de 
inschattingen voor de komende jaren positief.

N.V. Bank Nederlands Gemeenten (BNG)
Onze gemeente bezit 23.712 aandelen BNG. Dit is 0.04% van de uitstaande 
aandelen. De totale balanswaarde bedraagt € 154,0 miljoen. Het financiële risico voor 
onze gemeente ligt in de verhouding van 0.04% van het totale faillissementsresultaat. 
Dit resultaat is op dit moment niet te kwantificeren. De afgelopen jaren maakte BNG 
volgens de jaarrekeningen voldoende winst en zijn de inschattingen voor de komende 
jaren positief.

9 Gemeenschappelijke regelingen 
Veiligheidsregio
Met ingang van 1 januari 2014 zijn de brandweerkorpsen in de regio IJsselland als 
één organisatie verder gegaan. Onze gemeente draagt hieraan jaarlijks een bedrag 
van ongeveer € 1.550.000 bij. Op dit moment is het eigen vermogen van de nieuwe 
brandweerorganisatie niet voldoende toereikend om de risico’s te kunnen afdekken. 
Onze gemeente heeft een aandeel van bijna 5% in de totale gemeentelijke bijdragen 
aan de regio. Uitgaande van een voorlopige risico van € 2,4 miljoen (€ 3,4 miljoen 
risico minus € 1 miljoen weerstandscapaciteit Veiligheidsregio) houden we voorlopig 
rekening met een risico van € 45.000.

GGD
De deelnemende gemeenten hebben hun samenwerking vastgelegd in een 
gemeenschappelijke regeling, de 'statuten' van de GGD. Zwartewaterland neemt deel 
in het bestuur. Onze jaarlijkse bijdrage aan de GGD is € 887.000, 4,3% aandeel in de 
totale gemeentelijke bijdragen aan de regio. De totale netto risico binnen de GGD zijn 
gekwantificeerd op € 0,5 miljoen en voldoende afgedekt door 
beheersingsmaatregelen en financiële middelen. Het risico GGD is dus nihil.  

BVO
De deelnemende gemeenten dragen er zorg voor dat de bedrijfsvoerings-organisatie 
ten allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan haar verplichtingen te 
kunnen voldoen. De begroting van de bedrijfsvoeringsorganisatie is beperkt tot 
programma- en exploitatiekosten. De genoemde risico's hierbij:

 Mogelijk noodzakelijke extra menskracht als het declaratiesysteem niet 
volledig werkt in de matching van facturen.

 Mogelijk noodzakelijke extra menskracht bij inkoop en contractmanagement 
als het relatiebeheer moeizamer verloopt en contractafspraken niet nageleefd 
worden.

De afgelopen jaren betroffen de eerste ontwikkelingsjaren van deze 
gemeenschappelijke regeling. De afwijking tussen de begrote en gerealiseerde  
exploitatiekosten zijn in deze jaren minimaal (gemiddeld 3% afwijking). Daarmee 
schatten wij het risico van de BVO voor het komend jaar rond een kleine € 30.000. 

Omgevingsdienst IJsselland
De Omgevingsdienst heeft op dit moment nog geen duidelijke analyse gemaakt van 
mogelijke organisatierisico’s. De verwachting is dat dit in 2019 wordt opgepakt 
middels een nota weerstandsvermogen en risicomanagement. De betaling door de 
deelnemende gemeenten is vooralsnog gekoppeld aan de ingebrachte taken en 
medewerkers; inputfinanciering. Vanaf het begrotingsjaar 2020 wordt gefaseerd

45
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overgegaan op outputfinanciering. Vanuit een eerste analyse bij de oprichting van 
deze GR zijn de volgende risico’s wel benoemd.

 Begroting, deze was mede gebaseerd op de ervaringen van diverse andere 
Omgevingsdiensten.

 Inputfinanciering loonkosten, de inputfinanciering is zodanig dat de 
Omgevingsdienst geen financiële risico’s loopt bij de overname van personeel. 

Op dit moment zijn de genoemde risico’s niet te kwantificeren.

Bedrijfsvoering

10 Onverzekerde risico’s
De afgelopen jaren kwam het nauwelijks voor dat niet geraamde claims van extern en 
intern personeel inzake werkzaamheden en activiteiten ten behoeve van onze 
gemeente werden ingediend. Ingediende claims bleven financieel beperkt en konden 
binnen de lopende exploitatie begroting opgevangen worden.    

-

11 Personeel  
Bij arbeidsongeschiktheid van medewerkers ontvangt onze gemeente de eerste twee 
jaar geen tegemoetkoming in de ziektekosten. Dit betreft een financieel risico. Na een 
periode van twee jaar ziekte en bij afkeuring voor minimaal 35%, heeft de  
medewerker recht op een WGA uitkering. Doordat de gemeente eigenrisicodrager is 
voor de WGA is dit risico herverzekerd. Gedurende de eerste 2 jaar komt 
ziektevervanging voor rekening van de gemeente. Een deel van dit risico kan 
opgevangen worden binnen de personeelsbegroting. Voor leden van het college van 
burgemeester en wethouders is het risico van arbeidsongeschiktheid en ontslag niet 
verzekerd. In dat geval vindt doorbetaling van de salariskosten plaats tot aan het 
moment van herstelmelding, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, vinden 
van (vervangend) werk of overlijden.

60

12 Werkprocessen 
Alle hoofdprocessen zijn doorgelicht en gescreend op risico's.  Waar nodig zijn 
beheersmaatregelen getroffen. Op basis van het controleplan worden bij de interne 
controle de belangrijkste werkprocessen getoetst op rechtmatigheid en 
doelmatigheid.  

-

13 Imagorisico
Gemeenten kunnen een imago of politiek risico lopen bij bijvoorbeeld nieuwe 
wetgeving of bij het niet behalen van doelstellingen. Imagorisico kan ontstaan door 
het onjuist of onduidelijk verstrekken van informatie aan burgers of het niet nakomen 
van bestuurlijke afspraken. De reputatie en integriteit kunnen dan onderwerp van 
discussie worden. Imagoschade kan worden beperkt door gerichte, adequate en 
snelle communicatie. De gemeente werkt aan het optimaliseren van het 
communicatieproces om de kans op imagoschade zoveel mogelijk te beperken. 
Beveiligingsincidenten brengen voor gemeenten het risico op imago- en financiële 
schade met zich mee. De politieke consequenties kunnen enorm zijn. Wat de 
eventuele financiële consequenties voor de gemeente kunnen zijn, is moeilijk in te 
schatten.

-
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14 Organisatierisico 
Gemeente Zwartewaterland loopt met betrekking tot haar eigen organisatie continu 
risico’s. Het gaat er dan vooral over of de organisatie in het geheel haar taken aankan 
en de medewerkers hier goed op zijn toegerust.
De risico’s die hieruit voort kunnen vloeien,  worden beperkt door het afstemmen van 
de ambities van de gemeenteraad met de kwaliteit en capaciteit van de ambtelijke 
organisatie, strategisch HR-beleid en het in gang zetten en bewaken van persoonlijke 
ontwikkelingsplannen in alle lagen van de ambtelijke organisatie. Bij het 
organisatierisico zijn zowel kans als financieel gevolg niet te kwantificeren. Bij de 
taakuitoefening vindt telkens de afweging plaats of de de organisatierisico’s 
eigenstandig kunnen worden opgelost of dat  deze beter kunnen worden beheerst 
door het aangaan van samenwerkingen met derden (marktpartijen en/of andere 
overheden).

-

Open eind regelingen

15 Participatiewet
Per 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Voor 2018 en verdere jaren is het 
zeer lastig om te voorspellen wat de verwachting van het aantal 
uitkeringsgerechtigden ten opzichte van 2017 zal zijn. In 2017 hebben wij een flinke 
toename gezien van het aantal uitkeringsgerechtigden, wat vooral het gevolg is van 
de instroom van statushouders en jongeren. Voor 2018 verwachten wij, middels een 
actieve gemeentelijke inzet op re-integratie, een afname van het bijstandsbestand 
met 5% ten opzichte van 2017. Wij verwachten dat de verlaging geleidelijk en 
gaandeweg 2018 gerealiseerd zal worden zodat nog niet duidelijk is wat dit financieel 
gaat opleveren. De inkomsten vanuit de BUIG blijven op basis van de nieuwe 
landelijke verdelingssystematiek (deel historisch en deels objectief) achter bij een 
stijging van het werkaanbod in het actuele jaar. Dit negatieve financiële verschil kan 
voor het grootste deel in het opvolgende jaar middels de vangnetregeling en binnen 
de eigen middelen opgevangen worden. Voor de gemeente blijft 7½% van het tekort 
de eigen risico van de gemeente. Gemeente Zwartewaterland kon voor 2016 geen 
gebruik maken van de vangnetregeling omdat het verschil binnen de 7½% viel. Bij 
een totale BUIG inkomst van € 3 miljoen is de eerste 2,25 ton die boven deze inkomst 
uitkomt het financiële risico van de gemeente. Bij de prognoses gaan we voorlopig uit 
van een uitgave van € 3,16 miljoen wat tot een risico van € 3,6 ton zal leiden.     
De integratie-uitkering Participatiewet wordt ieder jaar gemiddeld € 35.000 naar 
beneden bijgesteld. Deze daling dient binnen het participatiebudget opgevangen te 
worden. Dit wordt een steeds groter risico, omdat de uitstroom van deze doelgroep 
achter blijft bij de landelijke prognoses. Daarnaast wordt de bijdrage vanuit het Rijk 
bijgesteld, waarbij het risico groot is dat deze met € 130.000 per jaar naar beneden 
wordt bijgesteld . De begroting Participatiewet is en blijft een financieel risico voor de 
komende jaren. 
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16 Wmo
De ontwikkeling van het Wmo-budget laat zich lastig voorspellen, omdat sprake is van 
een open einde financiering. In die zin bestaat altijd het risico van een schommeling 
in het aantal aanvragen of een onverwachte grote uitgave voor bijvoorbeeld een 
woningaanpassing. Om de risico’s te beperken volgen wij de uitgaven op Wmo-gebied 
periodiek en maken op basis daarvan voorspellingen. Indien nodig, kan het beleid 
worden aangepast. Per kwartaal worden dashboards gemaakt voor uw raad waarin 
melding wordt gedaan van de financiële voortgang. In principe hanteert de gemeente 
Zwartewaterland binnen het Sociaal Domein het beleid dat de uitvoering en de 
rijksmiddelen budgettair integraal in evenwicht dienen te zijn.
Er is een blijvende onzekerheid over de te hanteren grenzen tussen de Wmo, 
Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Dit maakt dat bepaalde zorgvragers 
alsnog onder de Wmo komen te vallen en daarmee zorgen voor extra onvoorziene 
lasten voor de gemeente. Dit risico is op dit moment financieel niet realistisch te 

-
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kwantificeren en zal in de komende periode mogelijk duidelijker worden.
Oorspronkelijk had het Rijk besloten om met ingang van 1 januari 2020 beschermd 
wonen/maatschappelijk opvang door te decentraliseren naar gemeenten zelf, 
waardoor gemeenten beleidsmatig en financieel verantwoordelijk zijn voor deze taak. 
Begin 2018 heeft het Rijk besloten de ingangsdatum uit te stellen tot 2023. Op korte 
termijn hoeft dit risico niet gekwantificeerd te worden.

17 Jeugdzorg
Sinds 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp overgeheveld naar 
ons als gemeente. Het bijbehorende Rijksbudget wordt hiervoor ingezet. 
De tweedelijns jeugdhulp (waar een beschikking voor nodig is) wordt door de BVO 
(Bedrijfsvoeringsorganisatie IJsselland) namens nog 10 andere gemeenten, 
ingekocht. Per 1 januari 2017 is de verevening (die gold over de jaren 2015 & 2016) 
afgeschaft en zijn wij als gemeente financieel verantwoordelijk voor onze eigen 
kosten t.a.v. de ingezette jeugdhulp. Dit brengt een hoger financieel risico met zich 
mee. Op basis van de financiële  uitputting van de afgelopen jaren verwachten wij dat 
dit financiële risico in het jaar 2018 uitkomt op € 250.000. Een eventueel tekort kan 
op de korte termijn worden opgevangen door de reserve Sociaal Domein. Wanneer 
het tekort structureel blijkt te zijn, zullen structurele beleidsmaatregelen moeten 
worden getroffen om dit financieel af te kunnen dekken. 
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18 Bijzondere bijstand en minimabeleid 
Met ingang van 1 januari 2015 is het merendeel van de regelingen op grond van de 
categoriale bijzondere bijstand komen te vervallen. Alleen de Regeling Collectieve 
Zorgverzekering blijft over.  

-

19 Leerlingenvervoer  
De toetsingskaders die onze gemeente hanteert vloeien voort uit landelijke wet- en 
regelgeving. Er is nauwelijks beleidsvrijheid. Het aantal aanvragen fluctueert. Dat 
geldt ook voor de inhoud van de aanvragen. Ritten naar afzonderlijke locaties en/of 
op afwijkende tijden kunnen leiden tot relatief hoge meerkosten. 
Daarnaast heeft ook de prijsontwikkeling in het personenvervoer invloed (bijvoorbeeld 
stijgende brandstofkosten in het taxivervoer, tariefsverhogingen in het openbaar 
vervoer en het aanbestedingsresultaat). Ook de inkomsten uit eigen bijdragen 
variëren. 

25

Juridisch

20 Rechtmatigheid 
Het is erg belangrijk dat een gemeente rechtmatig, dat wil zeggen volgens de 
relevante wet- en regelgeving, handelt. Onrechtmatigheid kan zowel financiële, als 
niet-financiële risico’s met zich meebrengen. Bij financiële risico’s valt te denken aan 
juridische claims. Het is onmogelijk van het financiële gevolg een realistische 
schatting te maken. Bij niet-financiële risico’s gaat het bijvoorbeeld om 
imagoschending of geen goedkeurende accountantsverklaring met eventuele politieke 
consequenties als gevolg. Om deze risico’s tegen te gaan is een goed systeem van 
interne controle nodig. De komende jaren zal hier verder aandacht aan worden 
geschonken. 

-

21 Planschade 
De kans op planschadekosten is klein, omdat waar mogelijk een overeenkomst wordt 
afgesloten met een externe partij om de planschadekosten te vergoeden. Dit kan in 
vrijwel alle gevallen. Planschade kan voorkomen bij exploitaties waar we (een deel 

-
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van) de kosten niet kunnen verhalen, deze zijn echter doorgaans in de 
grondexploitatie ingecalculeerd. Gemeenten kunnen beoordelingskosten op 
planschade-risico’s niet verhalen op derden. 

22 Bezwaarschriften en andere procedures 
Het betreft het vergoeden van de kosten van juridische bijstand aan de tegenpartij, 
waartoe we verplicht zijn in geval van gegrondheid van het bezwaar/beroep. 
Gemiddeld gaat het om 5 zaken per jaar. 

15

23 Renteontwikkelingen (Treasury)
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat zij duurzame toegang hebben tot financiële 
markten tegen acceptabele, marktconforme condities. Het is van belang de risico’s 
zoveel mogelijk te beperken en het beheer zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Ingezet 
wordt op zo hoog mogelijke renteopbrengsten en zo laag mogelijke rentekosten, 
zonder dat daarbij overmatig risico wordt gelopen. In 2014 is een geactualiseerde 
beleidsnota Treasury door uw raad vastgesteld, waarin de beleidsmatige 
toetsingskaders zijn vastgesteld. Op de korte termijn verwachten wij geen grote 
financiële rente risico's. Bij de wijzigingen van het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) is de toerekening van rente een belangrijk aandachtspunt. De 
rente moet vanaf 2017 worden toegerekend aan de taakvelden. Volgens de nieuwe 
BBV voorschriften wordt de omslagrente berekend door de aan de taakvelden toe te 
rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die 
integraal zijn gefinancierd. De omslagrente moet vervolgens op consistente en 
eenduidige wijze worden toegerekend aan de individuele activa. De rente-omslag 
voor 2018 komt uit op 1%.

De marktrente ligt onder de gemeentelijke omslagrente en de herfinanciering van 
lopende leningen vindt op dit moment nog steeds tegen een lagere rente plaats. Bij 
een oplopende rente en noodzakelijke herfinanciering, waarbij de marktrente hoger is 
dan de omslagrente of de rente van de af te lossen lening, kunnen er wel risico's 
ontstaan. Vanuit treasury wordt getracht altijd een spreiding van deze risico's te 
realiseren middels het aangaan van een goed onderbouwde vorm van financiering en 
de looptijd van de financiering. De verwachting voor het komende jaar is dat de rente 
nog steeds laag is. De rente op de geld- en kapitaalmarkt wordt voornamelijk bepaald 
door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De belangrijkste rentetarieven 
van de ECB zijn in 2016 niet gewijzigd en bevinden zich nog steeds op een zeer laag 
niveau. De ECB heeft het opkoopprogramma van obligaties, met als doel het 
aanjagen van de inflatie, tot maart 2017 verlengd.
Het risico dat de rente zal gaan stijgen in de komende jaren bij een aantrekkende 
economie is beduidend hoger geworden. 
Voor Zwartewaterland betekent een stijging van het rentepercentage van 1% een 
bedrag van ongeveer € 100.000 extra kosten voor herfinanciering van lopende 
leningen. We schatten in dat de kans op een stijging van de rente ongeveer 50% is. 

50

Overig

24 Contractbeheer
Het gemeentelijke contractbeheer is in een digitaal contractenboek ondergebracht. De 
registratie van het contract berust bij de medewerkers van Documentaire 
Informatievoorziening (DIV). In dit contractenboek is een functionaliteit ingebouwd 
waarmee de organisatie een bericht ontvangt als de signaleringsdatum is bereikt. De 
interne contractverantwoordelijke wordt geattendeerd door DIV als  de 
signaleringsdatum is bereikt. De contractverantwoordelijke gaat al dan niet tot actie 
over (verlengen contract, beëindigen contract, nieuwe contractbesprekingen en 
dergelijke). Het antwoord wordt weer verwerkt in het digitaal contractenboek. De 
risico’s zijn in beeld en de kans op voorkomen van deze risico’s zijn nihil en 
acceptabel.

-



Jaarverantwoording 2017 87

25 Inkomsten lopende bouwexploitatie
Tag West betreft een particuliere grondexploitatie voor Woningbouw te Genemuiden.. 
In onze begroting is jaarlijks een bedrag van € 260.000 opgenomen dat wordt 
ontvangen op basis van de verkochte kavels in TAG West. Bij het wijzigen van de 
regelgeving voor grondexploitaties met ingang van 1 januari 2016 is de boekwaarde 
van TAG West (afgerond)  € 713.000 als vordering op de balans opgenomen. De 
komende jaren wordt deze vordering jaarlijks verminderd met de inkomsten boven € 
260.000 die de gemeente op jaarbasis ontvangt. Het maximale risico bedraagt 
derhalve (afgerond) € 700.000.

   
70

26 Onderhoud kapitaalgoederen
 De paraplunota Kapitaalgoederen is in 2017 door uw raad vastgesteld. Hierin is 
aangegeven dat het onderhoud van de openbare ruimte op kwaliteitsniveau C 
plaatsvindt. Alleen het onderhoud van civiele kunstwerken is vastgesteld op 
kwaliteitsniveau B. De huidige onderhoudsplannen bevatten risico’s, die mogelijk in de 
toekomst leiden tot incidentele vervangingen, reparaties of onderhoud. Jaarlijks vindt 
een actualisatie plaats van het uitvoeringsprogramma Werken. Hierin is een planning 
opgenomen voor het nieuwe jaar met de belangrijkste investeringen binnen het 
beheer van kapitaalgoederen. Bij de behandeling van de Zomernota heeft uw raad 
eenmalig een bedrag van € 600.000 vastgesteld voor een kwaliteitsverbetering van 
het groen en de voet- en fietspaden binnen de openbare ruimte en bij de begroting is 
middels een motie ook vastgesteld dat het onderhoud van de voet- en fietspaden, 
onkruidbeheersing in plantvakken en overhangend groen op een hoger niveau 
(niveau B) onderhouden zullen worden.

Hieronder hebben we de belangrijkste risico’s binnen onze gemeente in beeld 
gebracht:

Wegen
Bij onderhoud aan wegen ontstaat risico wanneer er sprake is van extreme 
omstandigheden. Schade als gevolg van een strenge winter laat zich lastig  
voorspellen, omdat hier diverse factoren invloed op hebben, zoals staat van 
onderhoud, mate van zout strooien en de daadwerkelijke kou. Met de huidige 
klimaatverandering, worden de winter geleidelijk warmer en zal de kans dat extreme 
winterse omstandigheden zich voordoen kleiner worden. Het financiële risico ligt 
tussen de € 100.000 en € 500.000 per jaar. Met het verhogen van het 
onderhoudsniveau van de voet- en fietspaden zal voor een deel van het wegenareaal 
het financiële risico lager liggen.
Andere aspecten die spelen bij wegen zijn en bepaalde risico’s met zich meebrengen: 

 Instabiele grondsoort: Binnen de gemeentegrenzen komen verschillende 
grondsoorten voor. Gedeelte van het areaal is aangelegd op instabiele 
grondsoorten; 

 Steeds breder wordend (landbouw) verkeer op wegen: In het buitengebied 
zijn de wegen relatief smal, deze wegen zijn niet gedimensioneerd op het 
steeds breder wordende (landbouw)verkeer;

 Er is een aanleg piek van wegen in jaren 70 van de vorige eeuw geweest. 
Met de wetenschap dat wegen theoretisch  30 tot 40 jaar meegaan, betekent 
dat er een vervangingsopgave voor wegen ligt (update wegenbeheer, 2017). 
Met behulp van de te  ontwikkelen meerjarige programmering kan de 
vervangingsopgave gespreid geprogrammeerd worden. 

Kunstwerken
Tijdens inspectie is achterstallig onderhoud aan kunstwerken geconstateerd. Het 
geschatte risico ligt rond de € 175.000 structureel per jaar. De inschatting dat deze 
kosten daadwerkelijk zullen voorkomen ligt rond de 2 jaar. Met het verhogen van het 

325



Jaarverantwoording 2017 88

onderhoudsniveau van kunstwerken zal de kans dat het risico zich voordoet 
uiteindelijk kleiner worden. 

Riolering
Met de vaststelling van het huidige GRP wordt de reserve gebruikt om de 
schuldpositie te verminderen. Er is bijna geen reserve meer om grote onverwachte 
problemen op te vangen. Doordat alle rioleringsobjecten geïnspecteerd zijn weten we 
echter hoe de onderhoudstoestand is en wordt deze gemonitord. In het 
beheerssysteem en rapportages wordt dit vastgelegd. Mocht er toch een calamiteit 
optreden in de grote van € 100.000 tot € 500.000, dan is de reserve niet toereikend. 
De kans dat dit optreedt is klein. Met kleine onverwachte problemen als 
verstoppingen van huis- of kolkaansluitingen, ingroei van boomwortels of verstopte 
rioolpompen is in de exploitatie rekening gehouden. Er is voldoende budget en 
personeel om deze problemen te verhelpen.

Baggerwerken
Voor baggerwerken zijn structurele voorzieningen in de begroting getroffen, voor een 
deel met eigen dekking door inkomsten uit heffingen. Risico’s zijn moeilijk in te 
schatten. Waterbodems met een vervuiling zijn voor het belangrijkste deel gesaneerd. 
Het risico van vervuiling en overige onvoorziene uitgaven kunnen worden 
opgevangen binnen het gemeentelijk rioleringsplan. 

Gemeentelijke gebouwen
Het accommodatiebeleidsplan, welke door uw raad in 2017 is vastgesteld, zet in op 
krachtpanden. Krachtpanden zijn beleidsondersteunend, hebben een openbaar 
karakter en de functies die hierin zitten zijn levensvatbaar en toekomstbestendig. Het 
uitvoeringsprogramma beschrijft 9 maatregelen voor verschillende gebouwen en 
functies. Voor het gebouwenonderhoud van de Krachtpanden is in 2017 een start 
gemaakt met het ontwikkelen van een Jaarplan 2018 op basis van het meerjarig 
onderhoudsplan. In dit plan maken we door middel van een risico gestuurde 
benadering keuzes over de werkelijke onderhoudsopgave voor het betreffende jaar. 
Het onderhoudsbudget is vanaf 2018 verhoogd van €250.000,- naar structureel 
€450.000,- voor de uitvoering van het planmatig onderhoud. Daarnaast is in 2017 uit 
een her-inspectie van een tiental gebouwen gebleken dat er een theoretische 
achterstand is opgebouwd met betrekking tot het onderhoud van de gebouwen. Het 
wegwerken van dit uitgestelde onderhoud gaat gepaard met een investering. 
Hiervoor is een investeringsbudget opgenomen van 1,2 miljoen. Naar aanleiding van 
de uitkomsten van een visuele inspectie die in de afgelopen tijd is uitgevoerd volgt er 
in het eerste kwartaal van 2018  een voorstel welke maatregelen er moeten worden 
genomen om dit uitgestelde onderhoud de komende jaren weg te werken. De 
opbrengsten uit verkopen van panden worden gestort in een bestemmingsreserve. 
Deze reserve kan dan worden ingezet voor renovatie- en vernieuwingsmaatregelen 
van gebouwen. 

De keuze voor krachtpanden betekent ook dat in sommige gevallen afscheid wordt 
genomen van panden die niet het label van ‘krachtpand’ dragen. Krachtpanden 
kunnen gemeentelijke panden zijn, maar ook in bezit van particulieren (bijvoorbeeld 
ruimten van zorginstellingen of stichtingen). Waar sprake is van een ‘krachtpand’ 
worden indien nodig maatregelen getroffen om deze panden ook als zodanig te laten 
functioneren. In de huidige markt is een aantal panden zeer lastig te verkopen. Met 
de huidige stand van gebouwen die op de nominatie staan om verkocht te worden is 
het risico voor de gemeentelijke exploitatie begroting € 250.000 per jaar. De 
inschatting dat deze kosten daadwerkelijk voorkomen, ligt rond de 4 jaar.    

Openbaar groen
De afgelopen periode is door te weinig middelen sprake van achterstallig onderhoud 
met name in het boombeheer en het beheer van bosplantsoen. Dat betekend dat een 
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beheeringreep direct als ‘kaalslag’ kan worden ervaren en een mooi bomen en 
bosplantsoen bestand uit blijft. De kans op schade door (extreme) 
weersomstandigheden neemt hierdoor ook toe. In het geval er sprake is van 
stormschade aan het openbaar groen, worden de extra kosten in deze situaties rond 
de € 60.000 geschat. Stormschade komt gemiddeld één keer in de drie jaar voor. 
Inmiddels is bij de begroting een verhoging van het bomenbeheerbudget vastgelegd, 
zodat planmatig bomenonderhoud plaats kan gaan vinden. De verwachting is dat nog 
minimaal vier jaar nodig voor het op orde brengen van het bomenareaal. 
Er is een toename van de kosten te verwachten wegens de groei van bomen in jonge 
wijken. Ook klimaatverandering, opwarming en de verandering van 
weersomstandigheden zal naar verwachting een toename van de aantasting van 
bomen door nieuwe boomziekten, zoals Essentaksterfte tot gevolg kunnen hebben. 

Huur- en pachtbeleid
Door uitvoering van het huur- en pachtbeleid generen we inkomsten. 

Verder spelen voor het beheer van kapitaalgoederen twee andere belangrijke 
ontwikkelingen, zijn de grote veranderingen, klimaatverandering en het aanpassen 
hieraan en de energietransitie. Deze beide ontwikkelingen zijn beschreven in deze 
paragraaf onder klimaatverandering en energietransitie. 

27 Opbrengsten bouwleges
Op basis van de bouwlegesinkomsten 2016 en 2017 wordt het risico voor 2018 als 
nihil gezien. Met ingang van 1-1-2019 is het de verwachting dat het Rijk het 
wetsvoorstel aangaande de private kwaliteitsborging in de bouw gaat doorvoeren. Dit 
houdt in dat de toetsing, preventief als repressief, ten aanzien van het Bouwbesluit bij 
de private sector zal worden neergelegd. Aansluitend hierop is het de verwachting dat 
de bouwleges neerwaarts bijgesteld of (net als bij milieuvergunningen) niet meer 
geïnd zullen worden. Als deze verwachting zich doorzet, dient dit risico ondervangen 
te worden. Ten aanzien van de inkomsten bouwleges is het de verwachting dat de 
verlaging beperkt zal zijn als de legesverordening kostendekkend blijft. Als gemeente 
toetsen wij namelijk niet intensief aan het Bouwbesluit, dus zal het effect op de 
kostendekkendheid beperkt zijn. Volledige afschaffing van de leges zal door het Rijk 
aangevuld worden.

-

28 Verzekeringsrisico’s
De vaste activa zijn verzekerd tegen de meest voorkomende gevallen van schade. 
Daarnaast heeft de gemeente andere verzekeringen voor: Fraude en berovingen, 
Motorrijtuigen, Aansprakelijkheid (aansprakelijkheidsstelling gemeente), Ongevallen 
(waar onder verkeersbrigadiers, vrijwilligers en bedrijfshulpverleners), Rechtsbijstand, 
College beschermingspolis, Verzekering werkmaterieel, Dienstritten, 
Werkgeversaansprakelijkheid, Bouw- en montage. Tweejaarlijks wordt de gehele 
verzekeringsportefeuille doorlopen en geactualiseerd.  Het risico van onder- of 
oververzekering blijft hierdoor beperkt. 
De afgelopen jaren zien we wel een flinke stijging van het aantal zaken waarbij de 
gemeente aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade door burgers. Het 
aantal ligt jaarlijks rond de 30 zaken De gemeente is in principe verzekerd voor dit 
soort claims, maar dient wel bij toekenning van de claim rekening te houden met een 
eigen risico van € 2.500 per zaak. Met dit eigen risico is niet expliciet rekening 
gehouden in de gemeentelijke budgetten.    

25

29 Specifieke uitkeringen
Gemeenten lopen risico dat door vertraging of onduidelijke administratieve 
vastlegging gelden vanuit de specifieke uitkeringen terugbetaald moeten worden. Wij 
trachten dit te voorkomen door het zorgvuldig vastleggen van subsidievoorwaarden 
en de controle hierop. Dit leidt tot de vaststelling door de gemeenteraad van de SISA-
bijlage in de jaarrekening.

-
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30 Automatiseringsbeveiliging
De risico's bestaan uit informatiecriminaliteit zoals hack-pogingen, stroomstoringen of 
ernstige computerstoringen door brand of iets dergelijks waardoor ICT systemen 
gedurende uren of dagen niet te gebruiken zijn. Het optreden van een gebeurtenis 
die, bij het ontbreken van passende  maatregelen, duidelijk waarneembare gevolgen 
(materieel dan wel immaterieel) voor de organisatie heeft, noemen we een calamiteit. 
Het gaat daarbij om gevolgen zoals vitale informatie die verloren gaat, financiële 
controle die niet meer mogelijk is, informatie die niet meer beschikbaar is, goederen 
en diensten die niet geleverd kunnen worden, demotivatie bij medewerkers, chaos en 
fraude.  
Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken ingegaan. Deze meldplicht houdt in dat 
organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij het 
College bescherming persoonsgegevens (CBP) zodra zij een ernstig datalek hebben. 
En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie 
de persoonsgegevens zijn gelekt). Is een datalek ten onrechte niet bij het CBP 
gemeld, dan kan het CBP een boete geven. Deze bestuurlijke boete bedraagt ten 
hoogste € 820.000, het bedrag van de zesde categorie van artikel 23, vierde lid, van 
het Wetboek van Strafrecht. Dat is per 1 januari 2016 maximaal 820.000 euro. Het 
risico op (ernstige) datalekken is reëel, met name door (onbewuste) onzorgvuldige 
gegevensverwerking en gegevensbeheer tijdens de werkprocessen waarbij 
persoonsgegevens worden gebruikt. Een aantal (beheerste) incidenten in het recente 
verleden heeft dit aangetoond. De benodigde ICT-beveiligingsmiddelen, die getroffen 
zijn zoals firewall, virusscanner, beveiligde email en beveiliging rondom de website, 
zijn operationeel maar het gevaar zit dus vooral in het handelen van de medewerkers. 
Voor wat betreft risico en schade door stroom- en netwerkschade is de financiële 
impact niet goed te kwantificeren aangezien vrijwel alle werkprocessen binnen het 
gemeentehuis komen stil komen te liggen. Noodvoorzieningen voor zowel stroom- als 
netwerkvoorzieningen zijn aanwezig (onder meer dagelijkse back-ups) maar de 
kosten gaan vooral in gevolgschade zitten doordat werkprocessen zoals 
subsidieaanvragen en de uitgifte van reisdocumenten geen doorgang kunnen vinden. 
De kosten komen voort uit de tijdelijke onderbreking van de primaire werkprocessen 
en besluitvormingsprocessen.
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31 Crisisbeheersing en rampenbestrijding 
De provincie Overijssel heeft een risicokaart van Zwartewaterland, die periodiek wordt 
geactualiseerd. Deze risicokaart biedt de gemeente en haar inwoners de mogelijkheid 
maatregelen te treffen. Om de operationele slagkracht bij crisissituaties in de 
responsfase te vergroten, is het van belang snel uitvoering te (kunnen) geven aan het 
opstarten van processen, inzetten van middelen en het doen van uitgaven zonder last 
of ruggespraak. De gemeente en andere organisaties nemen preventieve maatregelen 
om crisissituaties te voorkomen. Dit is echter geen garantie dat crisissituaties zich 
nooit meer voordoen. In geval van crisis dient direct gehandeld te kunnen worden. In 
de begroting is hiervoor geen budget opgenomen. De gemeenten in de 
veiligheidsregio IJsselland hebben gezamenlijk in het Handboek Bevolkingszorg de 
gemeentelijke processen nader een teamplan uitgewerkt. In de gevallen waar nodig 
is er mandaat geregeld, met daaraan een budget gekoppeld, om te trachten de 
noodzakelijke uitgaven te beheersen. Rampen kunnen zich in allerlei 
verschijningsvormen voordoen. Dit is een bestuurlijk en financieel risico. Indien nodig 
worden personeel en materieel ingezet. Dit leidt tot kosten voor onze gemeente. 
Onze gemeente beschikt over de benodigde rampenbestrijdingsplannen. 
Communicatie speelt hierbij een cruciale rol.      

-

32 Milieu- en bodemverontreiniging
Bij gemeentelijke besluiten lopen wij het risico om bedrijven geluid (of lucht)ruimte 
toe te kennen die achteraf niet opgelegd had kunnen worden. Het betreft met name 
oudere vergunningen, waarbij mogelijk klachten over geluid/lucht komen dan wel 
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naar aanleiding van handhaving. Het grootste risico is dat het bedrijf niet meer op die 
locatie kan functioneren en uitgekocht moet worden. Deze kosten zijn niet te 
voorzien. Een tweede mogelijkheid is dat er wel voorzieningen mogelijk zijn, maar 
niet afdwingbaar bij het bedrijf. Deze voorzieningen moeten wij dan als gemeente 
bekostigen. 
Daarnaast zijn er kosten als gevolg van noodzakelijke woningsanering zoals 
gevelisolatie maatregelen. Dit betreffen maatregelen die noodzakelijk zijn, nadat een 
geluidwerend gebouw door de gemeente is gesloopt. Het effect is dat de 
geluidbelasting op de woning toeneemt en boven de voorkeursgrenswaarde uitkomt. 
Op basis van de afgelopen 10 jaar is de verwachting dat geluidsrisico’s eens in de vijf 
jaar kunnen voorkomen. De geschatte kosten zijn, afhankelijk van de 
saneringsmaatregel, ongeveer € 100.000. Hiervoor is geen dekking in de begroting of 
verzekering opgenomen.
Bij calamiteiten kan er een bodemverontreiniging ontstaan op gemeentelijk 
grondgebied. Veelal worden de kosten verhaald op de verzekering van de 
veroorzaker. Risico is echter dat de dader niet te achterhalen is. Dit speelt bij 
grondwerkzaamheden, waarbij onverwachts een ernstige verontreiniging wordt 
aangetroffen. De kosten van een onderzoek naar de verontreiniging en de kosten van 
het opruimen kunnen variëren van enkele tienduizenden euro's tot een veelvoud 
daarvan. Op basis van gemeentelijke historie houden we rekening met een financieel 
risico van € 100.000 voor het onvoorzien en niet in de begroting afgedekte sanering 
van bodemverontreiniging. 
Gemeente Zwartewaterland houdt in zijn begroting voor de afvalstofheffing rekening 
met jaarlijkse bijdrage vanuit de producenten voor de aanlevering van plastic, metaal 
en drankenkarton verpakkingen door gemeenten. Dit is een aanzienlijke vergoeding 
(€ 450.000 p/jr). De vergoeding staat al enige tijd ter discussie en daarom kan hij als 
gemeentelijke inkomst-risico aangemerkt worden. Momenteel vindt op landelijk 
niveau overleg plaats tussen gemeenten, afvalverwerkers en de producenten over de 
wijze en garantie van vergoeding. Een eventueel structureel lagere vergoeding 
betekent mogelijk een structurele bijstelling naar boven van het afval tarief of een 
structurele onttrekking van middelen uit de algemene dienst om het huidige tarief zo 
veel mogelijk te garanderen. We prognosticeren voorlopig een risicobedrag van € 
225.000, waarbij we inschatten dat de kans van voorkomen eens in de 2 jaar is.

33 Onderwijs
De betalingen in het kader van de doordecentralisatie huisvesting Agnietencollege 
locatie Zwartsluis vormen een financieel risico voor de gemeente. In de 
doordecentralisatie-overeenkomst is vastgelegd dat de hoogte van de jaarlijkse 
bijdrage, die het schoolbestuur van de gemeente ontvangt, deels afhankelijk is van 
het aantal leerlingen dat de school bezoekt. Voor iedere leerling boven de 475 
ontvangt de school een extra bijdrage van € 552. De verwachting ten tijde van het 
afsluiten van de overeenkomst was dat het leerlingenaantal in 2014 een piek zou 
hebben bereikt, met een aantal van 598, en daarna langzaam zou gaan afnemen. 
Vanaf 2025 zou het aantal leerlingen volgens de prognose onder de 475 uitkomen. In 
de praktijk zien we deze daling nog niet. Momenteel ligt het aantal leerlingen zelfs 
rond de 650. Bij de besluitvorming rondom de Zomernota 2017 heeft uw raad 
ingestemd met een structurele ophoging van het budget ten behoeve van de 
jaarlijkse bijdrage aan het Agnietencollege van € 125.000. Door deze ophoging neemt 
het huidige risico af tot nihil. Echter een stijging van de inflatie en de leerlingenaantal 
in de toekomst kan weer tot een verhoging van dit risico leiden. De verwachting van 
een stijging van het leerlingenaantal aan het Agnietencollege Zwartsluis is op basis 
van de huidige beschikbare informatie echter beperkt.

-

34 Omgevingswet
Het tijdstip van invoering van de Omgevingswet is op dit moment nog onduidelijk.  
Echter er zijn nog veel onzekerheden en risico’s met betrekking tot de invoering, met 
name in relatie tot ICT. Het Rijk is bezig met het ontwikkelen van een Digitaal Stelsel 
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Omgevingswet. De impact en gevolgen die dit met zich mee brengt zijn op dit 
moment onduidelijk. 
Ook is het gereserveerde bedrag voor de invoering onzeker. Dit  komt omdat de 
startnotities op hoofdlijnen zijn opgesteld en vastgesteld. Deze geven meer inzicht in 
de wijze van invoering van de Omgevingswet. Echter duidelijkheid van Rijk en VNG 
over de definitieve invoering en de relatie met ICT is nog onvoldoende. In de loop 
van dit jaar zal steeds gerichtere informatie beschikbaar komen, waarmee de 
ramingen aangescherpt moeten worden. Door verdere verfijning van de plannen van 
aanpak zal het risico verder beheerst worden. Ook duidelijkheid vanuit het Rijk en de 
VNG, rondom ICT zal ons daarbij helpen. Voorlopig dienen wij rekening te houden 
met een geschat risicobedrag van € 300.000, waarvan wij op dit moment inschatten 
dat de kans van voorkomen 30% is.

35 Klimaatadaptatie
Zwartewaterland ervaart net als andere gemeenten de gevolgen van 
klimaatverandering zoals wateroverlast en hittestress. Daarnaast heeft 
Zwartewaterland vanwege haar ligging in de IJssel-Vechtdelta (IJVD) te maken met 
een hoger overstromingsrisico dan gemeenten buiten de delta’s van rivieren. 
Wateroverlast zal veel vaker voorkomen dan overstromingen. Langdurige en/of 
heftige regenval komt vaker voor, net als lange droge periodes. Door de verstening 
van wijken en bedrijventerreinen is het risico van wateroverlast (het water kan niet 
snel weg) èn van hittestress groter geworden. Overstromingen vinden alleen plaats 
bij een dijkdoorbraak. De dijken worden op orde gehouden door de waterschappen. 
Aanvullend kan door het nemen van maatregelen èn door waterbestendig te bouwen 
de kans op directe en vervolg schade worden beperkt. 
Om wateroverlast te beperken zijn al de nodige maatregelen genomen (o.a. in de 
riolering). In IJVD verband worden en zijn risico’s in de IJsselvecht-delta in beeld 
gebracht en worden meerdere oplossingsrichtingen en maatregelen verkend. Ook zal 
de vanaf volgend jaar verplichte klimaatstresstest inzicht geven in de meest urgente 
risico’s en mogelijke oplossingen.
Landelijk, regionaal en lokaal staat klimaatbestendigheid en waterveiligheid inmiddels 
op de agenda. Er zijn meerdere overleg- en samenwerkingsverbanden tussen 
gemeenten, provincie, waterschap, veiligheidsregio, ketenpartijen, 
onderwijsinstellingen en ondernemers actief dit gezamenlijk de situatie in beeld 
brengen en kennis en ervaring uitwisselen. Hieraan doet onze gemeente vanuit 
ontwikkeling en beheer volop mee. Ook biedt de Omgevingswet kansen om dit 
onderwerp mee te nemen in visies en plannen, net als het thema duurzaamheid en 
energietransitie.
Wanneer in een wijk groot onderhoud nodig is, met name aan wegen, groen, riolering 
dan is het van belang ook in te zetten op de wijze waarop aardgas vervangen kan 
worden. Want na groot onderhoud is de verwachting dat er de eerste 30-40 jaar geen 
grote ingrepen plaatsvinden in een wijk.

-

Totaal 2.040
Totaal 80% 1.632

Risico's grondexploitaties
Bij de actualisatie van de grondexploitaties wordt expliciet aandacht gegeven aan de risico’s met 
betrekking tot de grondexploitaties. Daarvoor is bij alle projecten uitgegaan van drie scenario’s, te 
weten: 
Basis scenario Gebaseerd op de meest reële verwachting ten aanzien van afzet, 

kosten en opbrengsten (de actuele grondexploitatie)
Midden scenario   Een afgeleide van het basisscenario waarin negatieve risico’s ten 

aanzien van afzet, kosten en opbrengsten worden doorgerekend
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Worst case scenario Het scenario met de meest negatieve financiële consequenties voor de 
gemeente. In het merendeel van de gevallen is dat het scenario 
waarin het project wordt stopgezet en de boekwaarde wordt 
afgeboekt tot de marktwaarde van de huidige bestemming. Hierbij 
wordt rekening gehouden met alle noodzakelijke kosten om het 
project af te kunnen ronden, gemaakte afspraken met derden en 
mogelijke terugbetaling van subsidies.

In de nota Grondbeleid is vastgelegd op welke wijze risico’s in de grondexploitaties worden bepaald. 
Bij de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties worden drie scenario’s (basisberekening 
grondexploitatie, midden scenario en worst case scenario) doorgerekend op basis van de specifieke 
risico’s in de desbetreffende grondexploitatie. Tevens wordt op basis van risico-inschatting bepaald 
welk van de scenario’s wordt gehanteerd voor de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen. 
Daar waar de risico-inschatting leidt tot het aanhouden van weerstandsvermogen is dat onderstaand 
weergegeven:

Exploitatie
(Bedragen in € 1.000)

Inschatting risico 
t.b.v. risicoreserve

Risicobedrag Voorziening Neg. 
Risicobedrag 
na afboeking 
/ Voorziening

Voormalig Agnietenterrein Middenscenario - - -
Hasselt om de Weede Middenscenario 788 - 788
Waterfront Basisberekening 430 -430 -
Kranerweerd Basisberekening - - -
Totaal  1.218 430 788

In bovenstaande tabel is te zien dat het risico van het bedrijventerrein Waterfront in Hasselt gedekt is 
door de voorziening, maar dat voor de risico's van Hasselt om de Weede een weerstandsvermogen 
moet worden gevormd. De risico's van het Voormalig Agnietenterrein en de Kranerweerd zorgen niet 
voor een nadelig financieel resultaat, waardoor voor deze projecten geen risicobedrag is opgenomen.

De nota Weerstandsvermogen en risicomanagement geeft aan dat de buffer in de reserve 
grondexploitatie minimaal 80% van het risicobedrag moet zijn. Gezien de stand van de reserve 
grondbedrijf is de reserve grondbedrijf van voldoende niveau om de risico's op te vangen.

Analysetabel beschikbare weerstandscapaciteit en benodigde weerstandscapaciteit
(bedragen * € 1000)

Weerstandscapaciteit
Incidenteel

Algemene Reserve 19.812
Stille Reserve 1.067
Onvoorzien 59
Totale Incidentele weerstandscapaciteit 20.938

Structureel
Begrotingsruimte 115
Onbenutte belastingcapaciteit 92
Onbenutte nieuwe investeringen 0
Maatregelen financieel gezonde positie 678
Totale Structurele weerstandscapaciteit    885
Incidentele en structurele weerstandscapacieit 21.823

Risico-inventarisatie
Algemene dienst  1.632
Grondexploitatie     630
Totale risico-inventarisatie 2.262
Verschil weerstandscapaciteit en totale risico-
inventarisatie

19.561
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat de weerstandscapaciteit van onze gemeente toereikend is. 

Berekening weerstandsvermogen
De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, is afgezet tegen de 
beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. 
Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen is vastgesteld welke ratio onze gemeente 
nastreeft. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel.

Beschikbare weerstandscapaciteit
Ratio weerstandsvermogen =               -----------------------------------------

Benodigde weerstandscapaciteit

Waarderingscijfer Ratio 
weerstandsvermogen

Betekenis

A > 2,0 Uitstekend
B 1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende
C 1,0 < x < 1,4 Voldoende
D 0,8 < x < 1,0 Matig
E 0,6 < x < 0,8 Onvoldoende
F < 0,6 Ruim onvoldoende

Voor onze gemeente betekent dit het volgende:
(bedragen * € 1000)

Ratio weerstandsvermogen per 1 januari 2018
Beschikbare weerstandscapaciteit 21.823
Benodigde weerstandscapaciteit 2.262
Ratio 9.6
Waarderingscijfer A
Betekenis Uitstekend

Op grond van de actuele gegevens concluderen we dat de weerstandscapaciteit van onze gemeente 
kan worden gekwalificeerd als “uitstekend”. Dat wil zeggen: er is een solide financiële basis aanwezig 
om gecalculeerde risico’s op te vangen. Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren en landelijke 
en lokale ontwikkelingen is het aannemelijk te verwachten dat de gemeentelijke risico's de komende 
jaren stabiel blijven. 

Kengetallen

 Verloop van de kengetallen

Kengetallen: Jaarrek 
2015

Jaarrek 
2016

Jaarrek 
2017

Begr 
2018

Netto schuldquote 154% 134% 144% 152%
Netto schuldquote gecorrigeerd 
voor alle verstrekte leningen

133% 118% 128% 137%

Solvabiliteitsratio 17% 23% 23% 24%
Structurele exploitatieruimte 6,1% 9,5% 2,7% 0,6%
Grondexploitatie 58% 24% 28% 32%
Belastingcapaciteit 122% 122% 120% 115%

Hieronder worden de definities vermeld van de afzonderlijke kengetallen. Deze definities zijn nodig 
zodat iedere gemeente de kengetallen op dezelfde wijze berekent, zodat de kengetallen over 
verschillende jaren en ook tussen gemeenten vergelijkbaar zijn. 
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Netto schuldquote
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. De 
netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de 
exploitatie. 
Daar waar we vorig jaar een duidelijke daling van onze netto schuldquote zien, moeten wij 
constateren dat deze het afgelopen jaar weer gestegen is. Deze stijging is het gevolg van een 
duidelijke afname van onze exploitatietotalen (baten en lasten) en een stijging van de kortlopende 
schuld in 2017 ten opzichte van 2016. 
De afname van het exploitatietotaal is een gevolg van de hoge afwaarderingen op de 
grondexploitaties in 2016 welke toentertijd een incidenteel positief effect had op het 
exploitatieresultaat en daarmee de schuldquotepercentage in 2016. In verband me de toekenning van 
extra inkomsten vanuit het Rijk in de komende jaren, met betrekking tot het Interbestuurlijk 
Programma, zal het gemeentelijke exploitatietotaal flink verder stijgen. Deze structurele stijging van 
het exploitatietotaal heeft een verlagende en daarmee positief effect op de ontwikkeling van het 
schuldquotepercentage van deze gemeente.   
De toename op de kortlopende schulden is een gevolg van de stijging van investeringen binnen de 
openbare ruimte en de gemeentelijke grondexploitaties in het afgelopen jaren. Het ging hierbij om 
investeringen in het gemeentelijk riool en centrumplannen (dekking (deels) uit reserve), achterstalling 
onderhoud wegen, kunstwerken, N331 en verlichting (dekking kapitaallasten) en investeringen in 
grondexploitaties en herstructurering bedrijventerrein (dekking inkomsten). In verband met de 
beperkte financiële liquiditeit moest de gemeente Zwartewaterland deze investeringen 
(voor)financieren. Voor het komend jaar, schatten wij in, zal er geen vermindering van het 
gemeentelijk investeringsniveau plaatsvinden. Er staan nog grote investeringen in de planning, zoals 
de bijdrage N331, verlichting, riool en restant kredieten (Centrumplannen, grondexploitaties en 
startersleningen). 
De schuldratio wordt ook beïnvloed door de aflossingen die jaarlijks terugbetaald dienen te worden 
voor financieringen, die in de afgelopen 10 jaar zijn afgesloten. Deze aflossingen zijn voor korte 
periodes aangegaan, waardoor de jaarlasten onevenredig hoog zijn ten opzichte van bijvoorbeeld de 
afschrijvingstermijnen van de investeringen. Deze aflossingsuitgaven maken geen volledig deel uit van 
de baten-lasten begroting (alleen de kapitaallasten), waardoor ook een groot deel van deze 
aflossingen opnieuw gefinancierd dienden te worden. In de komende 2 jaren neemt de jaarlijkse 
aflossingslast flink af als gevolg van de aangepaste wijze van financiering over langere termijnen. 
Deze ontwikkeling heeft een positief effect op de ontwikkeling van de gemeentelijke schuldratio. 

Wij schatten in dat de schuldratio voor deze gemeente de komende jaren, na wellicht een beperkte 
stijging in de eerste (2) jaar, verder zal dalen. Gedurende het jaar zal verder actief gestuurd worden 
op de bekostiging van gemeentelijke investeringen, het vergroten en de realisatie van inkomsten en 
het wel of niet moeten aangaan van externe financieringen, waarmee we de noodzaak voor het 
aangaan van financieringen willen beperken    

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De netto schuldquote wordt berekend in- of exclusief doorgeleende gelden. Omdat er onzekerheid is 
of deze leningen wel allemaal terug worden betaald, is het verstandig om dit onderscheid te maken. 
Op die manier wordt dit risico in beeld gebracht. 

De toelichting op de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden is identiek aan de 
netto schuldquote behalve dat onder de financiële activa ook alle verstrekte leningen vallen (conform 
art. 36 lid b en c). Voor verdere toelichting wordt dan ook verwezen naar hetgeen voorgaand onder  
het kopje "netto schuldquote" is vermeld.

De solvabiliteitsratio
Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de decentrale overheid in staat is aan zijn financiële 
verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als 
percentage van het totale balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente bestaat conform art. 
42 BBV uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het resultaat uit het overzicht van baten 
en lasten.
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De Solvabiliteitsratio laat een stabilisatie van het percentage zien in deze jaarrekening, ruim boven het 
minimale uitgangspunt (20%) van uw gemeenteraad conform het treasurybeleid. Ondanks een lichte 
stijging van de algemene reserve stabiliseert dit percentage zich op 23%. Overigens is de algemene 
reserve gestegen ondanks een onttrekking van € 1,2 miljoen ten behoeve van de voorziening 
onderhoud gebouwen. Een belangrijke reden voor de stabilisatie van het solvabiliteitsratio (en geen 
stijging) is  de evenredige verhoging van het balanstotaal 2017. Het hogere balanstotaal wordt 
verklaard door een stijging van de werkzaamheden in de gronden in exploitatie en de gemeentelijke 
vorderingen op openbare lichamen (zoals provincie). 
Voor de komende jaren wordt de eerste jaren een stabiele ratio verwacht, waarna in de opvolgende 
jaren een lichte stijging van de ratio te verwachten is. Deze verwachting komt voort uit het feit dat 
ingeschat wordt dat het eigen vermogen niet gaat dalen (investeringen mogen niet meer ten laste van 
de reserve gebracht worden) en het balanstotaal gaat stijgen als gevolg van het IBP.   

Kengetal Grondexploitatie
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie een forse impact kan hebben op de financiële 
positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde 
moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen of de gronden 
tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen. In artikel 38 BBV lid a wordt gevraagd om in 
de balans afzonderlijk op te nemen: Grond- en hulpstoffen gespecificeerd naar niet in exploitatie 
genomen bouwgronden en overige grond- en hulpstoffen. In lid b van artikel 38 wordt gevraagd 
onderhanden werk te vermelden, waaronder bouwgronden in exploitatie. Op basis van artikel 38 BBV 
worden de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in exploitatie bij elkaar opgeteld en 
gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting of jaarstukken (conform artikel 17 lid c BBV 
= exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage.

Het kengetal Grondexploitatie laat momenteel een stijging zien als gevolg van de investeringen op de 
grondexploitaties. Een verwachte verdere stijging van deze percentage, wat zeer waarschijnlijk is, in 
de komende jaren hangt samen met de ontwikkelingen rondom Hasselt om de Weede en Overwaters. 
Hiermee stijgt de impact van de grondexploitaties op de financiële positie van deze gemeente ook 
weer, wat o.a. uit de stijgende schuldquote van deze jaarrekening valt op te maken.  

Structurele exploitatieruimte
De resultaten van de jaarrekeningen uit de afgelopen jaren laten een positieve lijn zien met 
betrekking tot de exploitatieruimte. Gemeente Zwartewaterland heeft de afgelopen 2 jaar, binnen 
haar baten/lasten stelsel, voldoende zekerheid ingebouwd en daarmee exploitatieruimte om deze 
stijgende lijn te continueren. Een positieve exploitatieruimte betekent niet direct een positieve invloed 
op het gemeentelijke schulden niveau. De schulden komen voort uit het kasstelsel, oftewel de 
werkelijke inkomsten en uitgaven. Deze zijn niet in evenwicht met de gemeentelijke baten en lasten. 
Hier dient men de komende jaren zeker aandacht voor te houden.  
De komende jaren wordt op basis van de huidige prognoses een structurele positieve exploitatieruimte 
verwacht. Omdat het exploitatietotaal invloed heeft op dit percentage en dit totaal de komende jaren 
gaat stijgen zal het percentage (procentueel) lager uitkomen. Daarnaast kan de gemeenteraad 
besluiten om de komende jaren het exploitatieresultaat in te zetten voor nieuwe gemeentelijke 
investeringen of activiteiten, wat eveneens geen positieve invloed zal hebben op het percentage. 
 

Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden als kengetal voor gemeenten
De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen, wordt vaak gerelateerd aan de 
totale woonlasten. Het Coelo publiceert ieder jaar deze lasten in de Atlas van de lokale lasten. Onder 
de woonlasten wordt verstaan de OZB, de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met 
gemiddelde waarde in die gemeente.
In het jaar 2015 zijn de gemeentelijke woonlasten flink gestegen. De stijging van de woonlasten zijn 
een direct gevolg van het noodzakelijk financieel gezond maken van deze gemeente. In het jaar 2016 
heeft een procentuele stijging met de verwachte inflatie van de gemeente woonlasten 
plaatsgevonden. Daarmee daalde het afgelopen jaar de procentuele afwijking ten opzichte van de  
gemiddelde landelijke woonlasten. Voor 2017 heeft de raad ingestemd met de handhaving van de 
gemeentelijke woonlasten conform de tarieven uit 2016. Hiermee daalde de procentuele afwijking 
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2017 verder ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Voor het jaar 2018 heeft de raad de 
woonlasten neerwaarts bijgesteld, dit geldt voor de OZB, afvalstof- en rioolheffing. 
De verwachting voor de gemiddelde woonlasten is afhankelijk van de lokale ontwikkelingen (onder 
andere gemeenteraadsverkiezingen, sociaal domein, centrumplannen, kapitaalgoederen, financiële 
positie) en landelijke ontwikkelingen. Op basis van de huidige inschattingen met betrekking tot de 
gemeentelijke financiën en landelijke ontwikkelingen op het vlak kostendekkende tarieven (zoals riool) 
zal de procentuele afwijking stabiel blijven of licht dalen.
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Paragraaf Kapitaalgoederen

Inleiding
Het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen komt in de verschillende begrotingsprogramma’s 
terug. In deze paragraaf wordt het gevoerde beleid met betrekking tot het beheer en onderhoud als 
een dwarsdoorsnede vanuit de programma’s aangegeven. Daarmee is tegelijkertijd het beleidskader 
voor dit onderwerp aangegeven. De kapitaalgoederen worden in deze paragraaf onderverdeeld in de 
categorieën: wegen en kunstwerken, riolering, water, groen (inclusief sportparken, speelterreinen en 
begraafplaatsen) en gemeentelijke gebouwen.

Areaalgegevens (kerncijfers)
Het beheer en onderhoud van onze gemeente omvat het areaal, zoals in het onderstaande overzicht is 
opgenomen:

Kapitaalgoed Hoeveelheid Eenheid
Weg, waarvan:
Binnen de bebouwde kom
Buiten de bebouwde kom

208
107
100

km
km
km

Oppervlakte wegen / verhardingen 
(m2), waarvan:
Asfalt
Beton
Elementenverharding
Overig

1.488.713

596.698
71.256

806.214
14.545

m²

m²
m²
m²
m²

Vrij liggend fietspad 33 km
Bruggen 57 stuks
Tunnel 1 stuks
Lichtmasten 4.367 stuks

Wegen

Laagspanningsleiding (m1) 4774 m
Aansluitingen 8.120 stuks
Kilometer vrijverval riool in de kernen 135 km
Drukriool in het buitengebied 120 km
Rioolgemalen 47 stuks
Pompunits voor drukriolering 462 stuks
Kolken en bijbehorende aansluitingen 7150 stuks
Bijzondere voorzieningen zoals wadi’s 
en bergbezinkbassin

103 stuks

Persleiding 16 km
Drainage 3 km

Riolering

Infiltratie / drainage riool 1 km
Havens 5 stuks
Watergang 70 km
Wadi's 0,3 km
Beschoeiing 25 km

Water

Sluizen 3 stuks
Hectare openbaar groen 198 hectare
Begraafplaatsen 7 stuks

Groen

Bomen 8.100 stuks
Gebouwen Gebouwen 64 stuks
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Kwaliteit en voorzieningenniveau
De onderhoudsstaat van onze kapitaalgoederen is bepalend voor de kwaliteit en beleving van de 
openbare ruimte. In deze paragraaf wordt de relatie gelegd tussen het kwaliteitsniveau van de 
openbare ruimte, het daarvoor noodzakelijke onderhoudsprogramma en de benodigde budgetten. 

Beleidsontwikkelingen onderhoud Kapitaalgoederen
De afgelopen periode is voor het beheer van de kapitaalgoederen gewerkt aan het op orde brengen 
van het beheer. De prioriteit van de gemeenteraad is geweest om een structureel financieel gezonde 
gemeente te zijn. Daartoe behoort ook het op orde hebben van het beheer van kapitaalgoederen. De 
onderhoudsbudgetten zijn de afgelopen jaren diverse keren op verschillende onderdelen verhoogd en 
de huidige stand van zaken is goed in beeld. De begrotingsscan die in samenwerking met de provincie 
is uitgevoerd heeft dit beeld bevestigd.  In juni 2017 is de paraplunota kapitaalgoederen vastgesteld. 
Deze nota geeft inzicht in het beleid voor de komende jaren en de daarbij benodigde financiële 
middelen. Het integrale uitvoeringsprogramma werken en projecten in de openbare ruimte wordt 
sinds een aantal jaren ieder jaar vastgesteld en jaarlijks uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma is een 
integraal plan voor de uitvoering van onderhoud/uitvoering van het riool, wegen, kunstwerken, 
openbare verlichting en projecten in de openbare ruimte. In de Meerjarenbegroting 2018 – 2021 is 
het onderhoudsbudget voor kapitaalgoederen structureel verhoogd. Deze middelen worden in 
belangrijke mate ingezet voor een kwaliteitsverbetering van voet, fietspaden en groen. Tevens zijn 
beheerplannen wegen en kunstwerken en een visie op maatschappelijk vastgoed vastgesteld. 

Wegen
In 2016 is  een inspectierapport over de onderhoudsstaat van de gemeentelijke wegen vastgesteld. 
Op basis hiervan zijn het uitvoeringsprogramma werken en het beheerplan vastgesteld. Hierbij is het 
kwaliteitsniveau voor het beheer van de wegen opnieuw vastgesteld op niveau C (CROW). 

Analyse terugblik 2017
In onderstaand overzicht is aangegeven welke wegwerkzaamheden zijn uitgevoerd in 2017: 

Plaats Straat
Achterstraat
Fabrieksstraat
Greente (voetpad)
Kamperdijk
Koppel
Nijverheidsstraat
Oosterbrugstraat
Randweg
Simondsstraat

Genemuiden

Stuivenbergstraat
De Kamp
dr HAW van der Vechtlaan
Eiland
Van Dedemlaan
Verkavelingsweg (blokmarkering)

Hasselt

Willem Egbertsstraat
Julianastraat / Kiekendiefstraat
Otterbeek

Zwartsluis

Zomerdijk (fietssuggestiestroken)
Daarnaast heeft er divers klein onderhoud plaatsgevonden aan asfalt en straatwerk.

Bij de behandeling van de begroting 2018-20121 is middels de motie Onderhoud wegen en groen een 
aanvulling vastgesteld. De voet- en fietspaden worden op niveau B onderhouden. Voor de korte 
termijn en de lange termijn aanpak is geld beschikbaar gesteld. €250.000 eenmalig en €90.000 euro 
structureel.  
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In 2017 is in Zwartsluis gestart met het verbeteren van voetpaden, daarnaast is de verbetering van de 
voetpaden in de Stuivenbergstraat (Genemuiden) uitgevoerd.

Kunstwerken
in 2017 is ook een update van het kunstwerken beheer vastgesteld. In dit plan is het beheer en 
onderhoud van het areaal kunstwerken beschreven. Ook is  vastgesteld dat civiele kunstwerken op 
niveau B worden onderhouden . Hiervoor is het budget voor het beheer bij vaststelling van begroting 
2018 - 2021 verhoogd met €40.000. Jaarlijks wordt het uitvoeringsprogramma werken en projecten 
opgesteld waarin ook werkzaamheden met betrekking tot civiele kunstwerken beschreven staan. 
In de afgelopen periode: 

 zijn de werkzaamheden aan de kademuren van de gracht in Hasselt afgerond. 
 is de Kalkovenbrug in Hasselt vervangen;
 is gestart met de vervanging van de duikerbrug in de Kranerweerd in Zwartsluis. De 

werkzaamheden worden in 2018 afgerond.

Riolering
In 2014 heeft uw raad het Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019 vastgesteld en de hiervoor 
benodigde middelen beschikbaar gesteld. Ter uitvoering hiervan hebben wij in het 
Uitvoeringsprogramma Werken 2017 de planning voor rioleringswerkzaamheden opgenomen. 
Uitgangspunt hierbij is dat de kosten gedekt worden uit de inkomsten rioolbelasting. 

Werkzaamheden 2017
Maatregelen Arembergersteraat – 
Berkenlaan (investering is over 
2017 en 2018 verdeeld).

Z Realiseren extra 
berging en 
voorkomen 
wateroverlast. 

Werkzaamheden zijn 
gecombineerd uitgevoerd met 
ontwikkeling terrein voormalig 
Agnietencollege. Werk is in 
uitvoering genomen in 2017 en 
loopt door in 2018.

Gemaalvervanging diversen Z, G, 
H

Gemaalvervanging en 
renovaties op basis 
van het beheerpakket 
gemalen.

Is gedurende het hele jaar 
uitgevoerd.

Hemelwateruitlaat Binnenhaven 
(investering is over 2017 en 2018 
verdeeld).

G Realiseren 
hemelwateruitlaat op 
de Binnenhaven.

De voorbereiding is in 2017 
uitgevoerd en het werk wordt 
in het eerste kwartaal van 2018 
uitgevoerd.

Maatregelen Havenplein G Afkoppelen en 
renovatie riool.

Werkzaamheden zijn geheel 
uitgevoerd.

Rioolvervanging Nijverheidsstraat 
(investering is over 2015, 2016 en 
2017 verdeeld).

G Rioolvervanging in 
combinatie met 
wegbeheer in de 
periode 2016-2017.

Voorbereiding gestart op 1 
januari 2015. 

Aanbesteding en procedure in 
2016. Uitvoering in 2016 en 
2017 met doorloop in 2018.

In 2017 hebben wij ingezet op de samenwerking in Rivusverband (acht gemeenten en het 
waterschap). In het kader van dit samenwerkingsverband zijn door regionale expertteams 
onderzoeken gedaan om effectief te investeren en efficiënt te beheren. De meest kansrijke projecten 
die hieruit naar voren zijn gekomen, voeren we uit. 
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Water
Door onder andere klimatologische veranderingen en Europese regelgeving verandert de komende 
jaren het nodige op het gebied van waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit. Om hierop in te 
spelen, werken we aan het realiseren van de gestelde opgaven zoals die zijn vastgelegd in het 
Waterplan. In IJVD verband werken de provincie Overijssel, het Waterschap Drents Overijsselse Delta, 
de Veiligheidsregio IJsselland, Zwolle, Kampen en Zwartewaterland samen aan een waterveilige en 
klimaatbewuste en -bestendige IJsseldelta. Samen worden de risico’s op en de gevolgen van 
mogelijke overstromingen, wateroverlast, droogte en hittestress verkend. Voor Kampereilanden is er 
in het kader van het IJssel Vechtdeltaprogramma (IJVD) een Ruimtelijk Perspectief (RP) opgesteld als 
onderdeel van een “gereedschapskist” voor ondernemers en bewoners. Onderdeel daarvan is een 
website waarop gemeenten, waterschap en veiligheidsregio actuele informatie kunnen zetten en 
waarop bewoners en ondernemers ervaringen en adviezen kunnen delen.  In het RP vinden zij 
informatie en inspiratie om komende investeringen waterbestendig te doen. Voor deze zogenaamde 
Vitale en kwetsbare functies is een verkennende studie gedaan. Daarnaast is met de waterschappen 
onderzocht of er overdracht van werkzaamheden en eigendom kan plaatsvinden voor het beheer en 
onderhoud van stedelijk water. De consequenties voor de uitvoering zijn opgenomen in het 
Uitvoeringsprogramma water. Voor de watergangen die niet worden overgedragen, wordt daarna 
bepaald hoe de programmering voor baggeren tot 2025 er uit komt te zien. 

Groen
Met het vaststellen van de paraplunota kapitaalgoederen is opnieuw vastgesteld dat het 
kwaliteitsniveau van het openbaar groen beeldkwaliteitsniveau C is, met uitzondering van 
begraafplaatsen. Uit de schouwrapportages van 2017 blijkt dat wij aan dit kwaliteitsniveau voldoen. 
Bij de behandeling van de begroting 2018-2021 is middels de motie Onderhoud wegen en groen een 
aanvulling vastgesteld. Het onkruid en overhangend groen moet op een hoger niveau onderhouden 
worden. Voor de korte termijn en de lange termijn aanpak is geld beschikbaar gesteld, €265.000 
eenmalig en €35.000 euro structureel. Ook is bij de begroting een verhoging van €50.000 euro 
eenmalig en  €100.000 voor het structureel onderhoud van bomen vastgesteld. Afgelopen jaar is 
alleen ad hoc het hoogstnoodzakelijke bomenonderhoud gedaan. Landelijk en ook in Zwartewaterland 
heersen er een aantal bomenziektes/ aantastingen van bomen.  Een voorbeeld hiervan is de 
essenstaksterfte. Daarom zijn bijvoorbeeld de essen aan de Verkavelingsweg gekapt. Met de 
eenmalige financiële impuls uit de zomernota kunnen vier clusters van bomen en een aantal solitaire 
bomen vanuit veiligheidsoverwegingen worden verwijderd en vervangen. Voor de lange termijn vindt 
planmatig bomen beheer plaats op basis van cyclische inspecties. Bomen worden op doorrij hoogte 
onderhouden en/of gesnoeid, gekapt of vervangen.  

Speelterreinen
Qua onderhoud speelplaatsen en toestellen is de laatste jaren een ander beleid gevoerd. Met de 
bezuinigingen is besloten speelplaatsen zoveel als mogelijk in beheer van inwoners en organisaties te 
geven.  Onze insteek is de initiatieven zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarbij maken we zoveel 
mogelijk gebruik van de mogelijkheden die de betrokken inwoners zelf hebben qua inzet van 
menskracht, materiaal en materieel. Ook sturen we erop dat het beheer van speellocaties daarna 
zoveel mogelijk wordt overgedragen aan de betrokken inwoners. 

Sportparken
De gemeente heeft drie sportparken in beheer. Het onderhoud van sportparken van 
voetbalverenigingen is uitgevoerd in samenwerking met medewerkers van de ROVA en bekostigd door 
de gemeente. In 2017 heeft besluitvorming plaatsgevonden rond de privatisering van de voetbal 
(gras)velden.

Gemeentelijke gebouwen
Wij hadden per 1 januari 2017 het beheer over in totaal 64 gemeentelijke gebouwen. In juni 2017 is 
een visie op het maatschappelijk vastgoed vastgesteld. Het beleid m.b.t. het maatschappelijk 
vastgoed is opgedeeld in drie beleidslijnen:

1. Van beheerder naar rentmeester
2. Instellingen in hun kracht
3. Focus op krachtpanden
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Met bovengenoemd besluit is ook het jaarlijkse bedrag voor planmatig onderhoud van gemeentelijke 
accommodaties opgehoogd zodat het onderhoud conform het meerjarenonderhoudsplan kan worden 
uitgevoerd. Daarnaast is er een bedrag beschikbaar gesteld om uitgesteld onderhoud weg te werken. 
Bij de nota is een uitvoeringsplan op hoofdlijnen geschreven naar aanleiding van de waardering van 
de gebouwen. In het uitvoeringsplan is voor elk gebouw opgenomen welke maatregel wordt voorzien. 
Er is onderscheid gemaakt tussen krachtpanden en overige panden. 
Voor 2018 en verder is het uitvoeringsprogramma per kern geschreven zodat er ook per kern integrale 
afwegingen kunnen worden gemaakt met betrekking tot het vastgoed. Elke maatregel staat namelijk 
in directe relatie tot een andere maatregel (zoals het verbeteren van de exploitatie van een pand en 
het her ontwikkelen of afstoten van panden).
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Paragraaf Financiering

Inleiding

Algemeen
De wet Financiering Decentrale Overheden (fido) bevordert een solide financieringswijze bij openbare 
lichamen. Het doel hiervan is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten. De wet kent een 
onderscheid tussen regels voor korte financiering (kasgeldlimiet) en regels voor lange financiering 
(renterisiconorm). Het onderscheid is gelegd bij 1 jaar.

Ontwikkelingen leningenportefeuille
De gemeente Zwartewaterland heeft ook in 2017 gekozen voor spreiding in de financieringsmogelijk-
heden. Door een actuele liquiditeitsplanning kan worden ingespeeld op eventuele tekorten of 
overschotten in de toekomst. Zo wordt  door het aantrekken van langlopende geldleningen ingespeeld 
op eventuele liquiditeitstekorten voor de lange termijn.

Eventuele voorziene tekorten op de korte termijn worden opgevangen door het aantrekken van 1-
maands geldleningen. Het 1-maands rentetarief is op dit moment  negatief. Dat betekent dat de 
gemeente bij het aantrekken van een kasgeldlening met een looptijd van 1 maand rente ontvangt. 
Omdat de gemeente ervoor gekozen heeft om een gedeelte van eventuele liquiditeitstekorten met 
kort geld te financieren, pakt de rentevisie goed uit en levert dit de gemeente geld op. 
Onze leningenportefeuille bestaat voor het overgrote deel uit leningen met een looptijd van 10 jaar. 
Om het renterisico beter beheersbaar te maken, zal voor de komende jaren een gedeelte van de 
leningen met langlopende leningen worden geherfinancierd (20/25 jaar). Zo ontstaat een 
gebalanceerde leningenportefeuille, die minder rentegevoelig is. In onderstaande tabel worden de 
mutaties in de leningportefeuille aangegeven. 

Ontwikkeling in de leningen portefeuille

Bedragen * € 1.000 Realisatie 
2016

Gemiddelde 
rente

Realisatie
2017

Gemiddelde 
rente

Stand per 1 januari 69.495 2,97 % 63.774 2,87%

Nieuwe aangetrokken 
leningen

10.000 1,295 % 12.000 1,504%

Contractuele 
aflossingen

15.721 13.021

Stand per 31 
december

63.774 2,37 % 62.753 2,12%

De omvang van de langlopende leningenportefeuille per 31 december 2017 is € 1 miljoen lager dan 
begin 2017. Het streven is om voor de komende jaren een lagere leningenportefeuille te realiseren. 
De prognose is dat vanaf 2016 de hoogte van de leningenportefeuille langzaam afneemt. Bij de Bank 
Nederlandse Gemeenten (BNG)  is een geldlening ad 12 miljoen afgesloten met een looptijd van 25 
jaar tegen een rentepercentage van 1,504%. Gemiddeld betaalde de gemeente Zwartewaterland voor 
haar langlopende leningen portefeuille 2,12% rente in 2017. In 2016 bedroeg het gemiddelde 
rentepercentage 2,37. 

Kasgeldleningen
Om tijdelijke liquiditeitstekorten zo efficiënt mogelijk te overbruggen, zijn in 2017 meerdere 
kasgeldleningen afgesloten. Telkens met een looptijd van één maand. Het rentepercentage varieerde 
van -0,37% tot -0,38%.
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Europese Centrale Bank
De rente op de geld- en kapitaalmarkt wordt voornamelijk bepaald door het beleid van de Europese 
Centrale Bank (ECB). De belangrijkste rentetarieven van de ECB zijn in 2017 niet gewijzigd en 
bevinden zich nog steeds op een laag niveau. Tot en met september 2018 wordt er nog eens voor 270 
miljard euro aan staatsobligaties en bedrijfsobligaties opgekocht, de helft minder dan het tempo in 
2017. De halvering is de opmaat naar het volledig stopzetten van het opkoopprogramma. In de loop 
van 2018 zullen rentes wellicht wat gaan oplopen naarmate het moment dichterbij komt dat het 
opkoopprogramma wordt gestopt door de ECB.

Kasgeldlimiet
De toegestane omvang van het kasgeldlimiet voor onze gemeente is gesteld op 8.5% van de 
jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het kasgeldlimiet voor 2017 bedroeg € 4,2 miljoen. We 
voldoen aan de gestelde eisen voor dit krediet. 

Berekening kasgeldlimiet (bedragen x €. 1.000)
Variabelen 2016 2017

Begrotingstotaal     55.554  49.454
Percentage 8,50%      88,50%
Kasgeldlimiet        4.722  4.204

Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft betrekking op het beperken van de gevolgen van een stijgende 
kapitaalmarktrente op de rentelasten van de lange termijn financiering. De renterisiconorm houdt in, 
dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% 
van het begrotingstotaal. De renterisiconorm bedroeg voor onze gemeente in 2017 € 9,9 miljoen. De 
aflossingsverplichting bedroeg in 2017 € 13 miljoen. De overschrijding van de norm wordt veroorzaakt 
door de aflossing van een kortlopende lening rondom het project Overwaters/Hasselt om de Weede. 
Op basis van de huidige inzichten voldoen wij in 2019 weer aan de renterisiconorm. 

Schatkistbankieren
Vanaf 1 januari 2014 zijn alle decentrale overheden verplicht om te schatkistbankieren. Dit betekent 
dat alle overtollige liquide middelen, het saldo liquide middelen boven het drempelbedrag 0,75% van 
de begroting, moeten worden gestald bij het Rijk.
De drempel voor gemeente Zwartewaterland is € 366.000. Alleen het meerdere dient bij de schatkist 
te worden ondergebracht. In 2017 is op kwartaalbasis geen overschrijding van het drempelbedrag 
geweest. 

EMU saldo 
Binnen de Europese Unie zijn het EMU-saldo en de EMU-schuld de belangrijkste indicatoren voor de 
gezondheid van de overheidsfinanciën. Het saldo bestaat niet alleen uit een begrotingstekort of –
overschot van het Rijk; ook gemeenten, provincies, Waterschappen en WGR-plus regio’s dragen aan 
in het EMU-saldo en de EMU-schuld. Het EMU-saldo wijkt af van het begrip begrotingssaldo waar 
lokale overheden mee werken. Een belangrijk verschil is dat het begrotingssaldo van het Rijk op 
kasbasis wordt gemeten en van de lokale overheden op baten- en lastenbasis. Onze gemeente streeft 
structureel naar een lager gemeentelijk EMU-saldo/referentiewaarde dan de vastgestelde 
referentiewaarde in de Septembercirculaire van het voorgaande jaar.
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Berekening EMU-saldo
x € 1.000

 2017 2017 2018
Omschrijving

volgens 
realisatie 2017

Volgens 
begroting 2017

Volgens 
meerjarenraming 
in begroting 2017

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. 
onttrekking uit reserves 

1

(BBV, artikel 17c).
873 229 487

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 2.315 2.465 2.837
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten 

laste van de exploitatie 2.728 2.325 1.450

4 Investeringen in (im-) materiële vaste activa die 
op de balans worden geactiveerd 6.486 5.374 2.856

5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de 
Europese Unie en overigen, die niet op de 
exploitatie zijn verantwoord en niet al in 
mindering zijn gebracht bij post 4

93 150 200

6 Desinvesteringen in (im-) materiële vaste 
activa:                                                Baten 
uit desinvesteringen in (im)materiële vaste 
activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op 
exploitatie verantwoord

59 0 0

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, 
woonrijp maken e.d. (alleen transacties met 
derden die niet op de exploitatie staan) 724 1.113 1.990

Baten bouwgrondexploitatie:    8
Baten voor zover transacties niet op exploitatie 
verantwoord. 3.501 3.002 5.838

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover 
deze transacties met derden betreffen 25 0 0

10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via 
de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, 
maar rechtstreeks ten laste van de reserves 
(inclusief fondsen en dergelijke) worden 
gebracht en die nog niet vallen onder één van 
bovenstaande posten

0 0 0

11 Verkoop van effecten    
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)  nee  nee  nee 
b Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst 

op de exploitatie?                     -                         -                            -

Berekend EMU-saldo             2.334                 1.684                    5.966

Conclusie 2017
In de decembercirculaire 2016 is opgenomen dat het aandeel van de decentrale overheden in het 
EMU-saldo macro is genormeerd. De rijksoverheid maakt daarover afspraken met het IPO, de VNG en 
de UvW. Op 28 september 2016 heeft het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) 
plaatsgevonden met het kabinet en de vertegenwoordigers van de decentrale overheden. Er is 
afgesproken de EMU-tekortnorm voor 2017 vast te stellen op –0,3 % van het bruto binnenlands 
product (bbp). Deze norm is in lijn met het Financieel akkoord 2013-2017 dat eerder gesloten is 
tussen kabinet en decentrale overheden. Er is tevens afgesproken om het overeengekomen collectieve 
aandeel van de decentrale overheden voor het EMU-saldo niet verder uit te splitsen naar gemeenten, 
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provincies en waterschappen. Conform bovenstaande berekening bleef het EMU-tekort in 2017 ruim 
binnen de minimale referentiewaarde.

2018
De rijksoverheid heeft het besluit voor de EMU-tekortnorm over 2018 via een voorhangprocedure 
aangeboden aan de Tweede Kamer. Na overleg met de koepelorganisaties van de decentrale 
overheden (VNG, IPO en UvW) is voorgesteld om voor 2018 de EMU-norm van 2017 beleidsneutraal 
door te trekken. Dit betekent een EMU-tekortnorm van -0,3% van het bbp, geen onderverdeling naar 
bestuurslaag en geen sancties bij overschrijding van de norm. Dit heeft tot gevolg dat - bij vaststelling 
van dit besluit - ook voor 2018 geen EMU-referentiewaarde per individuele decentrale overheid wordt 
gepubliceerd.
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Paragraaf Bedrijfsvoering en Overhead

Bedrijfsvoering
De stand van zaken binnen de verschillende onderdelen van de bedrijfsvoering belichten we in 
deze paragraaf. We richten ons op een goede interne sturing en beheersing van primaire en 
ondersteunende processen. Uitgangspunten bij goede bedrijfsvoering zijn efficiency en 
effectiviteit. Bedrijfsvoering heeft met name betrekking op de volgende taken: 
 Personeel 
 Informatie 
 Organisatie 
 Financiën 
 Automatisering 
 Communicatie 
 Huisvesting 

Organisatieontwikkeling
Ook in 2017 is uitwerking gegeven aan de ambities in het collegeprogramma. Onze organisatie is 
zodanig vormgegeven dat flexibel kan worden ingespeeld op vragen vanuit de samenleving en nieuwe 
ontwikkelingen die op ons afkomen. Door de organisatie op onderdelen te versterken en waar 
mogelijk samen te werken met andere gemeenten, kunnen we dit als zelfstandige gemeente aan. Het 
aantal vraagstukken dat een bovengemeentelijke aanpak vergt neemt toe. Wij onderkennen daarom 
het strategisch belang van productieve samenwerking in de Regio Zwolle. Verderop in deze paragraaf 
onder het kopje 'Regionalisering en intensivering samenwerking met andere overheidsinstanties' gaan 
we hier uitgebreider op in.

De organisatie is met inbreng van de medewerkers verder gestroomlijnd. De ondernemingsraad heeft 
ook ruimte gegeven voor deze vorm van zeggenschap. In het Sociaal Domein waren al eerder beleid 
en uitvoering dicht bij elkaar gebracht, mede om maatwerk op individueel niveau te bieden. Taken op 
het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling en overige taken en functies die  een directe relatie hebben 
met de Omgevingswet, groeperen we ook dichter bij elkaar. Hierdoor kunnen we sneller en beter tot 
een integrale afweging van belangen komen, met de inzet van inwonersparticipatie.

Personeelsbeleid
Het  human resource beleid vormt het kader voor de ontwikkeling van de organisatie in de komende 
jaren. Er is nadrukkelijk aandacht voor de veranderende rol van de overheid in de 
participatiesamenleving. In de jaarlijkse gesprekken, scholing en training van medewerkers is veel 
aandacht voor de gewenste werkwijze: het leveren van een hoogwaardige en klantgerichte 
dienstverlening, het stimuleren van inwonersinitiatief en het betrekken van inwoners, organisaties en 
instellingen bij plannen en beleid. Communicatieve vaardigheden zijn hierbij essentieel.

In de strategische en praktische personeelsplanning is aandacht voor de begeleiding van 
medewerkers, waarbij talent kans krijgt zich verder te ontwikkelen. Er is bewust niet gekozen voor 
een generatiepact; individuele werknemers maken afspraken over de balans werk-privé. 

De samenwerking binnen de Talentenregio draagt bij aan de mobiliteit, omdat hierdoor een interne 
vacaturemarkt ontstaat van inmiddels circa 7.000 medewerkers. 

Communicatie 
De veranderende rol van de gemeente vraagt om goede communicatie. We communiceren 
doelgroepgericht via verschillende media zoals de lokale en regionale (digitale) kranten, website, 
social media, (digitale) nieuwsbrieven, brieven en (interactieve) bijeenkomsten.  Vooral de digitale 
informatievoorziening en de interactie via facebook heeft een enorme vlucht genomen. Inwoners en 
ondernemers weten ons via dit medium goed te vinden. Daarnaast hebben we actief ingezet op 
informatievoorziening via maandelijkse thema-uitgaven over actuele onderwerpen. 
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Dienstverlening 
In het coalitieprogramma Samen Sterker is de ambitie uitgesproken dat de dienstverlening aansluit op 
de wensen en behoeften van de Zwartewaterlandse samenleving. Digitalisering, standaardisering en 
adequate samenwerking met andere overheden zijn daarbij belangrijk.  

Digitale dienstverlening
Wij stroomlijnen en digitaliseren de werkprocessen en de ondersteunende informatievoorziening. 
Informatie delen wij proactief met de samenleving en partners. Zoveel mogelijk producten en diensten 
bieden wij digitaal en gebruiksvriendelijk aan. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
onderkent het belang van digitalisering van de dienstverlening en heeft daarom de Digitale Agenda 
2020 gelanceerd. De doelen van deze agenda zijn: “Open en transparant in de 
participatiesamenleving”, “Werken als één efficiënte overheid” en “Massaal digitaal, maatwerk lokaal”. 
Wij geven uitvoering aan deze agenda. In 2017 zijn daarvoor de voorbereidingen getroffen door het 
opstellen van project documenten (zoals het projectplan) en het reserveren van de verwachte 
middelen in de Kadernota 2018-2021. In 2018 wordt gestart met de eerste deelprojecten. 

Telefonische dienstverlening
Per 1 januari 2017 is het gemeenschappelijk Klant Contact Centrum (KCC) telefonie in Steenwijk van 
start gegaan en is 14038 het algemene telefoonnummer van de gemeente. Het (externe) 
telefoonverkeer met de gemeente komt op dit nummer via het KCC binnen. Het KCC beantwoordt 
vragen direct met behulp van de informatie die is opgenomen in het Antwoordportaal of schakelt deze 
door naar de betreffende medewerkers in ons gemeentehuis. Het invoeren van het KCC heeft een 
positief resultaat gehad voor de telefonische  bereikbaarheid van de gemeente en haar medewerkers. 
Het percentage telefoongesprekken dat ‘in eerste instantie afgehandeld’ is betreft nu 38%. Bij de 
samenwerkingspartner Steenwijkerland staat dit percentage nu op 54%. Daarom is in september 
2017, in navolging van de gemeente Steenwijkerland, een inventarisatie uitgevoerd bij de 
gemeentemedewerkers over de ervaringen met het KCC en hun eisen en wensen ten aanzien van 
telefonie en bereikbaarheid. De resultaten van deze inventarisatie vormen de basis voor 
vervolgstappen ter verbetering van het Antwoordportaal en de telefonische bereikbaarheid van 
medewerkers met als doel de telefonische dienstverlening van Zwartewaterland nog verder te 
verbeteren.

Informatievoorziening
In 2017 zijn de netwerkservers van de gemeente vervangen om te voldoen aan de toekomstige hoge 
eisen qua (verwerkings)snelheid en data opslag.

In de kantoorruimte van het Sociaal Domein zijn technische maatregelen genomen om het bereik van 
mobiele devices (GSM en Wifi) te verbeteren.

Geo-informatie/Basisregistraties Adressen en Gebouwen
In 2017 is gewerkt aan een sterke kwaliteitsverbetering van de Basisregistraties Adressen en 
Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De koppeling tussen de BGT 
en Beheer Openbare Ruimte (BOR) is afgerond. Daardoor kan de eenheid Beheer nog efficiënter 
planningen maken en gegevens bijhouden over de openbare ruimte. Bovendien zorgt deze koppeling 
ervoor dat we een volgende fase van de BGT ingaan. In die fase zetten we nog meer informatie in de 
BGT. Hierdoor kunnen gebruikers steeds meer en beter vertrouwen op de juistheid en volledigheid 
van de informatie. Daarnaast is in de tweede helft van 2017 de kwaliteitsverbetering van de BAG (met 
name niet-woningen) voortgezet. Deze is in volle gang. Hiermee voldoen we aan wet- en regelgeving 
voor de BAG. Dit sorteert voor op de hertaxatie in gevolge de Waardering Onroerende Zaken (WOZ). 
Ook hierdoor kunnen gebruikers steeds meer en beter vertrouwen op de juistheid en volledigheid van 
de informatie.

Op het gebied van geo-informatie is voorgesorteerd op de komst van de Basisregistratie Ondergrond 
(BRO). Daarnaast is gewerkt aan een nieuwe versie van de geo-viewer. Met die investering zorgen we 
voor continuering én verbetering van de dienstverlening op het gebied van geo-informatie in onze 
organisatie en daarbuiten.
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Informatiebeveiliging

Privacy
Het is volstrekt duidelijk dat informatiebeveiliging en privacy een zeer belangrijk onderwerp zijn waar 
(de komende jaren) vele maatregelen noodzakelijk zijn.

Organisatorische maatregelen
Met het aanstellen van de kwartiermaker Functionaris Gegevensbescherming is in 2017 een 
belangrijke randvoorwaarde ingevuld voor de beveiliging van persoonsgegevens in beheer van de 
gemeente. Dit als voorbereiding op de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
die per 25 mei 2018 de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) zal vervangen. De AVG 
vereist meer maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens van inwoners en ondernemers 
en geeft deze partijen ook meer rechten over het beheer en gebruik van deze gegevens. De 
functionaris Gegevensbescherming maakt de medewerkers (nog meer) bewust van het belang van de 
bescherming van persoonsgegevens en laat daartoe maatregelen doorvoeren. Deze maatregelen zijn 
juridisch, organisatorisch en technisch van aard. In het eerste kwartaal van 2018 worden twee vaste 
Functionarissen Gegevensbescherming aangesteld bij de gemeente Steenwijkerland die het werk gaan 
overnemen van de kwartiermaker. Zij gaan dit werk uitvoeren voor de gemeenten Zwartewaterland, 
Westerveld, Steenwijkerland en Staphorst.

ENSIA
ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) heeft tot doel het verantwoordingsproces over 
informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan 
te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-cyclus. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer 
overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen.

Uitgangspunt van ENSIA is de single information audit. Dit betekent dat er één keer per jaar een 
zelfevaluatielijst ingevuld moet worden. De informatie uit deze lijst wordt gebruikt voor de horizontale 
verantwoording richting gemeenteraad en de diverse verticale verantwoordingslijnen richting 
departementen. Deze zelfevaluatie is in december 2017 succesvol afgerond. De horizontale 
verantwoording bestaat, naast de zelfevaluatie,  voor DigiD en Suwinet uit een onafhankelijke IT-
audit, en een Collegeverklaring ENSIA. De zogenaamde verticale verantwoording ten behoeve van 
toezichthouders heeft voor 1 mei (verplichte datum) plaatsgevonden via het daarvoor door VNG/KING 
ontwikkelde ENSIA-tool.

De Collegeverklaring is in deze jaarrekening opgenomen ten behoeve van de zogenaamde horizontale 
verantwoording van het College aan de gemeenteraad inzake informatieveiligheid.

Collegeverklaring ENSIA 2017
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland legt met deze 
verklaring verantwoording af over geselecteerde informatiebeveiligingsnormen inzake DigiD en 
Suwinet op basis van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) systematiek. 

Het doel van ENSIA is om verantwoording over informatieveiligheid af te leggen aan de 
gemeenteraad. ENSIA sluit aan op de gemeentelijke planning en control cyclus voor 
informatiebeveiliging, neemt de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) als uitgangspunt en 
maakt gebruik van een daarop ingerichte zelfevaluatie. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer 
overzicht over de informatiebeveiliging van de gemeente en kan het bestuur beter sturen en 
verantwoording afleggen aan de gemeenteraad en andere belanghebbenden. 

Zo structureert ENSIA ook de verticale verantwoording van gemeenten richting de rijksoverheid over 
de Basisregistratie Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN), Digitale 
persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie 
Grootschalige Topografie (BGT) en de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen Structuur 
uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet).
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Reikwijdte verklaring 
Deze verklaring betreft de onderdelen van de ENSIA-systematiek waarover assurance wordt gevraagd 
van een onafhankelijke IT-auditor. Voor het jaar 2017 betreft dit DigID (aansluiting nr. 1 Logius 
aansluitnummer 1002069) en Suwinet. De verklaring omvat het op 24 april 2018 in opzet en bestaan 
voldoen van de beheersingsmaatregelen aan de geselecteerde normen inzake DigiD (Norm ICT - 
beveiligingsassessments DigiD versie 2.0, op het openbare deel van de websites van het ministerie 
van BZK) en Suwinet (Specifiek Suwinet normenkader Afnemers, versie 1.01 op website BKWI en 
bijlage 1 van de notitie Verantwoordingsstelsel op website ENSIA voor de selectie van normen). De 
normen vinden hun basis in internationale standaarden en zijn geschikt voor het doel van deze 
Collegeverklaring. De Collegeverklaring omvat niet de werking van de maatregelen over 2017.

De beheersingsmaatregelen inzake DigiD die zijn uitbesteed vallen buiten de reikwijdte van deze 
collegeverklaring. Uit de bijlage bij de collegeverklaring “bijlage 1 DigiD” blijkt over welke 
beheersmaatregelen en DigiD-normen door de dienstverlener aan wie de beheersmaatregelen zijn 
uitbesteed verantwoording wordt afgelegd. Deze collegeverklaring en de verantwoording van de 
dienstverlener dekken tezamen de geselecteerde normen inzake DigiD af. Deze Collegeverklaring is 
opgesteld voor de gemeenteraad en de departementen die toezien op de veiligheid van DigiD en 
Suwinet. De gemeenteraad en de departementen die toezien op de veiligheid van DigiD en Suwinet 
zijn via bij deze collegeverklaring behorende afzonderlijke bijlagen voor DigiD (bijlage 1 DigiD 
aansluiting No. 1 – Bijlage B + C gemeente Zwartewaterland) en Suwinet (bijlage 2 Suwinet) 
geïnformeerd over de afwijkingen van de normen. 

Verklaring college
Het college verklaart dat bij gemeente Zwartewaterland op 24 april 2018 de interne 
beheersingsmaatregelen in opzet en bestaan voldoen aan de geselecteerde normen inzake DigID en 
Suwinet, met uitzondering van:

Suwi norm U.02 / BIG: 8.2.2 en 11.2.1 
Suwi norm U.02 / BIG: 8.2.2 en 11.2.1 
SUWI norm C.04 / BIG: 11.2.4 
SUWI norm U.11 / BIG 12.3.1 
DigiD norm U/TV.01 (inzet van identiteit- en toegangsmiddelen). Hiervan kon alleen de opzet 
worden vastgesteld. 

Het college is zich bewust van het grote belang van het beveiligen van informatie en het beschermen 
van de privacy van burgers en bedrijven en zet daar ook vol op in.
Zo zijn er op het gebied van SUWI, DigiD en BRP-procedures en maatregelen opgesteld om de 
informatieveiligheid te borgen. 

De reden van de uitzonderingen op de SUWI normen onder de 4 bullets en de ene DigiD norm, vindt 
in algemene zin zijn oorsprong in het gegeven dat er bij aanvang van het ENSIA-traject binnen de 
gemeente nog onvoldoende inzicht was in de omvang van de voorliggende taak. Dit mede gezien de 
nieuwe audit-methodiek en de gewijzigde aanpak met betrekking tot horizontale verantwoording. 

De op de uitzonderingen gerichte beheersmaatregelen zijn in verbeterplannen opgenomen, zijn belegd 
en worden gemonitord.

Inkoop en aanbesteding
Op het gebied van Inkoop en Aanbesteden is in 2017 een start gemaakt met een 
inkoopsamenwerking tussen de gemeenten Steenwijkerland, Staphorst en Zwartewaterland. Deze 
inkoopsamenwerking is conform de samenwerkingsagenda geëvalueerd. De evaluatie is positief en op 
basis daarvan zal de samenwerking worden gecontinueerd.

In november 2017 is het inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld door uw gemeenteraad. Het 
nieuwe beleid gaat in per 1 maart 2018. De gemeenteraden van Steenwijkerland en Staphorst hebben 
in december 2017 en januari 2018 eveneens een positief besluit genomen over het nieuwe inkoop- en 
aanbestedingsbeleid. In februari en maart 2018 worden de medewerkers van de drie gemeenten in 
bijeenkomsten op de hoogte gebracht van het nieuwe beleid.
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Huisvesting
In 2017 is de verbouwing voor de Centrale Toegang van het Sociaal Domein afgerond. 

Juridische zaken
Juridische ondersteuning wordt binnen de organisatie steeds meer structureel ingebed. Bij het 
stroomlijnen van de organisatie is aandacht voor volledige dekking van de juridische ondersteuning. 
Met ons vaste advocatenkantoor zijn afspraken gemaakt waarin inzet en ondersteuning binnen vaste 
kaders plaatsvindt. 

Gemeentelijke processen en interne beheersing
De interne controle richt zich op de wijze waarop planning, budgetbeheersing en interne 
controlemaatregelen zijn verankerd binnen de werkprocessen. De afgelopen jaren is door de 
toenemende druk door accountants en wijzigende regelgeving de IC niet meer alleen gericht op de - 
voor de goedkeurende accountantsverklaring – benodigde gegevens om de rechtmatigheid en 
getrouwheid van financiële mutaties aan te tonen. De IC wordt een sturingsinstrument voor het 
management voor procesbeheersing.

Met de komst van het 'in control statement' van het college verandert deze procesbeheersing. Naar 
verwachting gaat deze af te leggen verklaring in met ingang van het begrotingsjaar 2020. Deze  wordt 
dan afgelegd bij de jaarrekening 2020. Het accent verschuift van een verticale verantwoording 
(gemeente versus accountant) naar een horizontale verantwoording (college versus gemeenteraad).

Met name deze laatste ontwikkeling in combinatie met meer wet- en regelgeving en het feit dat 
accountants niet meer vanzelfsprekend beschikbaar zijn voor het uitvoeren van interne controle, 
maakt dat wij op dit gebied de samenwerking opzoeken met andere gemeenten. Hiermee 
verminderen wij de kwetsbaarheid en verbeteren wij de kwaliteit.

Met de gemeenten Steenwijkerland, Staphorst, Meppel en Westerveld verkennen wij de mogelijkheid 
van de oprichting van een gezamenlijke Verbijzonderde Interne Controle (VIC)-functie. In onze 
raadsbrief van 20 juni 2017, waarvan de gemeenteraad in juli kennis heeft genomen, hebben wij 
aangegeven dat op grond van de planning een gezamenlijke interne controle functie reeds per 1 
januari 2019 actief kan zijn. We ontwikkelen de gezamenlijke functie met de vier andere gemeenten 
stapsgewijs.

Regionalisering en intensivering samenwerking met andere overheidsinstanties 
Naast de locale samenwerking werken we ook regionaal samen bij (boven)gemeentelijke 
vraagstukken. Dit geldt bijvoorbeeld voor veiligheid, bereikbaarheid, werkgelegenheid, jeugdzorg en 
de woningmarkt. Andere voorbeelden zijn de klimaatbestendige inrichting van grotere gebieden en het 
creëren van regionale arrangementen voor toerisme & recreatie of maatschappelijke voorzieningen. 
Overheden ontwikkelen zich steeds meer als netwerkpartners om gezamenlijke opgaven op te pakken. 
De decentralisatie van taken vanuit het rijk versterkt deze beweging. Wij onderkennen het strategisch 
belang van deze productieve samenwerking en behouden tegelijkertijd daarin onze eigenheid. Actuele 
vraagstukken zijn:

 Hoe onderscheiden we ons als (top)regio?
 Welke kwalitatieve specialisaties brengen wij aan binnen de regio, bijvoorbeeld de 

ontwikkeling van Zwartewaterland als topwerklocatie voor het tapijtcluster?
 Welke regionale toeristische arrangementen en voorzieningen willen wij bieden?
 Hoe komen we tot een regionaal afgestemde programmering van woningen en 

bedrijventerreinen?

Onze gemeente participeert in het samenwerkingsverband Regio Zwolle. Het betreft een lichte en 
flexibele samenwerkingsvorm waaraan overheden, ondernemers, onderzoeks- en onderwijsinstellingen 
deelnemen. De Regio Zwolle heeft recent deelgenomen aan het landelijk georganiseerde debat over 
het openbaar bestuur in de actieve vorm van een proeftuin. Omdat onze regio een economische 
topregio wil blijven, is het nodig om de regionale samenwerking op een hoger plan te krijgen. 
Inmiddels is hiervoor in concept een ambitieuze agenda geformuleerd. Thema’s als de bereikbaarheid 
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van de regio, een plezierige leefomgeving en inclusieve samenleving, passende en betaalbare 
woonmogelijkheden en duurzaamheid maken deel uit van deze agenda.

Omdat wij profijt hebben van de samenwerking in de Regio Zwolle en deze kansen biedt voor de 
versterking van onze economische structuur, levert onze gemeente ambtelijke capaciteit om het 
functioneren van het samenwerkingsverband te versterken. Onze inzet richt zich op de projecten 
‘werkwijze en capaciteit’ en ‘vergroten betrokkenheid van raden en staten, ondernemers, onderwijs en 
onderzoeksinstellingen bij de Regio Zwolle’.

In lijn met de geschetste ontwikkelingen nemen de verplichte regionale samenwerkingsverbanden 
(functionele regio’s) toe in belang. Hierbij valt onder meer te denken aan politieregio’s, 
veiligheidsregio’s, jeugdzorgregio’s, arbeidsmarktregio’s en omgevingsdiensten. Andere voorbeelden 
van intensivering van de intergemeentelijke regionale samenwerking zijn voor de komende periode:

 Samenwerking op het gebied van geo-informatie met de gemeenten Staphorst en 
Steenwijkerland

 Verkenning van samenwerking op het gebied van interne controle met de gemeenten 
Steenwijkerland, Staphorst, Meppel en Westerveld in verband met de verklaring voor 
rechtmatig handelen van het college, het zogenaamde "in control statement"

 Samenwerking met de gemeenten Steenwijkerland, Staphorst, en Westerveld ten aanzien van 
informatiebeveiliging en gegevensbescherming

 De uitbouw van het gezamenlijke Klant Contact Centrum (KCC) en in het verlengde daarvan 
de verkenning van een gezamenlijke telecomstrategie met de gemeente Steenwijkerland

 Evaluatie en verder inhoud geven aan de inkoopadviesfunctie ten behoeve van de gemeenten 
Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland

 Samenwerking van de gemeenten in West-Overijssel op het vlak van energietransitie (in 
aanvulling op de al bestaande samenwerking tussen ons en andere gemeenten in Noordwest 
Overijssel)

 Het vertalen van het Regionaal Adaptatieplan (RAP) Overijssel naar maatregelen om 
klimaatbestendig en waterrobuust te zijn 

Overhead
In onze gemeente worden de overheadkosten via een algemene verdeelsleutel per fte verdeeld over 
de hele organisatie Hierbij wordt per fte gekeken op welke producten ( op begrotingsbasis) uren 
worden gemaakt. Voor de kostendekkende onderdelen in de begroting wordt overhead bij de 
jaarrekening toegerekend op basis van werkelijke uren.

Deze kostendekkende onderdelen zijn:
 Grondexploitaties
 Rioolheffing
 Afvalstoffenheffing
 (Bouw)leges
 Begraafplaatsen

Daarnaast worden ook werkelijke uren toegerekend aan diverse uitvoeringsprojecten.
 
Bestuurskosten
De kosten van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders vallen niet onder 
overhead. Dit zijn bestuurskosten.
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Paragraaf Verbonden Partijen

Inleiding
Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten en de financiële mate van betrokkenheid van 
de samenwerkingsverbanden waarin onze gemeente in financieel opzicht participeert en (tevens) een 
bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen. 

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) wordt hiervoor het begrip “Verbonden partijen” 
gehanteerd.

Artikel 15 BBV schrijft het volgende voor: 
1. De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste: 

 de visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die zijn 
opgenomen in de begroting

 de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen
 de lijst van verbonden partijen

2. In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen: 
 de naam en de vestigingsplaats
 het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt
 het belang dat de provincie onderscheidenlijk de gemeente in de verbonden partij heeft aan 

het begin en  de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar
 de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden 

partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar 
 de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het 

begrotingsjaar 

Verbonden partijen zijn organisaties (zoals Gemeenschappelijke Regelingen, Deelnemingen, 
Stichtingen en Verenigingen) waarin onze gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.  Zij 
voeren taken uit op het gebied van onder andere gebiedsontwikkeling, gezondheidszorg, veiligheid en 
de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. 

Om u inzicht te geven in de wijze waarop deze organisaties bijdragen aan realisatie van het in de 
programma’s opgenomen beleid en de financiële risico’s die dit met zich meebrengt, geven we per 
verbonden partij een update van de financiële resultaten over het afgelopen jaar. 

Opbouw:
De verbonden partijen kunnen we indelen in 3 categorieën:

1. Gemeenschappelijke regelingen
2. Deelnemingen
3. Aandeelhouderschappen

Gemeenschappelijke regelingen
Een gemeenschappelijke regeling is een publiekrechtelijk samenwerkingsverband tussen 
bestuursorganen van (in dit geval) gemeenten. Kortom een gemeenschappelijke regeling is een 
publiekrechtelijke overeenkomst tussen bepaalde bestuursorganen van verschillende gemeenten 
waarbij bepaald wordt dat bepaalde taken en bevoegdheden centraal uitgevoerd worden. Het gaat om 
de volgende gemeenschappelijke regelingen:

Gemeenschappelijke regelingen

1. Veiligheidsregio IJsselland 3. Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland
2. GGD IJsselland
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Ontwikkelingen 2017

1. Veiligheidsregio IJsselland, Zwolle
De Veiligheidsregio heeft besloten om in 2017 over te gaan op een andere meer geobjectiveerde 
kostenverdeling. De huidige kostenverdeling was gebaseerd op basis van de historische kosten. De 
bijdrage na de herijking en indexering wordt voor onze gemeente in 2017 € 1.551.630. 

Veiligheidsregio IJsselland te Zwolle
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling

Betrokkenen De gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, 
Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle.

Bestuurlijk 
belang

Deelname in algemeen bestuur door de burgemeester

Bijdragen aan 
gemeentelijke 
doelstellingen

In oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden. Op basis 
hiervan zijn in Nederland 25 veiligheidsregio’s ingesteld waaronder 
Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ). Veiligheidsregio IJsselland richt zich op het 
voorkomen en bestrijden (van de gevolgen) van branden, ongevallen, rampen 
en crises. Dit gebeurt in het gebied van de elf, via een gemeenschappelijke 
regeling, aangesloten gemeenten. 

Bedragen x € 1.000 Begroting 
2017

Rekening 
2017

Rekening 
2016

Resultaat 0 555 2.037
Eigen Vermogen 2.829 3.025 2.450
Vreemd Vermogen 31.041 33.321 27.763

Resultaten 
+kerncijfers

Jaarlijkse bijdrage 1.552 1.552 1.610
Risico´s Er is een risicoprofiel opgesteld om de risico’s van de organisatie in kaart te 

brengen. Deze zijn in een rapportage vastgelegd. De tien risico’s met de 
meeste invloed op de hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit zijn: 
grootschalige/langdurige inzet, stijgende rentepercentages, fiscale controles, 
stijgende pensioenpremies, datalek, transitie meldkamer, besluiten van het 
Veiligheidsberaad met financiële of personele gevolgen, marktontwikkelingen 
oefentrajecten, hogere prijs (dan beschikbaar) tankautospuiten bij de 
aanbesteding en complexiteit Europese aanbestedingen.
Op basis van alle risico’s met bijbehorende inschatting is een analyse gemaakt 
van de benodigde weerstandsvermogen voor Veiligheidsregio IJsselland. Met 
behulp van een zogenaamde Monte-Carlo (MC)-simulatie is het verband tussen 
risico en aan te houden weerstandsvermogen bepaald. Uit de rapportage van 
risicomanagement blijkt dat, op basis van een zekerheidspercentage van 90%, 
het weerstandsvermogen 1,18 miljoen euro zou moeten bedragen. De 
benodigde weerstandscapaciteit ligt in de lijn der verwachting op basis van de 
bedragen die andere veiligheidsregio’s hanteren.

Veiligheidsregio IJsselland heeft op 31-12-2016  een weerstandsvermogen van 
één miljoen euro, dat geeft een betrouwbaarheid van 85%. Dit betekent dat de 
veiligheidsregio bij een dergelijke weerstandscapaciteit naar verwachting 
eenmaal in de zes à zeven jaar niet in staat zal zijn zonder aanvullende 
financiering een positief eigen vermogen te behouden. 

Op basis van het huidige risicoprofiel is de beschikbare weerstandscapaciteit als 
onvoldoende te beschouwen. Het is echter wel raadzaam definitieve uitspraken 
pas te doen wanneer enige ervaring is opgedaan met de gevolgde werkwijze in 
het benoemen en inschatten van risico’s.

De benoemde risico's kunnen langdurige financiële gevolgen hebben. De 
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eventuele financiële gevolgen kunnen voor een beperkte periode worden 
gedekt. In die periode moet een structurele oplossing worden gevonden. De 
gemeente kan worden aangesproken op een eventueel exploitatietekort, zie 
bovenstaand percentage. 

Ontwikkelingen Voorafgaand aan de begroting 2017 is de verdeelmethodiek herzien. Door het 
algemeen bestuur is op 23 maart 2016 namelijk gekozen voor een 
combinatiemodel voor de verdeling van de kosten. De kosten worden vanaf 
2017 voor 75% verdeeld op basis van de historische kosten en voor 25% op 
basis van een meer geobjectiveerde methodiek, te weten het gemeentefonds. 

Na drie jaar, dus in 2019, wordt de verdeelmethodiek opnieuw geëvalueerd 
waarbij in principe het gekozen combinatiemodel gehandhaafd blijft. Er wordt 
alleen gekeken of het geobjectiveerde aandeel van het gemeentefonds in de 
verdeelmethodiek kan worden vergroot. Voorafgaand aan de evaluatie wordt 
door het algemeen bestuur op basis van de ontwikkelingen op dat moment 
besloten hoe de evaluatie exact vorm zal krijgen.

2. GGD IJsselland, Zwolle
Doelstelling van deze GR is het bouwen voor gemeenten in IJsselland aan publieke gezondheid, het 
beschermen en bevorderen van gezondheid. Daarbij richt de GGD zich specifiek op het verminderen 
van ongelijkheid in de kans op een goede gezondheid onder de inwoners van de regio IJsselland.
De deelnemende gemeenten zijn aansprakelijk voor het eventuele nadelige saldo.  

GGD regio IJsselland te Zwolle
Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling

Vestigingsplaats Zwolle

Betrokken partijen De gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, 
Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle

Bestuurlijk belang Gemeenten hebben zitting in het algemeen bestuur. Iedere gemeente heeft 1 
stem. 

Bijdrage  aan 
gemeentelijke 
doelstellingen

GGD IJsselland: voor een gezonde samenleving (Missie december 2016). 
Gezondheid wordt gezien als het vermogen van mensen om zich aan te 
passen en eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale 
uitdagingen in het leven. Gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te 
kunnen meedoen in de maatschappij.
GGD IJsselland werkt aan een gezonde samenleving: vitale inwoners in een 
gezonde leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het 
signaleren van gezondheidsrisico’s, het adviseren van gemeenten en 
inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bieden van een vangnet 
voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke 
kansen op een gezond leven.
We werken voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse 
organisaties: voor een gezonde samenleving.

GGD IJsselland werkt voor ruim 523 duizend inwoners.

GGD IJsselland is daarnaast onderdeel van een samenhangend aanbod van 
publieke gezondheid in Nederland en voert taken uit zoals deze in de wet 
Publieke gezondheid aan gemeenten zijn opgedragen.

Resultaten Bedragen x € 1.000 Begroting Rekening Rekening 
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2017 2017 2016

Resultaat 0 211 79
Eigen Vermogen 1262 1.167 1.469
Vreemd Vermogen 8.575 5.733 10.177
Jaarlijkse bijdrage 770 861 767

Risico´s Elke gemeente geeft een bijdrage per inwoner voor de basisproducten die 
voor alle gemeenten gezamenlijk worden uitgevoerd (inwonerbijdrage). GGD 
IJsselland voert een actief financieel risicobeleid. De weerstandscapaciteit 
wordt geëvalueerd op basis van een financiële risico-inventarisatie. 
Aanvullende  producten worden gefinancierd door de gemeenten die deze 
afnemen. Voor de risico’s voor incidenteel aanvullende taken (maatwerk en 
projecten) is een aparte voorziening getroffen. Risico’s voor aanvullende 
producten kunnen niet ten laste komen van alle gemeenten in de 
Gemeenschappelijke regeling.Indien de weerstandscapaciteit niet voldoet, 
kunnen gemeenten  – naar rato van het inwonertal - worden aangesproken op 
een eventueel exploitatietekort. 

Op basis van de meerjarenraming van GGD IJsselland is het risico voor de 
gemeente Zwartewaterland klein.  

Ontwikkelingen Het bestuur van GGD IJsselland heeft in december 2017 de bestuursagenda 
‘Samenspel in Publieke gezondheid’ vastgesteld, dat een vervolg is van het 
eerder ingezette beleid. In 2019 wordt met een nieuw bestuur het lange 
termijn beleid bepaald.
De dienstverlening Jeugdgezondheidszorg wordt vanaf 2018 voor 11 
gemeenten uitgevoerd voor jeugd van 0-18 jaar. 

3. Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland
(BVO) Jeugdzorg IJsselland Zwolle

Bestuurlijk belang De gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, 
Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle (regio 
IJsselland) hebben besloten samen te gaan werken in het kader van de 
decentralisatie van de jeugdzorg. De nieuwe Jeugdwet (artikel 2.8 lid 1) 
schrijft een dergelijke samenwerking tussen gemeenten ook voor.  De elf 
samenwerkende gemeenten hebben o.a. afgesproken om de nieuwe 
jeugdzorgtaken gezamenlijk in te kopen.

Financieel belang Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. De gemeente 
Zwartewaterland heeft een aandeel van 4,11% in het totale regionale budget.

Begroting 
2017

Rekening 
2017

Rekening 
2016

Resultaat ( x 1.000) 0 Nnb 0
Eigen Vermogen( x 1.000) PM Nnb 0
Vreemd Vermogen ( x 1.000) PM Nnb 0

Resultaten 
+kerncijfers

Jaarlijkse bijdrage 3.752 4.415 4.415
Risico´s Door de deelnemende gemeenten wordt 85% van het ontvangen rijksbudget 

voor Jeugdhulp doorbetaald aan de BVO, die zorg draagt voor het volledige 
facturatieproces Jeugdhulp. Eventuele tekorten komen voor rekening van de 
deelnemende gemeenten. Hiervoor is een vereveningsovereenkomst opgesteld 

(betaling naar rato van de deelname) 

In hoeverre de huidige budgetten toereikend zijn is onduidelijk, de invoering 
van het objectief verdeelmodel heeft ook gevolgen voor de BVO.

Visie/ Doel van de samenwerking is het creëren van voldoende slagkracht, zodat kan 
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doelstelling worden gezorgd dat:
 Er voldoende beschikbaarheid van specialistische kennis en capaciteit 

is om een toereikend aanbod van hulpverlening te organiseren
 Voldoende (gezamenlijke) draagkracht bestaat om financiële 

fluctuaties op te vangen 
 Meer slagkracht wordt getoond richting aanbieders
 De mogelijkheid bestaat om kwalitatief hoogwaardige meerjarige 

contracten met professionele hulpverleners aan te gaan 

Beleidsvoornemens
veranderingen

Deze gemeenschappelijke regeling is vooralsnog voor 2 jaar opgericht (2015 
en 2016). Gedurende het jaar 2016 zal er een besluit genomen moeten 
worden in hoeverre de deelnemende gemeenten de samenwerking in deze 
vorm doorzetten.  

Deelnemingen
In het kader van de ontwikkeling van de gebieden Hasselt om de Weede en Overwaters is een aantal 
vennootschappen opgericht waarin onze gemeente deelneemt. In 2016 hebben de gemeente en AM 
Grondbedrijf de gebiedsovereenkomst beëindigd. De aandelen zijn overgedragen aan de gemeente 
Zwartewaterland.

Deelnemingen
1. Deelneming GOM Zwartewaterland C.V.
2. Deelneming Hasselt Commandiet B.V.
3. Deelneming GEM Zwartewaterland C.V.

1. Deelneming Hasselt Commandiet B.V., Hasselt
Hasselt Commandiet B.V. te Hasselt

Financieel belang Het maatschappelijk kapitaal bedraagt in totaal € 180.000 en is verdeeld in 
1.800 aandelen van € 100. Hasselt Commandiet B.V. neemt 100% deel in het 
maatschappelijk aandelenkapitaal. Het kapitaal dat gestort is bedraagt 
momenteel € 9.000.

Bedragen x € 1.000 Begroting 
2017

Rekening 
2017

Rekening 
2016

Eigen Vermogen PM Nnb 0
Vreemd Vermogen PM Nnb 0

Resultaat

Resultaat PM Nnb 0
Risico’s Beperkt, tot deelname aandelenkapitaal

Visie/doelstelling Het behartigen van de belangen van de gemeente en het uitvoeren van de 
door de wetgever aan de gemeente opgedragen taken. Het voornemen is om 
de bestaande verplichtingen af te wikkelen en de B.V. in 2018 te liquideren. 

2. Deelneming GOM Zwartewaterland Beheer B.V., Hasselt

GOM Zwartewaterland Beheer B.V. te Hasselt
Financieel belang Met ingang van 1 januari 2016 is de gemeente Zwartewaterland voor 100% 

aandeelhouder in de GOM Zwartewaterland beheer B.V. Het maatschappelijk 
kapitaal bedraagt € 90.000 en is verdeeld in 900 aandelen van € 100. Het 
kapitaal dat gestort is bedraagt momenteel  € 9.000.
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Bedragen x  € 
1.000

Begroting 2017 Rekening 2017 Rekening 2016

Eigen Vermogen PM Nnb 0
Vreemd 
Vermogen

PM Nnb 0

Resultaat

Resultaat PM Nnb 0
Risico’s Beperkt, tot deelname aandelenkapitaal, onder voorwaarde dat zij zich geheel 

onthouden van het verrichten van zogenaamde “daden van beheer en 
beschikking”.

Visie/doelstelling De vennootschap heeft als doel het optreden als beherend vennoot van de 
commanditaire vennootschap en de ontwikkeling van de uitbreidingslocatie voor 
woningbouw Hasselt om de Weede te realiseren.

Beleidsvoornemens
veranderingen

De directie GOM Zwartewaterland beheer B.V. verwacht dat een minimaal 
budgetneutrale grondexploitatie mogelijk is. Het voornemen is om de bestaande 
verplichtingen af te wikkelen en de B.V. in 2018 te liquideren.

3. Deelneming GEM Zwartewaterland C.V., Hasselt
GEM Zwartewaterland C.V. te Hasselt

Financieel belang GEM Zwartewaterland C.V. is een commanditaire vennootschap opgericht in 
2007 door Hasselt Commandiet B.V., Montferland Commandiet B.V. en 
beherend vennoot GOM Zwartewaterland Beheer B.V. De enig beherend 
vennoot is GOM Zwartewaterland beheer B.V.

Bedragen  x 
€1.000

Begroting 2017 Rekening 2017 Rekening 2016

Resultaat PM Nnb 0
Eigen vermogen PM Nnb 0

Resultaat

Vreemd 
Vermogen

PM Nnb 0

Risico’s Deze C.V. voert voor eigen rekening en risico de exploitatie in het gebied 
Hasselt om de Weede en Overwaters. 
Vrij hoog. Het resultaat komt ten laste van GEM Zwartewaterland C.V. 

Visie/doelstelling Met ingang van 1 januari 2016 voert de gemeente Zwartewaterland geheel voor 
eigen rekening en risico de grondexploitatie Hasselt om de Weede uit.

Beleidsvoornemens
veranderingen

Het voornemen is om de bestaande verplichtingen af te wikkelen en de C.V. in 
2018 te liquideren.   

Op 20 oktober 2015 is de geldlening verlengd aan GEM Zwartewaterland C.V. Het rentepercentage 
van de geldlening van € 2.000.000 is gewijzigd in 2,33%.(was 3,92%)  De rente-inkomst bedraagt € 
46.600.

Deelname in Vennootschappen
Onze gemeente bezit aandelen vanuit het algemeen publiek belang en het belang in verband met het 
uit te keren dividend dat als algemeen dekkingsmiddel in de begroting is opgenomen. Het gaat om 
aandelen in de hierna genoemde organisaties: 
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Deelnemingen in Vennootschappen
1. NV Vitens 6. NV Rova
2. NV BNG 7. NV Rendo
3. Wadinko N.V. 8. Enexis Holding N.V.
4. CBL Vennootschap B.V. 9. Vordering Enexis BV, Verkoop 

Vennootschap B.V., Claim Staat Vennootschap
5. Publiek Belang Electriciteitsproductie B.V.

1. Vitens N.V. te Utrecht 
Met meer dan 5.4 miljoen klanten is Vitens het grootste publieke drinkwaterbedrijf in Nederland. De 
onderneming wil haar doelstelling ‘zo laag mogelijke drinkwatertarieven’ aanscherpen door zich - 
vanaf 2013 voor drie jaar te verbinden aan het gelijk houden van de tarieven. Jaarlijks wordt 
beoordeeld of deze ambitie kan worden waargemaakt. Onze gemeente bezit 38.453 aandelen. Dat is 
0,66% van de uitstaande aandelen. 

Vitens Zwolle
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,66%.
Financieel belang Het financieel belang komt tot uiting in de jaarlijkse bijdrage. Deze is 

opgenomen bij de resultaten. 

Begroting 
2017

Rekening 
2017

Rekening 
2016

Resultaat ( in mil.) 36 45 45
Dividenduitkering( x1.000) 116 129 147
Dividend per aandeel 3.38 3.36 3.83
Eigen Vermogen( in mil.) 489 473 473

Resultaten 
+kerncijfers

Vreemd Vermogen (in mil) 973 Nnb 973
Risico´s Beperkt, tot deelname aandelenkapitaal

Visie/doelstelling “Samen betekenis geven aan water”, welke zich heeft vertaald in een 5-tal 
ambities, waarvan kostenverlaging nadrukkelijk als doelstelling is 
geformuleerd:

 Dichter bij de klant staan
 Maatschappelijke kosten verlagen
 Bedrijfsvoering verder verduurzamen
 Internationale activiteiten uitbreiden
 Eigen verantwoordelijkheid nemen

Beleidsvoornemens, 
veranderingen

Basis voor de strategie agenda van Vitens is de missie ‘Waardevol water voor 
nu en in de toekomst’. Daarbij hanteert Vitens de continuïteitsdoelstelling 
‘het produceren, distribueren en leveren van drinkwater’. Vitens garandeert 
haar klanten dat zij blind kunnen vertrouwen op de leveringszekerheid van 
drinkwater, op optimale kwaliteit en op een zo laag mogelijke prijs. Vitens 
heeft twee strategische doelen om haar missie te realiseren en de 
continuïteitsdoelstelling te blijven garanderen: Customer Excellence (perfecte 
dienstverlening) en Duurzame inzet van onze bronnen en infrastructuur 
(drinkwater ook voor toekomstige generaties). 
Aan de hand van deze twee doelstellingen heeft Vitens een zestiental 
bedrijfsdoelstellingen geformuleerd, inclusief bijbehorende acties. Door 
middel van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) wordt de voortgang van 
deze doelstellingen gemonitord.

Tevens heeft de gemeente Zwartewaterland een achtergestelde lening met een oorspronkelijk bedrag 
ad € 2.527.100 (ontstaan in 2006 door omzetting preferente aandelen) en een looptijd van 15 jaar. 
Restant hoofdsom eind 2017 € 673.886 tegen een percentage van 2,12%. 
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Jaarlijks wordt 1/15 deel afgelost (€ 168.474). Verder wordt er een rente vergoed die gelijk is aan het 
gemiddeld percentage van de 10-jaars Nederlandse staatsleningen over de vijf voorafgaande 
kalenderjaren vermeerderd met 1%. De rentebetaling vindt per 1 juli in het daaropvolgende jaar 
plaats. Over het jaar 2016 ging het om een bedrag van € 23.539

2. N.V. Bank Nederlands Gemeenten, Den Haag (BNG)
De Bank Nederlandse Gemeenten is voor overheden en instellingen voor het maatschappelijke belang. 
Met gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van 
maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden 
van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een 
excellente kredietwaardigheid (Triple A). Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement voor haar 
aandeelhouders. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, 
advisering en elektronisch bankieren. Ook neemt zij deel aan projecten in de vorm van publiek private 
samenwerking.

NV BNG, Den Haag
Bestuurlijk belang De gemeente Zwartewaterland participeert voor 0,04% in het 

aandelenkapitaal

Financieel belang Onze gemeente bezit 23.712 aandelen BNG. Dit is 0.04% van de uitstaande 
aandelen.  
 

Begroting 
2017

Rekening  
2017

Rekening 
2016

Resultaat ( x  €1 milj) PM 393 365
Dividend (x € 1.000) 24 60 24,2
Eigen vermogen( x € 1 mil) PM 4.953 4.486

Resultaten

Vreemd vermogen ( x € 1 mil ) PM 135.041 149.483
Risico´s Beperkt, tot deelname aandelenkapitaal. Financiers hebben het vertrouwen in 

de bank dat het risico van kredietverlening aan de BNG beperkt is, gezien het 
eigenaarschap van gemeenten, provincies en staat.  Het door BNG Bank 
uitgegeven schuldpapier heeft een credit rating AA+ van Standard & Poor’s 
(S&P), AAA van Moody’s en AAA van Fitch. BNG Bank behoort tot de meest 
kredietwaardige banken ter wereld. Verreweg het grootste deel van de 
kredietverlening van de bank is kredietrisicovrij, omdat deze aan of onder 
garantie van overheden plaatsvindt.

Visie/doelstelling BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het 
maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden 
van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De missie 
van BNG Bank is vertaald in de volgende strategische doelstellingen: Het 
behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en 
semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de 
aandeelhouders. Voorwaarden voor het realiseren van deze doelstellingen 
zijn het handhaven van de excellente kredietwaardigheid, het behoud van 
een scherpe inkooppositie en een zo effectief en efficiënt mogelijke 
bedrijfsvoering. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is inherent aan de 
kernactiviteiten van BNG Bank.

Beleidsvoornemens
veranderingen

Eind 2013 is de Wet Schatkistbankieren van kracht geworden met als doel 
het verlagen van de schuldpositie van de Nederlandse overheid. De BNG 
Bank maakt voor haar klanten een dagelijkse automatische verevening met 
de schatkist mogelijk. Op uitdrukkelijk verzoek van de decentrale overheden 
zelf staat de nieuwe regelgeving toe dat overtollige liquide middelen ook 
ingezet mogen worden voor de financiering van andere decentrale 
overheden. BNG Bank heeft tijdens het wetgevingstraject gewezen op de 
risico’s die hiermee gepaard gaan.
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3. Wadinko NV, Zwolle
Wadinko NV te Zwolle

Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 3,47%

Financieel belang Aandeelhouders zijn de provincie Overijssel en gemeenten in Overijssel, de 
Noordoostpolder en Zuid-West Drenthe. De aandeelhouders hebben besloten 
in de periode 2013 – 2017 jaarlijks  € 1.194.500 aan dividend uit te keren. 
Onze gemeente bezit 83 van de in totaal 2.389 geplaatste aandelen (3.47%). 
Over het jaar 2017 is € 41.500 aan dividend uitgekeerd. 

Bedragen  x 
€1.000

Begroting 
2017

Rekening 2017 Rekening 
2016

Resultaat 1.500 nnb 1.537
Eigen vermogen 66.600 nnb 65.626
Dividend uitkering 41 41 41

Resultaat

Vreemd Vermogen 1.500 PM 1.441
Risico’s Beperkt, tot deelname aandelenkapitaal.

Er wordt veelal middels participaties deelgenomen in bedrijven. Door een 
zorgvuldig selectiebeleid en beheer en een verantwoorde spreiding in de 
participatie-portefeuille, weet de directie de risico’s beperkt te houden.

Visie/doelstelling Het doel van Wadinko is het stimuleren van bedrijvigheid en werkgelegenheid 
in het werkgebied met risicodragend kapitaal,  managementondersteuning, 
kennis en netwerken. Het deelnemen in en het directie voeren over andere 
ondernemingen die bij voorkeur werkzaam zijn in Overijssel, waaronder 
bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van kunststoffen en 
milieutechnieken en het bevorderen van werkgelegenheid in die provincie, één 
en ander in de ruimste zin, waarbij de vennootschap bij het nastreven van 
bovengenoemde doelstelling zal handelen conform hetgeen in de markt 
waarin zij opereert gebruikelijk is.

Beleidsvoornemens
veranderingen

Nieuwe participaties worden voorzien. In 2010 heeft op verzoek van de 
Algemene vergadering van Aandeelhouders een evaluatie van Wadinko plaats 
gevonden. De aandeelhouders besloten, op basis van de uitgebrachte 
rapportage, continuering van het participatiefonds Wadinko N.V. dat op een 
succesvolle manier belangrijke maatschappelijke doelen dient als de 
ontwikkeling van de bedrijvigheid en bevordering van werkgelegenheid. In 
2016 vindt evaluatie plaats van het gevoerde beleid van Wadinko N.V. en 
formulering van het beleid voor de jaren erna. Bij het vaststellen van het 
dividend wordt rekening gehouden met een vereist minimaal eigen vermogen 
van € 60 miljoen en een liquiditeitsbuffer van minimaal € 15 miljoen.

4. CBL Vennootschap B.V., ’s Hertogenbosch.
De belangrijkste activiteit van de vennootschap is het beheren of doen beheren van fondsen ter 
dekking van eventuele aansprakelijkheid van haar aandeelhouders in het kader van cross border 
leases naar aanleiding van de verkoopovereenkomst voor de verkoop van Essent N.V. 

CBL Vennootschap B.V., ’s Hertogenbosch
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,06%

Financieel belang 0,06% van gestort aandelenkapitaal ad € 20.000, - = € 12

Bedragen x € 1.000 Rekening 2016 Rekening 2017Resultaten
Eigen vermogen € 788 € 147
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Vreemd vermogen € 149 € 17
Resultaat € 19

Risico´s Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico 
en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte 
van het bedrag dat wordt aangehouden in de vennootschap (afgerond $ 1 
miljoen). Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de 
verkopende aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het 
nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 
2.81 BW.

Doelstelling De functie van deze vennootschap is de verkopende aandeelhouders van 
energiebedrijf Essent (“Verkopende Aandeelhouders”) te vertegenwoordigen 
als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds 
en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow 
Fonds. Voor zover na beëindiging van alle CBL’s (CBL: Cross Border Leases) en 
de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende 
voortijdige beëindigingvergoedingen nog geld overblijft in het CBL Escrow 
Fonds, wordt het resterende bedrag in de verhouding 50%-50% verdeeld 
tussen RWE en Verkopende Aandeelhouders.

Beleidsvoornemens
ontwikkelingen

Het initieel vermogen in het CBL Escrow Fonds was bij de oprichting van het 
fonds in 2009, $ 275 miljoen. 
Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag 
afgerond $ 19,1 miljoen is door JP Morgan in de verhouding 50%-50% 
uitbetaald aan RWE en aan de vennootschap. Het restant bedrag is onder 
inhouding van $ 1 miljoen en 15% dividendbelasting naar rato van het belang 
in CBL Vennootschap B.V. uitbetaald aan de aandeelhouders.

Er is een bedrag van $ 1 miljoen aangehouden voor eventuele nakomende 
advies- en afwikkelingskosten. De verwachting is dat dit bedrag medio 2017 
nog grotendeels vrij zal kunnen vallen en uitgekeerd kan worden aan de 
aandeelhouders. 

Ondanks dat het Escrow fonds in juni 2016 is uitbetaald en geliquideerd, dient 
de vennootschap nog in stand gehouden te worden tot en met 2019. De reden 
hiervoor is dat de vennootschap partij is in een aantal juridische 
overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE zijn afgesloten. 

5. Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE), ‘s-Hertogenbosch
Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens 
de verkopende aandeelhouders van Essent)

Publiek Belang Electriciteitsproductie B.V. 's Hertogenbosch

Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,06%.

Financieel belang De deelneming is gewaardeerd voor € 1 (nominaal aandelenkapitaal                       
€ 1.496.822).

Bedragen x € 1.000 Rekening 2016  Rekening 2017
Eigen vermogen 1.639 1.620
Vreemd vermogen 51 18

Resultaten

Resultaat 59 -18
Risico's Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot 

de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap 
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(totaalbedrag € 1.496.822)

Visie/doelstelling PBE is blijven bestaan met een beperkt takenpakket. PBE wikkelt de zaken af 
die uit de verkoop zijn voortgekomen. Daarnaast is PBE verplichtingen 
aangegaan in het kader van het Convenant Borging Publiek Belang 
Kerncentrale Borssele uit 2009. Hiermee is een termijn van 8 jaar na verkoop 
gemoeid. Na een statutenwijziging in de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders op 14 december 2011 is de inrichting van PBE aangepast naar 
de status van een SPV, vergelijkbaar met o.a. Verkoop Vennootschap B.V. 
Conform de koopovereenkomst kon RWE tot uiterlijk 30 september 2015 
potentiële claims indienen ten laste van het General Escrow Fonds (zie Verkoop 
Vennootschap B.V.). RWE had op 30 september 2015 geen potentiële claims 
ingediend met betrekking tot verkoop van het 50% belang in EPZ.
Het General Escrow Fonds is in juli 2016 geliquideerd.

Beleidsvoornemens Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de 
vennootschap als gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand 
gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met de 
andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele 
verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap 
vervolgens kan worden geliquideerd.

6. N.V. ROVA Gemeenten, Zwolle
ROVA heeft als doel het bevorderen van en/of het (doen) realiseren van integraal afvalketenbeheer en 
het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op het terrein van de verwijdering van 
afvalstoffen. Daaronder zijn begrepen: beleidsondersteuning en collectieve aanbestedingen ten 
behoeve van de deelnemende overheden (gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden). 
De missie van ROVA is een schone en duurzame leefomgeving voor de inwoners van 
aandeelhoudende gemeenten. 

N.V. ROVA Gemeenten, Zwolle
Bestuurlijk belang De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene vergadering van 

aandeelhouders.

Financieel belang Per 31 december 2013 heeft N.V. ROVA Holding 7033 uitstaande aandelen. 
Onze gemeente bezit 302 aandelen. Dit is 4.29% van het uitstaande 
aandelenkapitaal.

Bedragen x € 1.000 Begroting 
2017

Rekening 
2017

Rekening  
2016

Resultaat ( in mil.) 3,3 9,1 9,1
Dividenduitkering( x1.000) 99 224 169

Resultaten

Eigen Vermogen( in mil.) PM 28,9 28,9
Vreemd Vermogen (in mil.) PM 57,4 57,4

Risico´s Beperkt, tot: 
Deelname aandelenkapitaal 
De gemeente Zwartewaterland heeft 302 aandelen met een totaalwaarde ad € 
34.262. 

Achtergestelde lening
De gemeente Zwartewaterland heeft een achtergestelde lening verstrekt van 
€ 528.000, waarover jaarlijks 8% rente wordt uitgekeerd. 
In 2001 hebben de deelnemende gemeenten en de Regio (GGD IJssellland) 
met de ROVA een achtergestelde lening gesloten. Omdat de Regio geen 
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afvaltaken meer had is in 2009 door de AvA besloten dat leningbedrag van de 
Regio pro rato te verdelen over de oorspronkelijk deelnemende gemeenten. In 
het geval van faillissement van de ROVA worden de gemeenten bij 
terugbetaling van de lening achtergesteld bij preferente schuldeisers.

Beleidsvoornemens
veranderingen

De komende jaren zal N.V. ROVA Holding dividend uitkeren tegen het 
verwachte resultaat van € 3,5 miljoen. Dit betekent dat we rekening houden 
met een reguliere dividend inkomst van € 99.000 per jaar. 

7. Rendo, Meppel 
Onze gemeente bezit 18 van de 991 aandelen. Voor Zwartewaterland bedraagt de dividenduitkering in 
2017 € 136.000. De winst staat onder druk vanwege de scherpe concurrentie van meerdere 
aanbieders. Voor de komende jaren wil Rendo de meters vervangen en investeren in slimme meters. 

Rendo, Meppel
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen; 0,018%

Financieel belang 18 aandelen á € 453,77 = totale waarde € 8.168

Bedragen x € 1.000 Begroting 
2017

Rekening 
2017

Rekening 
2016

Resultaat ( in mil.) 10,3 10,6 13,7
Dividenduitkering( x1.000) 136 136 136
Eigen Vermogen( in mil.) PM 67 67

Resultaten

Vreemd Vermogen (in mil.) PM 68 68
Risico´s Beperkt, tot deelname aandelenkapitaal.
Visie/doelstelling Rendo is een regionale netbeheerder en verantwoordelijk voor een adequate 

distributie van gas en elektriciteit in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. N.V. 
Rendo Holding streeft naar een blijvend sterke positie op de energiemarkt. 
Rendo wil als netbeheerder actief zijn bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van duurzaam gebruik van energie en de transitie naar een duurzame 
energievoorziening. 

Beleidsvoornemens
veranderingen

Op dit moment is onder andere sprake van invoering van Groen Gas en slimme 
opnamemeters. Groen Gas is de duurzame variant van aardgas. Het wordt 
geproduceerd uit onder meer slib, afval van stortplaatsen, tuinafval, resten 
groente en fruit en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Dit ‘ruwe’ gas 
wordt opgewerkt en heeft dan dezelfde kwaliteit en eigenschappen als 
aardgas. N.V. RENDO opereert in een gereguleerde markt, onder toezicht van 
de Autoriteit Consumenten & Markt (ACM). Elke drie jaar stelt de ACM de 
maximale tarieven vast. In die periode gaan de gereguleerde tarieven in 3 
stappen omlaag als gevolg van lager ingeschatte kapitaalskosten (WACC). Dit 
is een stimulans voor RENDO om te komen tot kostenbesparing, en zo toch de 
aandeelhouders een redelijk rendement te kunnen bieden.

8. Enexis Holding N.V. ‘s Hertogenbosch
Op 30 september 2009 vond de overdracht plaats van de 96.993 aandelen Essent Productie- en 
Levering Bedrijf (PLB) aan RWE. Om de verkoop van Essent PLB mogelijk te maken zijn zes 
vennootschappen opgericht. Drie operationele vennootschappen zijn nodig om de bedrijfsonderdelen 
van Essent onder te brengen die niet konden of mochten worden verkocht. De overige drie 
vennootschappen hebben geen operationele activiteiten en worden geliquideerd nadat het doel is 
bereikt. Deze ‘Special Purpose Vehicles’ creëren de noodzakelijk randvoorwaarden voor maximalisatie 
van de verkoopopbrengst Essent. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Faillissement
http://nl.wikipedia.org/wiki/Achterstelling
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Enexis beheert het energienetwerk in Noord,- Oost- en Zuid-Nederland. Onze gemeente bezit 96.993 
aandelen (0.06%). Over 2017 heeft de gemeente € 67.000 aan dividend ontvangen. Op basis van de 
huidige informatie is deze inkomst structureel.

Enexis Holding BV, te ‘s Hertogenbosch
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,06%

Financieel belang 96.993 aandelen met een balanswaarde van € 46.144.

Bedragen x € 1.000 Begroting 
2017

Rekening 
2017

Rekening 
2016

Resultaat ( in mil.) 207 207 207
Dividenduitkering( x1.000) PM 67 72
Eigen Vermogen( in mil.) 3.808 3.808 3.704

Resultaten

Vreemd Vermogen (in mil.) 3.814 3.860 3.580
Risico´s Beperkt, tot deelname aandelenkapitaal

Visie/doelstelling Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor 
de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en 
overheden. De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld 
met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit Consument en Markt.
De vennootschap heeft ten doel:
 Netwerk en dienstverlening tijdig gereed voor veranderingen in de 

energiewereld
 Betrouwbare energievoorziening
 Excellente dienstverlening: hoge klanttevredenheid en verlaging kosten;
 Samen met lokale partners Nederlandse klimaatdoelen realiseren
 Innovatieve, schaalbare oplossingen om de energietransitie te versnellen.

Beleidsvoornemens, 
veranderingen

De versnelling van de energietransitie is merkbaar voor Enexis. Steeds meer 
consumenten wekken zelf energie op en vragen (terug)leveraansluitingen 
aan. Om aan deze vraag tegemoet te komen is het belangrijk om voldoende 
gekwalificeerd personeel te hebben. Hier wordt door Enexis op geanticipeerd 
met een eigen vakschool en samenwerking met onderwijsinstellingen en 
overheden. Ook wordt er actief samengewerkt met provincies, gemeenten en 
woningbouwcorporaties om een mix te maken van alle energievormen die 
lokaal beschikbaar zijn.

Special Purpose Vehicle (SPV)
Dit zijn vennootschappen die slechts voor enkele, specifieke transacties zijn opgericht. In ons geval 
gaat het om:

9. Vordering op Enexis B.V. te ’s-Hertogenbosch, Verkoop Vennootschap B.V., Claim Staat 
Vennootschap

Vordering op Enexis B.V.
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,06%

Financieel belang Een aandeelhouderslening van € 350 miljoen (voor Zwartewaterland 0,06% = € 
210.000)

Bedragen x € 1.000 Rekening 2016 Rekening 2017
Eigen Vermogen 24 9
Vreemd vermogen € 1 
mln

356 356

Resultaat -/- 19 -/- 15
Risico´s Relatief gering, blijft beperkt tot deelname in nominaal aandelenkapitaal. 
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Daarnaast loopt Vordering op Enexis BV beperkt risico betreffende niet tijdige 
betaling van rente en aflossing, van lening door Enexis en in het ergste geval 
faillissement van Enexis Holding.

Visie/doelstelling Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de 
economische eigendommen van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de 
Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair 
market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen 
beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening 
van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na 
splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan. Omdat het op dat 
moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de 
lening over te dragen aan de Verkopende Aandeelhouders van Essent.
Op het moment van overdracht in 2009 bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De 
vordering is vastgelegd in een lening-overeenkomst bestaande uit vier 
tranches. Momenteel loopt er nog een tranche met Enexis. De looptijd van de 
lening is 10 jaar en eindigt op 30 september 2019.
 

Beleidsvoornemens Op dit moment resteert alleen nog de lening van de 4e tranche. De 4e tranche 
mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een 
aantal financiële ratio’s zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen 
worden in eigen vermogen. Naar verwachting zal de vennootschap eind 
2019/begin 2020 geliquideerd kunnen worden.

Verkoop vennootschap B.V. te  ‘s-Hertogenbosch
Verkoop Vennootschap B.V.

Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,06%
Financieel belang 0,06% van het gestort aandelenkapitaal ad € 20.000, - = € 12

Bedragen x € 1.000 Rekening 2016 Rekening 2017
Eigen Vermogen 1.243 151
Vreemd vermogen 37 20
Resultaat -/- 525 -/- 67

Risico´s Het financiële risico is na de liquidatie van het General Escrow Fonds relatief 
gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze 
vennootschap (totaalbedrag € 20.000).

Visie/doelstelling In het kader van de verkoop in 2009 van Essent aan RWE hebben de 
Verkopende Aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan 
RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de Verkopende 
Aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap. Ter verzekering van 
de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van 
de verkoopopbrengst door de Verkopende Aandeelhouders gedurende een 
bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden.

Beleidsvoornemens Het initieel vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van 
het fonds in 2009, € 800 mln. Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds 
geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan de aandeelhouders 
naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap.
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Claim Staat Vennootschap B.V. te ‘s-Hertogenbosch

Claim Staat Vennootschap B.V.
Bestuurlijk belang Via stemrecht op aandelen: 0,06%

Financieel belang 0,06% van het gestort aandelenkapitaal ad € 20.000, - = € 12

Bedragen x € 1.000 Rekening 2016 Rekening 2017
Eigen Vermogen 3.209 870
Vreemd vermogen 171 65
Resultaat 3.251 -/- 110

Risico´s Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg 
van garanties en vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn 
afgegeven en tot het maximale bedrag van € 13,5 miljoen op de Escrow-
rekening.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de 
aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale 
aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000).

Visie/Doelstelling Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV 
Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie 
doelstellingen vervult:
a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele 

schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON
b. namens de verkopende aandeelhouders  van Attero eventuele 

garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO BV (hierna 
Waterland)

c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer 
van het bedrag dat op de escrow-rekening naar aanleiding van de 
verkoop van Attero is gestort

Beleidsvoornemens De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims 
worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na 
completion (mei 2019) worden ingediend.
Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de escrow-
rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen 
worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.
Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin 2020 kunnen worden 
geliquideerd.
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Opbrengst deelnemingen

In onderstaand overzicht zijn de dividendopbrengsten per deelneming weergegeven.
(bedragen * € 1000)

Dividend baten

Verbonden Partij Rekening 2016 Rekening 2017 Begroting 2017

Vitens 147 129 110
Enexis 72 67 90
Rendo 136 136 135
Wadinko 41 41 41
ROVA 169 225 99
BNG 24 39 14
CBL Verkoop BV (agio) 58 2
Begrotingswijzigingen 125
Totaal 648 639 614

Achtergestelde leningen
Een achtergestelde lening is een krediet waarbij de schuldeiser in het geval van faillissement van de 
schuldenaar wordt achtergesteld ten opzichte van de concurrente (gewone) schuldeisers. De 
achtergestelde schuldeiser voorrang op aandeelhouders, vennoten of inbrengers. 

Specificatie achtergestelde leningen
(bedragen in €)

Verbonden partij Financieel belang
ROVA 528.108
Vitens 673.886
Totaal 1.201.994
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Paragraaf Grondbeleid

Inleiding
Onze gemeente heeft op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de taak tot het voeren van 
ruimtelijk beleid. Het grondbeleid staat ten dienste van het ruimtelijk beleid om de doelstellingen van 
diverse sectoren ruimtelijk mogelijk te maken. 

Grondbeleid is het samenhangend geheel van handelingen van de gemeente inzake grondtransacties 
en ontwikkelingen. Grondbeleid wordt ingezet als sturingsinstrument om verschillende beleidsdoelen 
te realiseren, zoals het voorzien in behoefte aan bouwgrond voor woningbouw, bedrijven, kantoren, 
winkels, horeca en overige bestemmingen. In beginsel neemt uw raad per project een besluit over de 
wijze waarop de geformuleerde beleidsdoelen het beste kunnen worden gerealiseerd. In de keuzes die 
daarbij worden gemaakt worden twee hoofdrichtingen onderscheiden:

Actief grondbeleid
Actief grondbeleid omvat alle fasen van het exploiteren van grond: van de aankoop van gronden, 
sloop of bouwrijp maken tot en met de uitgifte/verkoop van bouwgrond. Bij actief grondbeleid 
exploiteert de gemeente voor eigen rekening en risico grond. De gemeente legt bij actief grondbeleid 
de publieke voorzieningen aan en kan in beginsel alle productiekosten doorberekenen in de 
gronduitgifteprijzen, mits de marktprijs niet wordt overschreden. Er zijn beduidende financiële risico’s 
bij actief grondbeleid. Oftewel: niet alleen meevallers zijn voor rekening van de gemeente, maar ook 
eventuele tegenvallers. 

Faciliterend grondbeleid
Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente het particulieren mogelijk maakt grond te 
exploiteren. Gemeentelijke kosten verbonden aan de desbetreffende grondexploitatie kan zij op de 
particuliere exploitant verhalen. De gemeente koopt dus zelf geen grond aan. De gemeente beperkt 
zich tot de wettelijke publieke taak. Deze taak bestaat vooral uit inspraakprocedures, het vaststellen 
van het bestemmingsplan en zo nodig het exploitatieplan.

Actief faciliterend grondbeleid 
De laatste jaren wordt steeds vaker gesproken over de ‘actief faciliterende’ rol van de gemeente. 
Actief faciliteren betekent dat bij een initiatief waar de gemeente niet de grond in handen heeft zij wel 
actief bijdraagt aan de realisering ervan. Dit zal het geval zijn als het initiatief bijdraagt aan de 
gemeentelijke doelstellingen en een maatschappelijk belang dient. Actief bijdragen kan bijvoorbeeld 
zijn het inzetten van kennis, het bieden van procesregie, het verbinden van partijen etc. Deze rol past 
goed bij de huidige situatie waarin de gemeente veel meer een onderdeel is van een netwerk dan de 
instantie die bepaalt wat waar moet gebeuren. 

Actief faciliteren kan ook van toepassing zijn op situaties waarin de gemeente gronden in eigendom 
heeft waar een lage prioriteit aan wordt gegeven. Het verleiden van de markt om deze gronden tegen 
marktconforme voorwaarden over te nemen, zal vooral slagen als de gemeente bereid is om actief 
faciliterend beleid te voeren voor de ontwikkeling van deze gronden. 

In deze paragraaf lichten wij toe op welke wijze het grondbeleid in 2017 is uitgevoerd. 

Wijze van uitvoering grondbeleid
De uitvoering van het grondbeleid in onze gemeente vindt plaats op basis van de uitgangspunten 
opgenomen in de door uw raad in 2017 vastgestelde nota Grondbeleid 2017-2021. 

Bij het maken van strategische keuzes wegen de volgende criteria mee:

 Strategische grondposities van onze gemeente of private partijenDe mate waarin actief 
grondbeleid mogelijk is hangt af van de strategische grondposities van private partijen en de 
bereidheid van deze partijen om tot afspraken met de gemeente te komen.

 Het financieel resultaat in samenhang met de risico’s
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Indien de risico’s voor onze gemeente (te) groot zijn in relatie tot het financieel resultaat, 
wordt de voorkeur gegeven aan faciliterend grondbeleid. Wij faciliteren in dat geval de 
aankoop, ontwikkeling en verkoop van gronden vanuit onze publieke rol. Ontwikkelaars, 
corporaties en/of particulieren hebben hierbij de rol van aankoper, ontwikkelaar en verkoper 
van gronden. 

 De beoogde bestemming en de mate waarin de markt deze zelf kan en wil realiseren
Indien een bestemming binnen de gemeente zeer gewenst is en de markt de realisatie ervan 
iet oppakt, kan het zijn dat de gemeente zelf actief grondbeleid zal voeren.

Gezien de geschetste gemeentelijke situatie met aanzienlijke grondposities voor nieuwe woningen en 
bedrijventerreinen ligt de focus met name op het ontwikkelen van deze gronden en niet op de 
verwerving van nieuwe gronden. Dat wil niet zeggen dat geen ontwikkelingen elders in de gemeente 
mogelijk zijn, maar afwegingen om deze te ondersteunen, zullen altijd worden gemaakt in het licht 
van deze situatie. 

Verlies- en winstneming
Aan het begin van ieder jaar vindt een actualisatie van de grondexploitaties en de ruimtelijke 
projecten plaats. Voor grondexploitaties met een tekort op het resultaat wordt het verlies direct 
genomen in de vorm van het treffen van een voorziening, dan wel een afwaardering van de 
boekwaarde indien de boekwaarde de marktwaarde van de desbetreffende voorraad grond overtreft. 

De winstneming bij grondexploitaties vindt regulier plaats als de grondexploitatie wordt afgesloten en 
alle kosten en opbrengsten hebben plaatsgevonden. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt er immers toe 
dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. Dit 
betekent echter niet dat (alle) winst pas moet worden genomen bij het afsluiten van het 
grondexploitatiecomplex. 

De commissie BBV heeft vastgesteld dat er ook in lopende grondexploitaties winst moet worden 
genomen als wordt voldaan aan drie criteria:
1. Het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én 
2. De grond (of het deelperceel) moet zijn verkocht; én 
3. De kosten zijn gerealiseerd (winst wordt naar rato van de realisatie gerealiseerd).

Deze criteria zijn anders dan wat in 2017 over winstneming in de Nota Grondbeleid is vastgesteld. 
Toch zullen we deze regels moeten volgen.
Dit betekent dat er in 2017 winst genomen is in het project Kranerweerd. Deze winst is berekend 
volgens de methode percentage of completion en betreft een bedrag van € 304.747.

Ontwikkelingen 
In de Jaarrekeningen van de afgelopen jaren zijn forse afwaarderingen op de gemeentelijke 
grondposities en temperingen van de uitgiftesnelheid  verwerkt. 

De markt voor woningbouw en bedrijventerreinen laat sinds 2016 een stijgende lijn zien. Er is echter 
minder bedrijfsgrond verkocht dan oorspronkelijk is aangenomen in de in ontwikkeling genomen 
exploitaties. Wel zijn er overeenkomsten gesloten voor gronden die in 2018 geleverd zullen worden. 

Op basis van de actualisering bij de jaarrekening 2017 is de verwachting dat het negatieve resultaat 
van het project Waterfront geen € 564.000 bedraagt maar € 430.000. Daarom valt een bedrag van € 
134.000 vrij van de getroffen voorziening. 

Risico's en weerstandsvermogen
In de nota Grondbeleid is vastgelegd op welke wijze risico’s in de grondexploitaties worden bepaald. 
Bij de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties worden drie scenario’s (basisberekening 
grondexploitatie, midden scenario en worst case scenario) doorgerekend op basis van de specifieke 
risico’s in de desbetreffende grondexploitatie. Tevens wordt op basis van risico-inschatting bepaald 
welk van de scenario’s wordt gehanteerd voor de bepaling van het benodigde weerstandsvermogen. 
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Daar waar de risico-inschatting leidt tot het aanhouden van weerstandsvermogen is dat onderstaand 
weergegeven:

Exploitatie
(Bedragen in € 1.000)

Inschatting risico 
t.b.v. risicoreserve

Risicobedrag Voorziening

Voormalig Agnietenterrein Middenscenario -
Hasselt om de Weede Middenscenario 788
Waterfront Basisberekening 430 430
Kranerweerd Basisberekening -
Totaal  1.218 430

In bovenstaande tabel is te zien dat het risico van het bedrijventerrein Waterfront in Hasselt gedekt is 
door de voorziening, maar dat voor de risico's van Hasselt om de Weede een weerstandsvermogen 
moet worden gevormd. De risico's van het voormalig Agnietenterrein en de Kranerweerd zorgen niet 
voor een nadelig financieel resultaat, waardoor voor deze projecten geen risicobedrag is opgenomen.
De nota Weerstandsvermogen en risicomanagement geeft aan dat de buffer in de reserve 
grondexploitatie minimaal 80% van het risicobedrag moet zijn. Gezien de stand van de reserve 
grondbedrijf, die in 2016 is aangevuld en waar in 2017 de winstneming van de Kranerweerd aan is 
toegevoegd, is de reserve grondbedrijf van voldoende niveau om de risico's op te vangen.

In het vervolg van deze paragraaf wordt voor de grondexploitaties geschetst wat de stand van zaken 
is, welke verwachting wij hebben voor de komende jaren en welke strategische keuzes wij binnen de 
ontwikkeling maken. 

Grondexploitaties

Waterfront
Het project Waterfront betreft de herstructurering van een deel van het verouderde bedrijventerrein 
Zwarte Water te Hasselt. Drie bedrijven zijn uitgekocht. Er moest aanzienlijk gesaneerd worden. 
Buiten de grondexploitatie om is de infrastructuur in het gebied aangepakt. Tezamen leidt dit tot een 
schoon en net bedrijventerrein. De grond wordt als woon-werkkavels uitgegeven. Een flink deel van 
de grond is inmiddels verkocht of vastgelegd middels koopovereenkomsten. Met de verkoop van de 
overige grond wordt in 2018 verder gegaan. 

Kranerweerd
Het project Kranerweerd betreft de ontwikkeling van het bedrijventerrein in Zwartsluis. Na een 
eerdere afsluiting van het project, is het in mei 2017 weer opnieuw in exploitatie genomen. Het 
project betreft de uitgifte van bedrijfskavels en de aanleg van een ontsluitingsweg. Daarnaast ligt er 
een overeenkomst met de Erven Blei, waarin onder meer afspraken zijn gemaakt over een 
exploitatiebijdrage en het realiseren van een waterberging. In 2017 zijn twee kavels verkocht en 
meerdere overeenkomsten gesloten voor de verkoop van kavels in 2018.

Hasselt om de Weede
De exploitatie van Hasselt om de Weede bevat momenteel circa 550 woningen. Het afzettempo is 
bepaald op gemiddeld 25 woningen per jaar. In 2017 zijn de uitgangspunten voor de uitgifte van fase 
1B door de raad vastgesteld. Deze uitgangspunten worden in 2018 verder uitgewerkt. De uitgifte van 
fase 1A loopt door. In 2017 zijn 40 kavels verkocht. 

Voormalig Agnietenterein
In 2017 is volop gewerkt aan het plan en is een start gemaakt met het bouwrijp maken. Het plan gaat 
uit van de ontwikkeling van 7 rijwoningen, 8 twee-onder-één-kapwoningen, 7 vrijstaande woningen 
en 8 appartementen. In 2018 zal worden gestart met de uitgifte van de kavels. 
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Begrotingsscan

Binnenhaven Genemuiden
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Inleiding
In het kader van de hoofddoelstelling deze raadsperiode: een structureel financieel gezonde financiële 
positie is in 2015 met de Provincie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken een begrotingsscan 
uitgevoerd.  De uitkomsten en aanbevelingen van de Begrotingsscan ondersteunen het 
gemeentebestuur bij het maken van de keuzes met het oog op het gezond maken van de financiële 
positie. Conclusies en aanbevelingen zijn ook input voor overleg met betrekking tot de begrotingen  
2016 tot en met 2018 in deze raadsperiode. De aanbevelingen zijn niet vrijblijvend. De Provincie 
verwacht dat wij bij begrotingen in deze raadsperiode helder aangeven hoe we met de aanbevelingen 

uit de begrotingsscan omgaan. Bij het opmaken van de balans in deze jaarverantwoording 2017 
kunnen we vaststellen dat alle aanbevelingen uit de begrotingsscan zijn uitgevoerd. Dit is dan ook de 
laatste keer dat over de begrotingsscan wordt gerapporteerd.

Aanbeveling 
Begrotingsscan

Consequentie Stand van zaken Status

Onderzoek de 
mogelijkheid afschaffen 
reserve kapitaallasten.

Afschaffen reserve 
kapitaallasten leidt tot         
€ 400.000 extra 
kapitaallasten p/j in de 
exploitatiebegroting.

Betrokken bij afwegingen in 
kadernota 2016-2019.

Gerealiseerd vanaf 
begroting 2016.

Onderzoek de 
mogelijkheid om de 
afschrijvingstermijn van de 
al geactiveerde 
investeringen in riolering 
terug te brengen van 40 
jaar naar 25 jaar.

Verlaging 
afschrijvingstermijn leidt tot 
een forse stijging van de 
kapitaallasten en daarmee 
de rioolheffing.

Bij vaststelling van het 
nieuwe GRP is besloten om 
investeringen in riolering af 
te schrijven ten laste van de 
kasstroom om het verder 
aantrekken van leningen voor 
de financiering te 
voorkomen. Dat heeft al een 
sterk verhogend effect op de 
tarieven gehad.

De gemeenteraad 
neemt deze 
aanbeveling niet 
over, omdat dit 
(opnieuw) tot een 
forse verhoging van 
de tarieven zou 
lijden.

Geef in de paragraaf 
financiering meer inzicht in 
de meerjarige 
financieringsbehoefte.

Opnemen in paragraaf 
financiering.

Opgenomen vanaf 
programmabegroting 2016.

Gerealiseerd vanaf 
begroting 2016.

Verfijn het aan de stelpost 
kapitaallasten ten 
grondslag liggende 
investeringsplan nog 
verder, zodat volledig 
inzicht ontstaat in de 
werkelijk benodigde 
budgetten in de komende 
jaren.

Concreet invullen van de 
opgenomen stelpost 
kapitaallasten met een 
investeringsplan.

Er is een concreet 
investeringsplan dat ten 
grondslag ligt aan de stelpost 
kapitaallasten voor 
vervangingsinvesteringen.

Gerealiseerd vanaf 
begroting 2016.

Vergroot de 
informatiewaarde van de 
paragraaf 
kapitaalgoederen door niet 
alleen de beschikbare 
budgetten voor onderhoud 
op te nemen maar 
nadrukkelijker een relatie 
te leggen met de 
benodigde budgetten.

Opstellen nieuwe nota 
onderhoud 
kapitaalgoederen en 
actuele 
beheerprogramma’s.

Op 21 juni 2017 is door de 
gemeenteraad met de 
paraplunota kapitaalgoederen 
een nieuw beleidskader 
vastgesteld voor beheer en 
onderhoud van de openbare 
ruimte.

In de paragraaf 
kapitaalgoederen wordt vanaf 
jaarrekening 2016 een 
duidelijke relatie gelegd met 
de benodigde budgetten.

Gerealiseerd.



Jaarverantwoording 2017 134

Blijf de gevolgen van de 
bezuinigingen voor het 
onderhoudsniveau van de 
kapitaalgoederen 
monitoren en stuur daarin 
tijdig bij.

Opstellen nieuwe nota 
onderhoud 
kapitaalgoederen en 
actuele 
beheerprogramma’s.

Zijn in de begroting 2017 
verwerkt en gerealiseerd

Gerealiseerd

Neem, indien de 
voorgenomen verkoop van 
gebouwen niet volgens 
verwachting verloopt, 
reële onderhouds-
budgetten in de begroting 
op voor de niet verkochte 
gebouwen.

Opstellen nieuwe nota 
onderhoud 
kapitaalgoederen en 
actuele 
beheerprogramma’s.

Op 29 juni 2017 is door de 
gemeenteraad met de 
vaststelling van de 
beleidsnota "krachtig 
accommoderen" een nieuw 
beleidskader vastgesteld voor 
onderhoud en beheer van 
(maatschappelijk) vastgoed. 
Het onderhoudsbudget voor 
gemeentelijke gebouwen is 
structureel verhoogd met 
€ 200.000 en daarmee terug 
op het niveau gebracht van 
voor de bezuinigingen. 
Bovendien is een voorziening 
getroffen van € 1,2 miljoen 
voor onderhoud gebouwen.  
Hierdoor kan het areaal op 
een sobere en doelmatige 
wijze worden onderhouden.

Gerealiseerd met 
ingang van 
begroting
2018. 

Bij de actualisatie van de 
grondexploitaties moeten 
de marktbehoefte en 
objectieve 
marktverwachtingen 
leidend zijn.

In 2015/2016 wordt 
onderzoek gedaan naar de 
woonbehoefte in 
Zwartewaterland.

Uitkomsten van dit onderzoek 
vormen mede input voor de 
actualisatie van de 
grondexploitaties.

Gerealiseerd

Laat, gelet op de 
mogelijke (negatieve) 
impact van de 
grondexploitaties op de 
financiële positie van de 
gemeente, een second 
opinion uitvoeren op de 
meest recente actualisatie 
van de grondexploitaties.

Met de actualisatie van de 
grondexploitaties de 
afgelopen jaren en de 
afspraken rond 
woningbouw en 
ontwikkeling van 
bedrijventerreinen met 
provincie en regio zijn de 
grondexploitaties reëel 
geraamd en zijn de 
voorzieningen van 
toereikend niveau om de 
risico's af te dekken.

Gekoppeld aan het 
woonbehoefteonderzoek zijn 
second opinions uitgevoerd 
naar de verwachte 
ontwikkelingen in 
woonbehoefte en is 
onderzoek gedaan naar de 
behoefte aan 
bedrijventerrein. De 
afspraken die met de 
provincie en in regionaal 
verband zijn gemaakt zijn 
verwerkt in de actualisatie 
van de grondexploitaties de 
afgelopen jaren.

Gerealiseerd

Onderzoek of de huidige 
methode van het 
verrekenen van de 
rentecomponent van de 
verliesvoorziening 
grondexploitaties met de 
algemene reserve 
grondexploitaties, gelet op 
de stand en het 
geprognosticeerde verloop 
daarvan, nog houdbaar is.

Wanneer deze manier van 
verrekenen wordt 
toegepast wordt de totale 
rentelast van de 
grondexploitatie vooraf 
onderdeel van het 
resultaat. Als dit met 
terugwerkende kracht 
wordt toegepast op 
lopende GREXEN kan dit 
een ophoging van de 
huidige voorzieningen 
betekenen ten laste van de 
Algemene reserve. 

Het beleid is gewijzigd. 
Voorzieningen worden 
getroffen inclusief de 
rentecomponent.

Gerealiseerd
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(“zuivere benadering”)

Pas de financiële 
beheerverordening aan 
naar aanleiding van 
ontwikkelingen als de wet 
Markt en Overheid, de 
wijzigingen in de wet Fido 
en het Schatkistbankieren.

Actualiseren financiële 
beheerverordening

Actualisatie laten uitvoeren Gerealiseerd

Geef prioriteit aan het 
opstellen en vaststellen 
van een nota Verbonden 
partijen.

Opstellen nota Verbonden 
partijen

Op 1 juni 2017 heeft de 
gemeenteraad de beleidsnota 
verbonden partijen 
vastgesteld.

Gerealiseerd

Verken de mogelijkheid tot 
uitbreiding van soort 
belastingen en 
belastingopbrengsten om 
zo aan de batenkant meer 
inkomsten te genereren. 
Dit kan door bestaande 
belastingen te verhogen 
(zoals de 
toeristenbelasting) of 
belastingen die nog niet 
geheven worden, in te 
voeren.

Onderzoek de 
mogelijkheden voor 
uitbreiding inkomsten uit 
gemeentelijke belastingen.

Afweging zijn voorgelegd aan 
de gemeenteraad bij de 
behandeling van de nota 
lokale heffingen

Gerealiseerd

Grote geconstateerde 
overschrijdingen ten 
opzichte van de algemene 
uitkering en verschillen 
met de selectiegroep 
kunnen als input dienen bij 
bezuinigingsdiscussies.

De gemeente geeft op de 
clusters totaal € 50 per 
inwoner (€ 1,1 miljoen) 
meer uit dan het 
gemeentefonds 
veronderstelt.

De afgelopen jaren is 
continue scherp aan de wind 
gezeild voor wat betreft de 
ramingen in de begroting. 
Mede hierdoor zijn alle 
aanbevelingen uit deze 
begrotingsscan gerealiseerd 
en is de ruimte ontstaan om 
investeringen te doen, 
bijvoorbeeld in beheer en 
onderhoud kapitaalgoederen, 
die ook behoren bij een 
structureel gezonde 
financiële positie. De 
verhouding tussen de kosten 
van met name wegen en 
water ten opzichte van de 
algemene uitkering bekijken 
wij wel nader, maar dan 
vanuit het perspectief dat bij 
het noodzakelijke 
kostenniveau, de vergoeding 
in de algemene uitkering 
eigenlijk te laag is.

Afgewikkeld.

Gelet op de in totaliteit 
forse afwijking ten 
opzichte van het netto 
lastenniveau 2014 dat het 

Zie voorgaand punt. Afgewikkeld.
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gemeentefonds 
veronderstelt is het 
raadzaam nader 
onderzoek te doen naar de 
oorzaak van de hogere 
lasten op de clusters werk 
en inkomen, kunst en 
ontspanning, 
bevolkingszaken, openbare 
orde en veiligheid en 
wegen en water.

Belast de personeelskosten 
(uren) en overhead door 
op activiteitenniveau 
(functieniveau) in plaats 
van op het niveau van 
deelprogramma’s. De 
verfijning in de 
doorbelasting zal het 
inzicht in de werkelijke 
kosten van de activiteiten 
vergroten. Pas dan ook is 
een goede vergelijking 
met de lasten van andere 
gemeenten mogelijk.

Verfijning doorbelasting 
personeels- en 
overheadlasten op 
functieniveau (i.p.v. 
deelprogrammaniveau)

Koppelen aan transitie 
gemeentelijke organisatie. 
Personeelskosten in totaliteit 
benaderen en niet 
versnipperd op 
activiteitenniveau.

Is vanaf 
programmabegroting  
2017 verwerkt 
conform nieuwe 
regelgeving BBV.

Gerealiseerd.

Ga na of de kosten op een 
correcte manier zijn 
gelabeld aan de juiste 
functiecode (cf. 
informatieverstrekking aan 
derden)

Wijzigen labelen kosten Verwerken in de 
programmabegroting 2016

Gerealiseerd
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Arembergergracht Zwartsluis

Investeringsoverzicht



Jaarverantwoording 2017 138

Inleiding
Op grond van het budgetrecht van uw raad wordt jaarlijks, bij de begroting, een (meerjaren) 
investerings-overzicht vastgesteld. In de jaarrekening wordt aangesloten bij dit overzicht. In principe 
vallen, nadat het begrotingsjaar is verstreken, op grond van het budgetrecht van uw raad, de 
aanspraken op kredieten weer terug in de algemene middelen. In veel gevallen zijn er echter goede 
redenen waarom investeringen later worden uitgevoerd dan oorspronkelijk in de planning is 
opgenomen. Om uw raad bij de Jaarrekening een expliciet besluit te laten nemen over het 
beschikbaar houden van de kredieten geven wij u via dit overzicht ook inzicht in het 
investeringsprogramma dat wel in begrotingen is opgenomen, maar waarvoor het krediet nog niet 
beschikbaar is gesteld. 

Met het vaststellen van deze Jaarrekening stemt uw raad in met het beschikbaar houden van de 
genoemde investeringen voor de benoemde doelen.

In het bijlageboek van de jaarrekening 2017 treft u een verdere toelichting aan op de voortgang van 
de investering en de budgetten.

Investeringsoverzicht

Overzicht investeringen (x € 1.000) Krediet Restant

Lopende investeringen (reeds akkoord college/raad 
voor de uitvoering)   

Tractieplan buitendienst 74 74
KCC telefonie 78 7
Module I-kwijtschelding 14 14
Verlichting Parallelweg N331 34 33
GVVP actieplan 510 44
Nota onderhoud kapitaalgoederen (achterstalling onderhoud 
openbare ruimte) 1.790 65

Ontsluiting Bollenakker 450 63
Centrumplannen Genemuiden en Hasselt 4.347 1.690
Herinrichting Achterweg-zuid 96 28
Achterstallig wegenonderhoud 2400 108
Duikerbrug Kranerweerd 420 29
Vervanging verlichting 199 105
Marktplan Zwartsluis 300 298
Gemeentelijke cofinanciering leefbaarheidsprojecten IJsseldelta 1126 281
Rioleringsprojecten 3.262 1.735
Uitbreiding begraafplaatsen Barsbeek en Greente 190 35
Zonnepanelen 33 33
Herstructurering bedrijventerrein 3543 917
Digitalisering bestemmingsplannen 40 9
Vitaliteit en leefbaarheid buitengebied 193 193
Duurzaam (t)huis 224 54
(Doorontwikkeling)Energieloket 220 138
Energiebesparing MKB 15 14
Startersleningen
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Voorgenomen investeringen (in de begroting geraamd, nog 
geen akkoord college/raad voor uitvoeringsplan)   

Tractieplan buitendienst  2010-2014 137 137
Vervanging openbare verlichting 2018 (MJB 2010-2013, 
uitgesteld in kadernota 2011)               199 199

Investeringen opgenomen in vGRP (MJB 2018-2019-2020-
2021) 4.000 4.000
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Jaarrekening
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Balans

De jaarrekening is conform Titel 4.4 BBV als volgt opgebouwd:
 Balans
 Toelichting op de balans

o Waarderingsgrondslagen
o Toelichting op de balansposten

 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat:
a. De gerealiseerde baten en lasten per programma
b. Het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen
c. Het gerealiseerde totaal van saldo van baten en lasten, volgend uit de onderdelen a en b
d. De werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
e. Het gerealiseerde resultaat, volgend uit de onderdelen c en d

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening bevat van de bovenstaande onderdelen ook de 
ramingen uit de begroting voor en na wijziging.

In de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening is voor alle onderdelen een 
analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en het overzicht van baten en lasten in 
de jaarrekening opgenomen, inclusief een overzicht van de aanwending van het bedrag voor 
onvoorzien en een overzicht van de incidentele baten en lasten. 
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Balans per 31 december

ACTIVA 2017 2016
( x € 1,-) ( x € 1,-)

Vaste activa

Immateriële vaste activa 515.162 545.201
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden 515.162 545.201

Materiële vaste activa 79.667.935 80.205.323
- In erfpacht uitgegeven gronden 111.456 111.456
- Investeringen met een economisch nut 55.017.333 57.674.634
- Investeringen waarvoor heffingen worden geheven 18.807.548 19.274.334
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend
een maatschappelijk nut 5.731.597 3.144.899

Financiële vaste activa 8.521.969 9.147.430
- Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen 145.215 145.215
- Leningen aan:
- woningbouwcorporaties - -
- overige verbonden partijen 3.918.792 4.087.266
- Overige langlopende leningen u/g 4.457.962 4.914.948

Totaal vaste activa 88.705.066 89.897.953

Vlottende activa

Voorraden 13.906.044 12.932.349
- Grond- en hulpstoffen:

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 13.900.467 12.929.790
- Gereed product en handelsgoederen 5.577 2.558

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < dan één jaar 5.611.197 4.667.172
- Vorderingen op openbare lichamen 3.967.803 2.979.972
- Verstrekte kasgeldleningen - -
- Rekening-courantverhoudingen met niet financiële 
instellingen - -
- Overige vorderingen 1.643.394 1.687.200
- Overige uitzettingen - -

Liquide middelen 83.420 11.919
- Kassaldi 2.057 1.790
- Bank- en girosaldi 81.363 10.129

Overlopende activa 1.353.520 1.267.739

Totaal vlottende activa 20.954.181 18.879.181

Totaal-generaal 109.659.247 108.777.135
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PASSIVA 2017 2016
( x € 1,-) ( x € 1,-)

Vaste passiva

Eigen vermogen 25.929.365 25.056.793
- Algemene reserves
- Vrije algemene reserves 18.432.963 12.662.070
- Gebonden algemene reserves 2.262.400 3.450.000
- Bestemmingsreserves
- Voor egalisatie van tarieven - -
- Overige bestemmingsreserves 3.819.503 3.709.177
- Nog te bestemmen resultaat 1.414.500 5.235.546

Voorzieningen 4.869.945 4.146.180
- Voorzieningen voor verplichtingen en risico's 1.516.917 315.726
- Voorzieningen voor vervangingsinv. waarvoor een heffing wordt 
geheven 3.353.028 3.830.454
- Onderhoudsegalisatievoorziening - -

Vaste schulden m.e. rentetypische looptijd van één jaar of langer 63.029.443 64.192.662
- Onderhandse leningen: binnenlandse banken 62.752.489 63.773.791
- Onderhandse leningen: overheidsinstellingen 283.830 425.747
- Waarborgsommen -6.876 -6.876

Totaal vaste passiva 93.828.753 93.395.635

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar 12.745.998 9.915.607
- Kasgeldleningen 6.000.000 6.000.000
- Bank- en girosaldi 2.706.420 1.663.447
- Overige schulden 4.039.578 2.252.160

Overlopende passiva 3.084.496 5.465.894
- Door derden beklemde middelen met spec. aanwendingsrichting 1.270.304 3.370.299
- Overige overlopende passiva 1.814.191 2.095.595

Totaal vlottende passiva 15.830.494 15.381.502

Totaal-generaal 109.659.247 108.777.135

Gewaarborgde geldleningen (particulieren) 906.000 1.488.008

Gewaarborgde geldleningen (niet-particulieren) 26.529.000 28.801.000
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Grondslagen

Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening ex artikel 212 
Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad op d.d. 24 september 2015 de uitgangspunten voor het 
financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële 
organisatie zijn vastgesteld.

De financiële verordening bevat onder andere:
 Regels voor waardering en afschrijving van activa
 Criteria voor het activeren van investeringen, bestaande uit:

- een minimumbedrag, en/of
- een minimale gebruiksduur

 Regels voor het moment waarop met afschrijven van een nieuw kapitaalgoed wordt 
begonnen

 Uitgangspunten over de handelswijze betreffende restwaarde van activa
 Grondslagen voor de berekening van de door het gemeentebestuur in rekening te brengen 

prijzen en tarieven
 Regels inzake de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten van de 

financieringsfunctie, alsmede inzake de administratieve organisatie van de 
financieringsfunctie

 Kaders voor het ten gunste of ten laste brengen van specifiek benoemde saldi aan een 
specifiek benoemde bestemmingsreserve

 Regels ten aanzien van:
- de autorisatie van kredieten door de gemeenteraad
- vervaardigingskosten van niet in exploitatie genomen gronden
- hoogte van de in acht te nemen marktwaarde
- tussentijdse winstneming
- de wijze van activering van kosten

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op 
basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Baten en 
lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot 
inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten worden daarbij verantwoord tot hun 
brutobedrag. De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel worden in het vervolg van deze 
jaarrekening toegelicht.

Alle genoemde bedragen zijn in euro's.
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Toelichting op de balans
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Vaste activa

Activa die bedoeld zijn om de uitoefening van de werkzaamheid van de gemeente duurzaam te 
dienen.

Algemeen
Hieronder is bij de diverse onderdelen van de vaste activa een toelichting gegeven.
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Immateriële vaste activa
Het BBV kent de volgende soorten immateriële vaste activa:

 De kosten die zijn verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en 
disagio

 De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief
 Bijdragen aan activa in eigendom van derden

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs c.q. vervaardigingsprijs 
verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De 
kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de 
geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van de 
gerelateerde materiële vaste activa. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven 
in de looptijd van de betrokken geldlening.

Indien een vast actief buiten gebruik is gesteld, heeft op het moment van buitengebruikstelling een 
afwaardering van de boekwaarde plaatsgevonden naar de lagere restwaarde.

Bijdragen aan activa in eigendom van derden kunnen worden geactiveerd, indien:
 er sprake is van een investering door een derde
 de investering bijdraagt aan de publieke taak
 de derde zich heeft verplicht tot het daadwerkelijk investeren, op een wijze zoals is 

overeengekomen en
 de bijdrage kan worden teruggevorderd, indien de derde in gebreke blijft of de provincie 

onderscheidenlijk gemeente anders recht kan doen gelden op de activa die samenhangen 
met de investering

Voor bijdragen aan de activa in eigendom van derden is de afschrijvingsduur maximaal gelijk aan die 
van de activa waarvoor de bijdrage aan derden wordt verstrekt.

De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

Immateriële vaste activa 2017 2016
Activa in eigendom van derden            515.162            545.201
Totaal            515.162            545.201

Specificatie activa in eigendom van derden 2017 2016
Restyling/aanpassen bibliotheek Genemuiden              15.872              17.459
Veldschuur Olde Maten              60.504              62.831
Bijdrage trouwzaal/lift Olde Staduus              36.667              40.000
Investeringsbijdrage Bezoekerscentrum Zwartsluis            402.119            424.910
Totaal            515.162            545.201

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het 
jaar 2017:

Het verloop van de immateriële vaste activa 2017 2016
Boekwaarde per 1 januari            545.201            563.343
Investeringen              16.301                8.243
Desinvesteringen              28.301                8.243
Afschrijving              18.038              18.143
Boekwaarde per 31 december            515.162            545.201
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De volgende mutaties hebben plaatsgevonden:

Omschrijving mutatie  Investering  Desinvestering  Totaal 
Leader programma Hasselt Bedevaartsoord             16.301             16.301                            -
Bezoekerscentrum Zwartsluis               12.000                  12.000-
Totaal              16.301             28.301                  12.000-
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Materiële vaste activa
Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. Het BBV kent de volgende soorten materiële vaste 
activa:

 Investeringen met een economisch nut
 Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing 

kan worden geheven
 Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn en/of indien ze kunnen 
bijdragen aan het genereren van middelen. Alle investeringen met een economisch nut worden 
geactiveerd. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen worden 
geactiveerd.

Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs 
en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en 
hulpstoffen en de overige directe kosten), verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen die 
direct gerelateerd zijn aan het actief, de jaarlijkse afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens 
duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden 
onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. 

Ten aanzien van investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut geldt dat 
eventuele bijdragen uit de reserves in mindering zijn gebracht op deze investeringen in de openbare 
ruimte met een maatschappelijk nut. Ten aanzien van investeringen met een economisch nut 
waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, geldt dat vanuit de 
spaarcomponent van heffingen gevormde voorzieningen voor toekomstige vervangingsinvesteringen 
met economisch nut in mindering zijn gebracht op de in het boekjaar gepleegde investeringen met 
economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing is geheven. Over het resterende 
bedrag wordt afgeschreven.

De op de oorspronkelijke verkrijgings- of vervaardigingsprijs toegepaste jaarlijkse afschrijvingen 
corresponderen met een stelsel dat is afgestemd op de verwachte toekomstige gebruiksduur (kortste 
van de geschatte economische levensduur óf technische gebruiksduur) van de geactiveerde objecten 
en voorzieningen. 

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn opgenomen in de nota waardering en afschrijving activa 
zoals laatstelijk vastgesteld door de gemeenteraad in haar vergadering d.d. 18 oktober 2012. De 
afschrijvingen worden berekend volgens de lineaire methode. Afschrijvingen geschieden daarnaast 
onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar. Op gronden wordt niet afgeschreven, tenzij de 
grond deel uitmaakt van een investering in de openbare ruimte met maatschappelijk nut. Eventuele 
boekwinsten bij inruil of afstoting van een kapitaalgoed zijn als incidentele bate in de jaarrekening 
verwerkt.

Duurzame waardevermindering van vaste activa
Afwaardering van bedrijfseconomisch vastgoed vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is 
dan de boekwaarde. Lagere taxatiewaarden dan de boekwaarden van onroerende zaken zijn hierbij 
als duurzame waardedaling in aanmerking genomen. Afwaardering van maatschappelijk vastgoed 
vindt plaats indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde en er ten opzichte van de 
huidige functie geen (bestuurlijke) intentie is voor duurzame exploitatie. 

Buiten gebruik gestelde vaste activa
Indien een vast actief buiten gebruik is gesteld, heeft op het moment van buitengebruikstelling een 
afwaardering van de boekwaarde plaatsgevonden naar de lagere restwaarde.
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Afschrijvingen
De volgende afschrijvingstermijnen gelden:

Omschrijving  aantal jaar
Gronden en terreinen (economisch nut)
Gronden en terreinen 0

Woonruimten (economisch nut)
Woonruimten 40

Gebouwen (economisch nut)
Gebouwen (waaronder onderwijsgebouwen) 40
Nieuwbouw semi-permanent 15
Bouwkundige aanpassingen / renovaties 25
Inrichtingskosten (onder meer onderwijsaccommodaties) 10
Sportvoorzieningen (nieuwbouw) 40

Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken (economisch nut)
Riolering – vrijverval riolering 40
Riolering – gemalen bouwkundig gedeelte 40
Riolering – gemalen mechanisch / elektrisch gedeelte 15
Riolering – persleidingen 40
Riolering – mechanische riolering, bouwkundig 40
Riolering – mechanische riolering, mechanisch / elektrisch gedeelte  15
Riolering – milieumaatregelen 40
Riolering – meetinstrumenten 5
Begraafplaatsen: aanleg (inclusief uitbreiding) 50
Begraafplaatsen: aanleg urnenmuur 15
Begraafplaatsen: herinrichting 15
Sportaccommodaties: renovatie van velden incl. bijbehorende investeringen 10

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (maatschappelijk nut)
Wegen: aanleg wegen, fietspaden, reconstructie, renovatie 25
Verkeersmeubilair: abri’s en plattegrondkasten 5
Watergangen: beschoeiingen en watergangen 15
Bruggen (beton/staal) 40
Bruggen (hout) 20
Kunstwerken 40

Vervoersmiddelen (economisch nut)
Voertuigen 7
Vrachtwagens 8
Hoogwerkers 7
Tractoren 8
Aanhangwagens 10
Zoutstrooiers 10
Sneeuwploegen 15
Schaftwagen 10

Machines, apparaten en installaties (economisch nut)
Gereedschap / investeringen gemeentewerken:
         - werktuigen 5
         - trilplaten 10
Investeringen begraafplaatsen (o.a. grafdelver) 10
Brandbeveiligingsinstallatie 15
CV- en warmwaterinstallatie 10
Elektronische beveiligingsinstallatie 10
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Liftinstallatie  20
Luchtbehandelingsinstallatie (airco) 10
Automatisering (hardware) 5
Huishoudelijke apparatuur 6
Overige elektrische installaties 10
Parkeerautomaten en meters 10

Machines, apparaten en installaties (maatschappelijk nut)
Openbare verlichting:
         - masten 40
         - armaturen  20
Verkeerslichtinstallaties 15

Overige materiële vaste activa (economisch nut)
Software 5
Gebruiksrechten (licenties) voor onbepaalde duur 5
Inventaris / meubilair 10
Speeltoestellen/-voorzieningen  15
Ondergrondse afvalcontainer 10

De lasten samenhangend met de uitvoering van klein en groot onderhoud, bodemsaneringen en het 
baggeren van watergangen zijn niet levensduur verlengend en zijn daarom niet geactiveerd, maar 
direct ten laste van de exploitatie of de gevormde voorziening gebracht.

Erfpacht
In erfpacht uitgegeven gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, waarbij de uitgifteprijs 
van eerste uitgifte geldt als verkrijgingsprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden 
gewaardeerd tegen registratiewaarde. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden 
onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen.

De materiële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen:

Omschrijving 2017 2016
In erfpacht uitgegeven gronden            111.456            111.456
Investeringen met een economisch nut       55.017.333        57.674.634
Investeringen waarvoor heffingen worden geheven       18.807.548        19.274.334
Investeringen met een maatschappelijk nut         5.731.596          3.144.899
Totaal       79.667.934        80.205.323
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De onderstaande overzichten geven het verloop weer van de materiële vaste activa gedurende het 
jaar 2017:

Investeringen 
met 
economisch 
nut

Boekwaarde 
1-1-2017

Vermeer- 
deringen 

Ver-  
schuiving

Vermin-   
deringen

Afwaardering 
wegens 

duurzame 
waardevermin

dering

Bijdragen van 
derden

Afschrij-     
vingen

Boekwaarde                     
31-12-2017

Gronden en 
terreinen 30.028.281 80 -759.148              

1.683.982                 
117.764        27.467.467

Gebouwen 23.906.409          33.427                      
4.507             

1.037.102        22.898.227

Grond-, weg- en 
waterbouwk. 
werken

2.023.671     1.678.133                  
971.368

                
80.580          2.649.856

Vervoermiddele
n 338.805 94.988                    

83.429             350.364

Machines, 
apparaten en 
installaties

653.554        452.908                     
78.714          1.027.748

Ov. materiële 
vaste  activa 723.915          55.505                   

155.748             623.672

Totaal       57.674.634     2.315.041      
759.148-        1.688.489                    -           971.368       1.553.33

7        55.017.333

De volgende mutaties hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar:

Omschrijving mutatie  Investering  Desinvestering  Totaal 
Herwaardering landerijen                 7.183                     7.183-
Hasselt Overwaters           1.676.800              1.676.800-
Kranerweerd                    80                          80
Boekwinst verkoop rouwcentrum Genemuiden                 4.507                     4.507-
Jeugdsoos Eclusa              33.427                   33.427
Herstructurering bedrijventerrein Hasselt         1.282.710            971.368                 311.342
Aanleg 2e terp begraafplaats Barsbeek Zwartsluis              15.936                   15.936
Duikerbrug Kranerweerd            377.760                  377.760
Marktplan Zwartsluis               1.728                      1.728
Vervanging Iveco              94.988                   94.988
Vervanging verlichting 2015            355.430                  355.430
Vervanging servers en data-opslag 2016               3.215                      3.215
Vervanging verlichting 2017              94.264                   94.264
Rapportagetool (p&c cyclus)              10.755                   10.755
Invoering Wet BGT              10.000                   10.000
KCC telefonie met Steenwijkerland              34.750                   34.750
Totaal         2.315.041 2.659.858                344.815-

Investeringen 
waarvoor heffingen 
worden geheven

Boekwaarde    
1-1-2017

Vermeer- 
deringen 

Vermin- 
deringen

Bijdragen van 
derden Afschrijvingen Boekwaarde 

31-12-2017

Grond-, weg- en 
waterbouwk. werken       19.226.346     1.936.710   1.796.310                          

   -              599.613          18.767.133

Machines, apparaten en 
installaties              47.989                     7.573               40.416

Totaal       19.274.334     1.936.710   1.796.310                    -              607.186          18.807.548
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De volgende mutaties hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar:

Omschrijving mutatie  Investering  Desinvestering  Totaal 
Inrichting grondwatermeetnet 5.123 5.123
Maatregelen centrum Zwartsluis 11.180 11.180
Maatregelen BRP Genemuiden 11.987 11.987
GRP Maatregelen Industrieweg Hasselt 667.102 667.102 0
Rioolvervanging Nijverheidsstraat GNM 871.490 871.490 0
Maatregelen Dedemsvaart Zuid 112.067 112.067
Hemelwateruitlaat Binnenhaven GNM 58.088 58.088 0
Gemaalvervanging en renovaties 2016 67.591 67.591 0
Afkoppelen Populierenstraat-Purperreigerlaan 1.020 1.020 0
Gemaalvervangingen 2017 3.622 3.622 0
Verplaatsen riolering N331 127.397 127.397 0
Rioleringswerkzaamheden TAG 43 43
Totaal         1.936.710          1.796.310                 140.400

Investeringen met 
een 
maatschappelijk 
nut

Boekwaarde  
1-1-2017

Vermeer- 
deringen 

Vermin- 
deringen

Bijdragen van 
derden

Afschrij-   
vingen

Boekwaarde    
31-12-2017

Grond-, weg- en 
waterbouwk. werken         3.144.899     4.252.463      529.056              1.000.613              136.096            5.731.597

Totaal         3.144.899     4.252.463      529.056              1.000.613              136.096            5.731.597

De volgende mutaties hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar:

Omschrijving mutatie  Investering  Desinvestering  Totaal 
Ontsluiting Bollenakker                    55  55
Achterstallig onderhoud wegen         2.182.563            108.297 2.074.266
Nota onderhoud Kapitaalgoederen (NOK)            247.233                8.870 238.363
Centrumplan Hasselt            734.670            734.670 0
Projectplan centrum Genemuiden            508.250            508.250 0
Nationaal Landschap IJsseldelta            223.910              87.386 136.524
Grachtenplan Hasselt              63.308  63.308
Ontwikkeling Achterweg Zuid Genemuiden               2.982  2.982
Investeringsplan centrum Genemuiden en Hasselt              82.196              82.196 0
Vervangen Kalkoverbrug            207.296  207.296
Totaal        4.252.463          1.529.669     2.722.794
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Financiële vaste activa
Het BBV kent de volgende soorten financiële vaste activa:

 Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en overige 
verbonden partijen

 Leningen aan openbare lichamen, woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige 
verbonden partijen

 Overige langlopende leningen
 Uiteenzettingen in ‘s Rijks schatkist met rentetypische looptijd van één jaar of langer
 Uiteenzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd 

van één jaar of langer
 Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs 
en de bijkomende kosten), de jaarlijkse aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens 
duurzame waardeverminderingen. Duurzame waardeverminderingen van vaste activa worden 
onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar in aanmerking genomen. Zonodig is een voorziening 
voor verwachte oninbaarheid op de boekwaarde in mindering gebracht. Participaties in het 
aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) 
zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de marktwaarde van de aandelen 
daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.

De post financiële vaste activa wordt onderscheiden in:

Financiële vaste activa 2017 2016
Kapitaalverstrekkingen aan:   
- deelnemingen            397.279            451.776
  - voorziening Verkoop Vennootschap BV (Escrow)            252.063-            306.561-
Leningen aan:   
- Leningen aan woningcorporaties                      -                       -
- Leningen aan overige verbonden partijen         3.918.792          4.087.266
Overige verstrekte langlopende leningen         4.457.962          4.914.948
Effecten                      -                       -
Totaal         8.521.969          9.147.430

Specificatie kapitaalverstrekkingen 2017 2016
Aandelenkapitaal Rova 2001 Zwartewaterland              30.517              30.517
Aandelen Rova (GGD)               3.744                3.744
Aandelenkapitaal NV RENDO Zwartsluis               8.168                8.168
Deelneming Hasselt Commandiet              18.000              18.000
Deelneming GOM Zwartewaterland Beheer               9.000                9.000
Aandelen EDON/ESSENT Hasselt               4.084                4.084
Aandelenkapitaal IJ.C. /ESSENT Zwartsluis               1.361                1.361
Aandelen Wadinko               8.300                8.300
Deelneming Essent Milieu Holding NV                      1                      1
Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV                      1                      1
Deelneming in Vordering op Enexis BV                    13                    13
Deelneming Verkoop Vennootschap BV                    13                    13
Deelneming Verkoop Vennootschap BV                    13                    13
Deelneming Claim Staat                    13                    13
Kapitaalverstrekking Verkoop Vennootschap BV (Escrow)            252.063            306.561
Aandelenkapitaal NV BNG m.i.v. 2001              59.280              59.280
Aandelenkapitaal Vitens NV 2002               2.708                2.708
Totaal            397.279            451.777
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Specificatie leningen aan overige verbonden partijen 2017 2016
Lening inzake verkoop deelneming Essent            226.798            226.798
Achtergestelde lening ROVA 2001            528.109            528.109
Achtergestelde lening Vitens            673.886            842.360
Lening GEM CV         2.000.000          2.000.000
Lening Hasselt commandiet            490.000            490.000
Totaal         3.918.792          4.087.266

Specificatie overige verstrekte geldleningen 2017 2016
Hypothecaire geldleningen ambtenaren         1.290.607          1.680.635
Renteloze lening St. Kalkovens               2.269                2.269
Renteloze lening Groene Cirkel              18.151              18.151
Lening bibliotheek gebouw (Kulturhus)            211.797            215.530
Lening omroep gebouw (Kulturhus)              79.789              80.738
SKZ lening gebouw            567.848            575.096
SKZ lening BSO Aremberg            283.233            287.523
SKZ lening BSO Inventaris               4.509                4.987
Startersleningen            738.000            738.000
Hypothecaire geldlening Fanfarekorps Irene              10.400              11.200
Hypothecaire geldlening Muziekvereniging Voorwaarts            145.000            160.000
Lening Veiligheidsregio ivm Kazerne Zwartsluis         1.106.359          1.140.820
Totaal         4.457.962          4.914.948

Verloop van de financiële vaste activa 2017 2016
Boekwaarde per 1 januari         9.453.990        10.820.755
Investeringen                      -                       -
Desinvesteringen              54.498                       -
Afschrijvingen                      -                       -
Aflossingen            619.852          1.366.766
Boekwaarde per 31 december         8.779.640          9.453.990

Omschrijving mutatie  Investering  Desinvestering Totaal
Agio uitkering Escrow (Verkoop Vennootschap BV)               54.498            54.498-
Totaal                      -              54.498            54.498-
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Vlottende activa
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Voorraden

Voorraden

De post voorraden wordt onderscheiden in:

Voorraden 2017 2016
 Bouwgronden in exploitatie (BIE)       14.330.936        13.494.259
 - Voorzieningen BIE           -430.469           -564.469
 Gereed product en handelsgoederen               5.577                2.558
Totaal       13.906.044        12.932.349

Verloop bouwgronden in exploitatie (BIE)
De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde de 
marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt een afwaardering naar de lagere marktwaarde 
verantwoord/wordt een voorziening voor het verwachte negatieve resultaat getroffen.

Voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen kan van het verloop in 2017 het volgende 
overzicht worden weergegeven:

Uitvoeringsprojecten Boekwaarde        
1-1-2017 Verschuiving Investeringen  Opbrengsten 

 Winst/ 
Verlies-
neming 

 Boekwaarde 
31-12-2017 

Bedrijventerrein Kranerweerd                        -        759.148     127.018          296.139
            
304.747          894.774

Waterfront 1.274.524        100.900      439.459           935.965

Voorziening Waterfront          -564.469    
            
134.000         -430.469

Ontwikkeling vm. Agnietenterrein            647.706           720.209 450.000    917.915
Project Hasselt Om de Weede      11.572.029         240.782        230.529       11.582.282

Totaal      12.929.790 759.148        1.188.909 1.416.127
       

438.747  13.900.467

De uitvoeringsprojecten zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met 
de opbrengst wegens grondverkopen. Indien de boekwaarde de marktwaarde van de grond 
overschrijdt, wordt een afwaardering naar de lagere marktwaarde verantwoord, dan wel wordt een 
voorziening getroffen voor het verwachte negatieve resultaat. De waardering van deze gronden is 
gebaseerd op de inzichten van januari 2018 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, 
parameters en risico’s. Uiteraard betreft dit een inschatting die omgeven is door onzekerheden, die 
periodiek wordt herzien en waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan 
uitvallen. Het college is van mening dat op basis van de huidige informatie en inzichten de beste 
schatting is gemaakt voor de waardering van de in exploitatie genomen gronden.

Het college van burgemeester en wethouders hanteert de volgende algemene financiële 
uitgangspunten ten aanzien van haar schattingen:

 Rente 1,7% 
 Kosten-indexatie 3%, vanaf 1-1-2022 is dit 2% (langjarig gemiddeld inflatiepercentage) 
 Opbrengsten-indexatie 0%, vanaf 1-1-2019 is dit 2% en vanaf 1-1-2022 is dit 1% per jaar 

(langjarig gemiddeld inflatiepercentage)

De risico’s zijn nader toegelicht in de paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing in het jaarverslag.
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Na eerdere afsluiting is Kranerweerd in mei 2017 opnieuw in exploitatie genomen. De actualisatie per 
1-1-2018 vertoont een voordelig resultaat. Op basis van deze actualisatie en de bestaande 
regelgeving van het BBV is in dit verslagjaar verhoudingsgewijs € 305.000 winst genomen. 

Op basis van de actualisatie van januari 2018 wordt voor het Waterfront een negatief resultaat 
verwacht van € 430.000, terwijl dit een jaar geleden nog € 564.000 was. Dit heeft er toe geleid dat de 
voor dit verlies gevormde voorziening met € 134.000 is verlaagd ten gunste van de algemene 
middelen.

Zowel de exploitatie van de woningbouwlocatie Hasselt Om de Weede als van het voormalig 
Agnietenterrein kent een sluitende exploitatie.

Beheersmaatregelen Hasselt Om de Weede
Om de risico’s die samenhangen met lang lopende projecten te beperken, heeft de commissie BBV als 
richtlijn de looptijd van een grondexploitatie op maximaal 10 jaar bepaald. Van deze richtlijn kan 
gemotiveerd worden afgeweken. De grondexploitatie Om de Weede heeft als resterende 
uitgifteperiode het tijdvak 2018 – 2030, een looptijd van 13 jaar. De motivatie voor deze langere 
looptijd ligt in de historische context van dit project, waarin de afgelopen jaren is afgeschaald van een 
project van circa 1.200 woningen tot een project met circa 550 woningen, en waarbij tevens de 
private samenwerkingspartner is uitgetreden uit de grondexploitatie. Uitgangspunt in de looptijd van 
13 jaar is een realistische en haalbaar gebleken afzet van circa 25 woningen/kavels per jaar.

De motivatie moet van de commissie BBV tevens zijn voorzien van risico-beperkende 
beheersmaatregelen die de gemeente heeft genomen om de onzekerheden en risico’s die gepaard 
gaan met de langere looptijd te verkleinen. Deze beheersmaatregelen moeten worden bezien vanuit 
de overweging dat opbrengsten in de verdere toekomst steeds minder goed te prognosticeren zijn en 
dat daardoor de waarde van de schattingen over het eindsaldo van een grondexploitatie steeds 
beperkter wordt. Voor de grondexploitatie Om de Weede zijn de volgende beheersmaatregelen 
getroffen:

 In afwijking van de financiële parameters in paragraaf 2.1 is in de grondexploitatie Om de 
Weede alleen voor de eerste 10 exploitatiejaren met opbrengstenstijging gerekend. Dit in 
verband met de regels van de commissie BBV die met ingang van begrotingsjaar 2016 van 
kracht zijn. De kostenstijging wordt nu wel gedurende de gehele looptijd aan de 
grondexploitatie toegerekend.

 Vanuit de contractafspraken inzake de uittreding van AM is er een garantie van AM van € 
500.000,-- (prijspeil 1 maart 2016) voor het geval zich risico’s voordoen die leiden tot een 
negatief resultaat. Voor deze garantie is een enkelvoudige interest van 2,5% afgesproken. Per 
1 januari 2018 bedraagt dit garantiebedrag daarmee € 525.155. Deze garantie is niet 
opgenomen in de grondexploitatie.

Algemeen
Het geïnvesteerd vermogen / de boekwaarde van de Bouwgronden in exploitatie is in 2017 
toegenomen met € 971.000. De kosten bedroegen € 1.189.000 en de opbrengsten € 1.416.000. De 
verschuiving van Kranerweerd vanuit gronden en terreinen veroorzaakt een toename van € 759.000, 
terwijl door winstneming een toename van 439.000 is verantwoord.

Kosten
Kosten Onderhanden
Omschrijving werken
Verwerving
Bouw- en woonrijpmaken 641.630
VAT-kosten 239.057
Rente 244.495
Overige kosten 63.726
Totaal 1.188.908
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Bouw- en woonrijp maken
Dit heeft plaatsgevonden op Kranerweerd, het Waterfront en het Agnietenterrein.

VAT-kosten
Er is € 239.000 aan voorbereiding, advies, plankosten besteed. Dit bedrag heeft zowel betrekking op 
interne apparaatskosten als externe kosten. Laatstgenoemde kosten bestaan uit inschakeling van 
deskundigheid en capaciteit op het gebied van projectbegeleiding, planologie, juridisch advies.

Rente
Conform het begrotingsbeleid is in voorkomend geval over de boekwaarde op 1 januari 1,7% rente 
toegerekend. Daarnaast is aan projecten rekening-courantrente toegerekend over de financiële 
mutaties, die in de loop van het jaar hebben plaatsgevonden. 

Overige kosten
Deze kosten hebben hoofdzakelijk betrekking op het beheer van de landerijen Om de Weede en 
beheerskosten opstallen voormalig Agnietenterrein.  

Opbrengsten

Opbrengsten Onderhanden
Omschrijving werken
Grondverkopen woningbouw 221.752
Grondverkopen industrie 733.786
Grondverkopen overig 1.812
subtotaal grondverkopen 957.350

Huren en pachten 8.776
Overige opbrengsten 450.000
subtotaal opbrengsten 458.776

Totaal 1.416.126

Grondverkopen woningbouw                                                                                                                                                                                        
In 2017 is grond in Om de Weede overgedragen aan de GEM Zwartewaterland CV.

Grondverkopen industrie
Zowel op Kranerweerd als op het Waterfront zijn kavels verkocht.

Huren en pachten
De pachtopbrengsten van de landerijen in Om de Weede zijn hier verantwoord. 

Overige opbrengsten
In 2017 is de provinciale bijdrage voor de ontwikkeling van het Agnietenterrein verantwoord.
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Analyse grondprojecten ten opzichte van voorgaand verslagjaar

 

  Verwacht saldo netto 
contante waarde op  

      1-1-2018
Resultaat 2018 t.o.v. 2017

Project
Op basis van  
actualisatie 

2018

Op basis van 
actualisatie 

2017
Verbetering Verslechtering Saldo 

voordeel Saldo nadeel

Uitvoeringsprojecten 
gemeente

Hasselt Om de Weede 305.000 120.000 185.000

Kranerweerd 552.000 0 552.000
Waterfront -430.000 -564.000 134.000
Agnietenterrein 240.000 72.000 168.000

 Totaal 667.000 -372.000 1.039.000 -

Een toelichting op de analyse is opgenomen in de paragraaf grondbeleid.

Gereed product en handelsgoederen
De voorraad eigen verklaringen is gewaardeerd tegen de laatst bekende verrekenprijzen van de 
leverancier. De overige voorraden worden gewaardeerd tegen historische kostprijs. Indien de 
marktwaarde lager is, dan wordt tegen marktwaarde gewaardeerd.
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze 
voorziening wordt dynamisch bepaald.

De post uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar wordt onderscheiden in:

Uitzettingen < één jaar 2017 2016
Vorderingen op openbare lichamen         3.967.803          2.979.972
Debiteuren algemeen            462.099            397.108
 - Voorziening dubieuze debiteuren            -92.543             -74.343
Debiteuren belastingen            293.209            316.828
Overige vorderingen         1.161.431          1.222.243
  - Voorziening oninbare vorderingen SoZa           -180.802           -174.635
Totaal         5.611.197          4.667.172

De vorderingen zijn als volgt onder te verdelen:
Vorderingen op openbare lichamen 2017 2016
Rijksoverheid                      - 13.620
Belastingdienst (incl. vordering BCF)         3.796.245 2.827.489
Provincie               9.076 38.030
Overige openbare lichamen            162.483 100.833
Totaal         3.967.803          2.979.972

Debiteuren belastingen 2017 2016
Jaarheffingen 2011                  114                   114
Jaarheffingen 2012               2.596                2.812
Jaarheffingen 2013               6.135                9.930
Jaarheffingen 2014               8.921              13.676
Jaarheffingen 2015               9.242              14.628
Jaarheffingen 2016              18.153            275.669
Jaarheffingen 2017            248.047  
Totaal            293.209            316.828

Overige vorderingen 2017 2016
Te vorderen bijstand            327.988            335.158
Vordering OCG inzake TAG West            675.951            669.996
Te vorderen leenbijstand            152.003            203.279
Overige               5.489              13.809
Totaal         1.161.431          1.222.243

De vordering op het OCG is, conform de notitie faciliterend grondbeleid, onder de kortlopende 
vorderingen opgenomen. Het betreft hier de nog te ontvangen vergoedingen voor gemaakte kosten. 
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat deze vergoedingen over een periode van 10 jaar (t/m 2027) 
worden ontvangen. 



Jaarverantwoording 2017 162

Schatkistbankieren

Drempelbedrag
In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Er is echter een 
aantal uitzonderingen. Eén daarvan is het drempelbedrag. Dat is een minimumbedrag (afhankelijk van 
de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden 
gehouden. Voor gemeente Zwartewaterland is dat voor 2017 € 366.173.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke laatste euro 
hoeft in de schatkist te worden aangehouden. In principe hoeven dus alleen de liquide middelen die 
boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist te worden aangehouden. In 2017 hebben geen 
overschrijdingen plaatsgevonden van het drempelbedrag. In onderstaande tabel is te zien wat de 
benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen 2017 is geweest:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)
  Verslagjaar    
(1) Drempelbedrag 366,17    
  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis 
buiten 's Rijks schatkist 
aangehouden middelen

          335         182         289        20

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het 
drempelbedrag            31          184           78       346

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

(1) Berekening drempelbedrag
  Verslagjaar    
(4a) Begrotingstotaal verslagjaar      48.823    

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

     48.823    

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

            -     

(1) = (4b)*0,0075 + 
(4c)*0,002 met een 
minimum van 
€250.000

Drempelbedrag  366,17    

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)
Som van de per dag buiten 's 
Rijks schatkist aangehouden 
middelen (negatieve bedragen 
tellen als nihil)

      30.139     16.584     26.555       1.879

(5b) Dagen in het kwartaal           90          91           92            92

(2) - (5a) / (5b)
Kwartaalcijfer op dagbasis 
buiten 's Rijks schatkist 
aangehouden middelen

        335          182         289           20
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Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

De post liquide middelen wordt onderscheiden in:

Liquide middelen 2017 2016
Kas               2.057                1.790
BNG              76.274              20.902
Rabobank               5.089              10.129
Totaal              83.420              32.821
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Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

De post overlopende activa wordt onderscheiden in:

Overlopende activa 2017 2016
Nog te ontvangen bedragen            649.634            871.274
Nog te ontvangen bedragen EU                      -                       -
Nog te ontvangen bedragen Rijk                      -                       -
Nog te ontvangen bedragen overige overheidsinstanties              27.046              26.260
Transitoriarekening Fakturen in omloop                  185                       -
Kruisposten (werkrekening schatkistbankieren)            500.000  
Nog te verwerken nota's              15.903                       -
Geografisch analysemodel                      -                3.527
Anteriere overeenkomsten              59.543  
Uren tbv aanleg N331 (t.l.v. subsidie Provincie)              22.460                3.625
Vooruitbetaalde bedragen              69.882            335.854
Overig               8.867              27.199
Totaal         1.353.520          1.267.740

Specificatie overige overlopende activa  Bedrag 
Facturen in omloop               4.098
Voorschotten WWB               3.833
Overige posten                  936
Totaal               8.867

Nog te ontvangen subsidies 
(waarvoor de kosten al zijn 
verantwoord)

Toegezegde 
bijdrage

Saldo te 
ontvangen 

per

Ontvangen 
voorschot

Uitgaven / 
vrijval

Saldo te 
ontvangen 

per

Omschrijving project  01-01-17 2017 2017 31-12-2017

Subsidie Cultuureducatie            32.016
          
3.200 7.071 7.857           3.986

Subsidie Euroweg          250.000
          
1.729                   -           1.729

COA vergoeding 2016            21.330
                 

21.330        -         21.330
Totaal    303.346 26.259    7.071          7.857        27.045
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Vaste passiva

Algemeen
Hieronder is bij de diverse onderdelen van de vaste passiva een toelichting gegeven.

De vaste passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd 
anders staat vermeld. 
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Eigen vermogen
De post eigen vermogen wordt onderscheiden in:

Eigen vermogen 2017 2016
Reserves, gespecificeerd naar:   
- Algemene reserves       20.695.363        16.112.070
- Bestemmingsreserves         3.819.504          3.709.176
Het gerealiseerde resultaat         1.414.500          5.235.546
Totaal eigen vermogen       25.929.366        25.056.792

Reserves
In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan 
te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de 
noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van de gemeenteraad. Daarom worden reserves ook 
wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een reserve een 
bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden 
kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. 
Heeft een reserve geen bestemming, dan wordt het een algemene reserve genoemd. 
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Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de reserves gedurende het jaar 2017:

Verloopoverzicht reserves 2017
Omschrijving Saldo per Toevoeging Onttrekking Vrijval Bestemming Saldo per
 1-1-2017    resultaat 2016 31-12-2017
       
Algemene reserves       
Vrije algemene reserve 12.652.539 1.065.000 -1.200.000 -528.000 4.413.546 16.403.085
Gebonden algemene reserve 1.104.000 528.000    1.632.000
Vrije reserve grondexploitaties 9.531 2.020.347    2.029.878
Gebonden reserve grondexploitaties 2.346.000   -1.715.600  630.400
Totaal algemene reserves 16.112.070 3.613.347 -1.200.000 -2.243.600 4.413.546 20.695.363
Bestemmingsreserves    0
Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen 33.159 258.893 -292.052  0
Reserve resultaatbestemming 450.500 -219.260 68.000 299.240
Reserve Transitiekosten 635.326 400.000 -783.044 -252.282  0
Reserve voormalig personeel 58.915 -39.919  18.996
Reserve erfgoedbeleid 39.000   39.000
Reserve Agnietencollege 661.250 -120.000 -541.250  0
Reserve Decentralisatie AWBZ 101.027   101.027
Reserve Decentralisatie Sociaal Domein 1.700.000  754.000 2.454.000
Reserve IJsseldelta 30.000 -10.000  20.000
Reserve impuls beheer openbare ruimte 0 600.000 -30.365  569.635
Reserve afstoten gemeentelijke gebouwen 0 317.605   317.605
Totaal bestemmingsreserves 3.709.177 1.576.498 -1.494.639 -793.532 822.000 3.819.504
Totaal 19.821.247 5.189.845 -2.694.639 -3.037.132 5.235.546 24.514.866
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Specificatie verloop reserves 2017
  € € €

Omschrijving reserve Omschrijving mutatie Toevoeging Onttrekking Vrijval
Algemene reserves     
Vrije algemene reserve Resultaatbestemming 2016 4.413.546   
 Saldo Zomernota 2017 765.000   
 Saldo Kadernota 2017-2020 300.000   

 
Vormen voorziening onderhoud 
gebouwen  1.200.000  

 
Vrijval cf. paragraaf 
weerstandsvermogen   528.000

Gebonden algemene reserve
Overheveling vanuit vrije algemene 
reserve 528.000   

Vrije reserve grondexploitaties
Overheveling vanuit gebonden reserve 
grondexploitaties 1.715.600   

 Boekwinst Kranerweerd 2017 304.747   

Gebonden reserve grondexploitaties
Vrijval cf. paragraaf 
weerstandsvermogen   1.715.600

Totaal algemene reserves  8.026.893 1.200.000 2.243.600
Bestemmingsreserves     

Reserve onderhoud gem.gebouwen
Toevoeging 10-jaar gemiddelde van 
expl.rekening 258.893   

 
Onderhoud en beveiliging gemeentelijke 
gebouwen  292.052  

Reserve resultaatbestemming Resultaatbestemming 2016 68.000   
 Voetpad Hazelaar  90.000  
 Ontmanteling Jeugdsoos  9.000  
 Inzet t.b.v. uren belastingen  15.000  
 Inzet t.b.v. rekenkamer  12.000  
 Actualisatie centrum  93.260  
Reserve Transitiekosten Storting transitiefonds 2017 400.000   
 Kosten transitiefonds 2017  723.044  
 Kosten digitalisering 2017  60.000  

 
Vrijval transitiefonds t.g.v. 
rekeningresultaat   252.282

Reserve voormalig personeel Kosten v.m. personeel  39.919  
Reserve Agnietencollege Extra bijdrage agnietencollege  120.000  
 Vrijval reserve t.g.v. rekeningresultaat   541.250
Reserve Decentralisatie Sociaal 
Domein Resultaatbestemming 2016 754.000   
Reserve IJsseldelta Bijdrage IJsselvechtdelta 2017  10.000  
Reserve impuls beheer openbare 
ruimte

Vormen reserve impuls beheer openbare 
ruimte 600.000   

 Herstel voetpaden  30.365  
Reserve afstoten gemeentelijke 
gebouwen

Storting saldo afstoten gemeentelijke 
gebouwen 2017 317.605   

     
Totaal bestemmingsreserves  2.398.498 1.494.639 793.532
Totaal  10.425.391 2.694.639 3.037.132

Aard en reden per reserve

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen 
Deze reserve is gebaseerd op de onderhoudsplanningen voor de gemeentelijke gebouwen, met 
uitzondering van de onderwijsgebouwen.
Van ieder object zijn de gemiddelde onderhouds- en beveiligingskosten over een periode van 10 jaar 
berekend. Dit bedrag ad € 258.893 is in 2017 in de begroting opgenomen en aan de reserve 
toegevoegd. De werkelijke kosten van € 292.052 zijn aan de reserve onttrokken. De exploitatie wordt 
dus ieder jaar zowel op begrotings- als rekeningsbasis met het 10 jaargemiddelde belast. Overigens is 
het uitgangspunt dat uitsluitend strikt noodzakelijk onderhoud wordt verricht.
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Reserve resultaatbestemming   
Deze reserve is gevormd naar aanleiding van de resultaatbestemmingen, en is bedoeld om de 
aanwending van deze posten inzichtelijk te houden. 

Stand reserve op 1-1-2017 €    450.500
Toevoeging resultaatbestemming 2016                                     €      68.000

Aanwending 2017:
Voetpad Hazelaar                    €     90.000
Ontmanteling Jeugdsoos              €       9.000
Inzet t.b.v. uren belastingen €     15.000
Inzet t.b.v. rekenkamer €     12.000
Actualisatie centrum               €     93.260              

-  €    219.260

Stand reserve 31-12-2017                                                       €    299.240

Dit betekent dat € 299.240 van resultaatbestemmingen uit voorgaande jaren nog niet is aangewend.

Reserve Transitiekosten 
Bij de vaststelling van de Kadernota 2014-2017 besloot uw raad dat een reserve van € 1 miljoen  
moest worden gevormd voor de financiering van de transitiekosten in verband met de verkleining van 
de ambtelijke organisatie. In de Zomernota 2017 is vastgesteld dat er in de bedrijfsvoering een nieuw 
evenwicht is bereikt waardoor het transitiefonds per 31-12-2017 opgeheven kan worden. Het bedrag 
van € 252.000 dat nog resteert in het transitiefonds valt vrij ten gunste van het rekeningresultaat van 
2017.

Reserve voormalig ambtelijk personeel 
Ter dekking van de kosten van voormalig ambtelijk personeel is in 2017 een bedrag van € 39.919 
ingezet. 

Reserve erfgoedbeleid 
Deze reserve ad € 39.000 is bestemd voor de modernisering van het erfgoedbeleid.  

Reserve Agnietencollege  
In de (meerjaren)begroting is al een aantal jaren rekening gehouden met uitbreiding/aanpassing van 
de huisvesting van het bijzonder voortgezet onderwijs in Zwartsluis. In de begroting 2013 was 
rekening gehouden met een financiële bijdrage aan het Agnietencollege, maar omdat de nieuwbouw 
vertraging heeft opgelopen, is deze bijdrage in dat jaar niet uitbetaald maar gestort in deze reserve. 
Naar aanleiding van effectuering doordecentralisatie huisvesting Agnietencollege zal deze reserve nu 
worden aangewend. In 2017 gaat het om € 120.000.
Bij de begroting 2018 is deze vergoeding structureel geraamd. Het bedrag van €541.000 dat nog 
resteert in de reserve valt vrij ten gunste van het rekeningresultaat 2017.  

Reserve decentralisatie AWBZ 
In het huidige regeerakkoord wordt de AWBZ ingrijpend aangepast. Dit komt doordat de AWBZ-taken 
overgeheveld worden naar de WMO. Een taak hiervan is de extramurale begeleiding per 2014. De 
middelen zijn vanuit de algemene uitkering gereserveerd om de AWBZ overheveling te bekostigen. De 
reserve is bedoeld voor de voorbereidingen voor implementatie en uitvoering van de nieuwe taken. Dit 
wordt gekoppeld aan een startnotitie. 
In 2017 heeft geen mutatie binnen deze reserve plaatsgevonden

Reserve decentralisaties Sociaal Domein  
Ter uitvoering van het financieel kader coalitieakkoord Samen Sterker 2014-2018 is in 2014 een 
bedrag van € 500.000 gereserveerd voor decentralisaties binnen het Sociaal Domein. 
Van het rekeningresultaat 2016 en 2017 is respectievelijk € 1.200.000 en €754.000 aan de reserve 
toegevoegd.
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Reserve IJsseldelta
In het kader van de waterveiligheid wordt in samenwerking met provincie, waterschappen en andere 
gemeenten gewerkt aan het provinciale programma IJsselvechtdelta, dat in ieder geval wordt 
voortgezet tot en met 2019. Iedere partner draagt in deze periode jaarlijks € 10.000 bij aan dit 
programma. In de Zomernota 2016 is hiervoor een reserve van € 40.000 gevormd. 

Reserve impuls beheer openbare ruimte
Bij de vaststelling van de Zomernota 2017 besloot uw raad dat een reserve van €600.000 moest 
worden gevormd voor een eenmalige impuls van het onderhoud van groen en voet- en fietspaden. In 
2017 is €30.000 aan de reserve onttrokken voor het herstel van voetpaden. 

Reserve afstoten gemeentelijke gebouwen
Naar aanleiding van de nota "Krachtig Accommoderen" is besloten om de (incidentele) opbrengsten 
uit verkoop van gebouwen in te zetten voor de verdere optimalisering en vernieuwing van de 
vastgoedportefeuille. Hiertoe is een bestemmingsreserve gevormd. Uit deze reserve kunnen 
maatregelen als vernieuwing en renovatie bekostigd worden. 
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Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Om die reden kunnen 
voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen 
worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare 
verlies. 

Voorzieningen worden gevormd indien er sprake is van: 

 Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch 
redelijkerwijs te schatten.

 Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen 
of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.

 Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die 
kosten zijn oorsprong vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en 
de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal 
begrotingsjaren.

 Bijdragen (spaarcomponent) aan toekomstige vervangingsinvesteringen met een 
economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven.

 Middelen verkregen van derden, die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering 
van de voorschotbedragen verkregen van Europese en Nederlandse overheidslichamen 
met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende 
begrotingsjaren.

De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een 
last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks 
ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie 
verantwoord.

Aan voorzieningen ter egalisatie van (onderhouds)lasten van kapitaalgoederen over meerdere 
begrotingsjaren ligt een actueel (beheer)plan ten grondslag. Uitgevoerd achterstallig onderhoud is 
daarbij ten laste van de exploitatie verantwoord. Deze lasten zijn niet ten laste van de gevormde 
voorziening gebracht.

Voorzieningen worden niet gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume. Voor het bepalen van het “jaarlijks vergelijkbaar volume” is 
een tijdsperiode van vier jaar gehanteerd.

Rentetoevoegingen aan voorzieningen zijn niet toegestaan.

De post voorzieningen wordt onderscheiden in:

Specificatie voorzieningen 2017 2016

Voorzieningen voor verplichtingen en risico's
         1.516.91
7             315.726

Voorzieningen voor vervangingsinv. waarvoor een heffing wordt 
geheven

         
3.353.028          3.830.454

Onderhoudsegalisatievoorzieningen                      -                       -

Totaal
         
4.869.944          4.146.180
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Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de voorzieningen gedurende het jaar 2017:

Verloopoverzicht voorzieningen 2017
Omschrijving Saldo per Toevoeging Aanwending Vrijval Saldo per
 1-1-2017    31-12-2017
      
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's      
Voorziening APPA nabestaandenpensioen 25.665  -789  -24.875 0
Voorziening afgesloten complex Besto-terrein 290.061 4.000 -635 293.426
Voorziening onderhoud gebouwen 0 1.200.000 1.200.000
Voorziening ruimtelijke kwaliteit 0 23.491   23.491
Totaal voorzieningen voor verplichtingen en risico's 315.726 1.227.491 -1.425 -24.875 1.516.917
      
Voorzieningen voor vervangingsinvesteringen waarvoor een 
heffing wordt geheven      
Voorziening afvalverwijdering 882.530 125.000  -19.794  987.736
Voorziening rioleringen 2.947.924 1.365.489  -1.948.122  2.365.292
      
Totaal voorz. verv.inv. waarvoor een heffing wordt geheven 3.830.454 1.490.489 -1.967.915 0 3.353.028
Totaal voorzieningen 4.146.180 2.717.980 -1.969.340 -24.875 4.869.944
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Specificatie verloop voorzieningen 2017
  € € €
Omschrijving voorziening Omschrijving mutatie Toevoeging Vrijval Aanwending
Voorzieningen voor verplichtingen en risico's     
Voorziening APPA nabestaandenpensioen Uitkering nabestaande   -789
 Vrijval voorziening           24.875-  
Voorziening afgesloten complex Besto-terrein Baten 2017 4.000   
 Kosten 2017   -635
Voorzienig onderhoud gebouwen Vormen voorziening 1.200.000   
Voorziening ruimtelijke kwaliteit Bijdragen van derden 23.491   
Totaal voorziening voor verplichtingen en risico's  1.227.491 -24.875 -1.425
Voorzieningen voor vervangingsinvesteringen waarvoor 
een heffing wordt geheven     
Voorziening afvalverwijdering Extra dividend Rova 125.000   

 
Saldo afval 2017

  -19.794

Voorziening rioleringen
Jaarlijkse toevoeging t.b.v. 
investeringen 1.000.000   

 Saldo riolering 2017 365.489   
 Investeringen GRP 2017   -1.948.122
     
Totaal voorziening vervangingsinv. waarvoor een heffing wordt geheven 1.490.489 0 -1.967.915
Totaal voorzieningen  2.717.980 -24.875 -1.969.340

Aard en reden per voorziening

Voorziening APPA Nabestaandenpensioen
In 2010 is deze voorziening gevormd voor de afkoop van het pensioen van een voormalig wethouder. In 2017 
is de verplichting komen te vervallen, waardoor de voorziening per 31-12-2017 opgeheven kan worden. Het 
bedrag van € 25.000 dat nog resteert in de voorziening valt vrij ten gunste van het rekeningresultaat van 
2017.

Voorziening afgesloten complex Besto-terrein
Deze voorziening is in 2016 gevormd voor het complex Besto-terrein. Dit complex is ultimo 2016 afgesloten. 
De inschatting is dat voor dit complex nog € 290.000 aan kosten moeten worden gemaakt.

Voorziening onderhoud gebouwen
Naar aanleiding van de nota "Krachtig Accommoderen" is in 2017 een voorziening gevormd van 1,2 miljoen 
voor onderhoudskosten gebouwen. 

Voorziening ruimtelijke kwaliteit
In 2017 is een voorziening gevormd ten behoeve van verbetering van de  ruimtelijke kwaliteit in de groene 
omgeving. De voorziening wordt gevoed met bijdragen van derden. 

Voorzieningen afvalverwijdering 
Investeringen ten behoeve van afvalverwijdering (ondergrondse containers) zijn ten laste van deze 
voorziening gebracht. Ook wordt het exploitatiesaldo op afvalverwijdering hiermee verrekend.

Voorziening riolering
Op basis van het GRP 2015-2019 wordt jaarlijks € 1 miljoen toegevoegd aan deze voorziening ter dekking van 
de kosten van voorgenomen investeringen. Daarnaast wordt het jaarlijks exploitatiesaldo op rioleringen 
verrekend.
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Vaste schulden met een rentetypiche looptijd > 1 jaar
De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde (hoofdsom) verminderd met het totaal van de 
gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden is als volgt:

Vaste schulden met looptijd > één jaar 2017 2016
Onderhandse leningen: binnenlandse banken 62.752.489 63.773.791
Onderhandse leningen: openbare lichamen (afkoopsom WEZO) 283.830 425.747
Waarborgsommen -6.876 -6.876
Totaal 63.029.443 64.192.662

Aan het eind van het jaar 2017 bedraagt de vaste schuld aan binnenlandse banken € 63.773.791.

(bedragen x € 1.000)
Stand 1 januari  2017                                                                                         € 63.774
Bij: nieuw aangetrokken leningen                           €   12.000
Af:  (reguliere) aflossingen                                     €   13.021
                                                                                                                        €   1.021  
Stand per 31 december 2017                                                                               € 62.753 

De rentelast van de vaste schulden over 2017 bedraagt  € 1.400.270.
Het restant van de afkoop exploitatietekorten WEZO 2016-2019 ad. € 567.700 zal in 4 jaarlijkse termijnen 
worden betaald.
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Vlottende passiva

Hieronder is bij de diverse onderdelen van de vlottende passiva een toelichting gegeven.

De vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij bij het betreffende balanshoofd anders 
staat vermeld. 

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar
De netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar zijn gewaardeerd tegen 
nominale waarde.

De post netto-vlottende schulden wordt onderscheiden in:

Netto vlottende schulden < één jaar 2017 2016
Kasgeldlening 6.000.000 6.000.000
Bank 2.706.420 1.684.349
Crediteuren algemeen 3.129.390 1.502.189
Crediteuren SoZa 20.867 16.933
Crediteuren WMO 61.003 37.816
Crediteuren belastingdienst en GAK (afdrachten SoZa) 120.000 81.490
Overige schulden 708.318 613.731
Totaal 12.745.998 9.936.509

Specificatie overige schulden 2017 2016
Waarborgsommen grondbedrijf 2.500 2.500
Westeinde Z'sluis, nog te maken kosten 52.533 53.013
Woningen Zwolsedijk 17.480 17.480
Te betalen sociale en pensioenlasten 465.892 375.322
Afronding Zevenhont IV 42.734 0
75% regeling terugvordering Rijk BZ-leningen 114.003 152.458
Overige schulden 13.176 12.957
Totaal 708.318 613.729

Overlopende passiva
De post overlopende passiva wordt onderscheiden in:

Overlopende passiva 2017 2016
Voorgeboekte uitgaven 1.649.077 1.811.538
Ontvangen overheidssubsidies Provincie 1.091.855 3.227.147
Ontvangen overheidssubsidies Rijk 178.449 143.152
Ontvangen overheidssubsidies EU 0 0
Vooruit ontvangen bedragen 2.270 1.996
Voorlopige ontvangsten 112.098 
Nieuwesluis 23-27 Bouwplan 18.500 18.500
Greenteweg van Rees 16.525 
Ontwikkeling Hooibergenterrein 15.240 
Transitoriarekening Fakturen in omloop 0 263.463
Overig 480 97
Totaal 3.084.495 5.465.894
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In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de van EU, Rijk en provincies ontvangen 
voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen over het jaar 2017:

Omschrijving project Toegezegde 
bijdrage

Saldo 
per       1-1-

2017

Ontvange
n 

voorschot 
2017

Uitgaven / 
vrijval       

2017
Saldo per         
31-12-2017

Missing link fietsnetwerk Hasselt-
Genemuiden

         
150.000

           
30.000  

                 
-

                
30.000

Scholingskosten huiselijk geweld
            

7.000
            

7.000  
                 

-
                 

7.000
Wonen, zorg en welzijn 
(prestatieafspraak)

         
255.000

         
102.348  

        
10.957

                
91.391

Binnenstedelijke vernieuwing 1e 
voorschot

         
137.000

           
84.622   

                
84.622

Prestatieafspr.mob.(Industrieterr./Eurow
eg)

         
250.000

                   
-  

                 
-

                        
-

Herinrichting Prinsessebuurt  
           
34.000  

        
34.000

                        
-

Project- en procesman.Herstructurering 
bedr.

         
296.950

           
53.019  

        
53.019

                        
-

Herstructurering bedrijventerrein 
Zwartewater

      
2.243.050

      
1.005.735  

    
1.005.735

                        
-

Herstructurering 
gebiedsontw.Arrivaterrein

      
2.000.000

         
450.000  

       
450.000

                        
-

Fietspad dijk Randweg te Hasselt
         

150.000
           
47.614   

                
47.614

Energieloket Zwartewaterland
           
80.000

           
25.520  

          
3.899

                
21.621

Energieloket Zwartewaterland 2.0
           
80.000

           
61.601   

                
61.601

Stimulering energiebesparende 
maatr.MKB

           
15.000

           
13.839  

                 
-

                
13.839

4e fase grachtenplan
           
95.624

           
60.000  

        
15.278

                
44.722

De Groene Entree De Koppel
         

150.000
                   

-
        

15.000
        

15.000
                        

-

Kwaliteitsverhoging Kop van de Haven
         

125.000
           
99.436  

        
55.775

                
43.661

Rivierboulevard Hasselt
      

1.131.000
         

934.864
        

17.619
       

664.670
              
287.813

Ontwikkeling Hooibergenterrein
           
15.000

                   
-   

                        
-

Brug tot Bolwerk
         

150.000
         

135.000  
                 

-
              
135.000

Stadsrandvisie Hasselt
           
45.000

           
33.597  

                 
-

                
33.597

DU V&V Herinrichting Justitie Bastion
         

206.250
                   

-  
                 

-
                        

-
BDU niet infra: verkeersveiligheid 
projecten

           
33.308

                   
-

          
8.418

          
8.418

                        
-

Doorontwikkelingen energieloket 2.1
           
60.000

           
48.952  

          
4.321

                
44.631

     
                        

-
Zichtbaarmaken Veerpoort                                                                                         
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50.000 - - - -

Verdedigingswerken Veerpoort
           
25.000

                   
-

        
22.500

                 
-

                
22.500

Verdedigingswerken Erfgoed
           
25.000

                   
-

        
22.500

                 
-

                
22.500

Veilige bermen Nieuwe Wetering
           
48.250

                   
-

        
48.250

        
48.250

                        
-

Oerbos tot Hooiland, restauratie 
hooibergen

           
60.834

                   
-

        
54.750

                 
-

                
54.750

Project schoolbuurtplein
            

9.990
                   

-
          
4.995

                 
-

                 
4.995

Brug slaan bij Groene Entree De Koppel
           
75.000

                   
-

        
40.000

                 
-

                
40.000

Mobiliteit Ov. Gedragsbeïnvloeding
           
33.420

                   
-

        
16.710

        
16.710

                        
-

Project Erfgoedprofiel
         

160.000
                   

-
                 

-
                 

-
                        

-

Project Cultuureducatie
           
31.428  

          
7.071

          
7.071

                        
-

Aanjagen retail Hasselt
           
10.000

                   
-

        
10.000

        
10.000

                        
-

      

Brim 2012-2018 Toren NH-kerk Hasselt
         

187.427
         

121.047
        

28.114
                 

-
              
149.161

Brim 2012-2018 Vestinggracht Hasselt
           
30.000

                   
-

          
4.500

          
4.500

                        
-

Brim 2013-2018 Toren Mastenbroek 12.631 2.905 1.895  
                 

4.800

Brim 2013-2018 Keersluis
           
15.000

                   
-

          
2.250

          
2.250

                        
-

Sanering Waterfront
            

5.288  
          
5.288  

                 
5.288

Wegverkeerslawaai 32 woningen
           
28.800

           
19.200   

                
19.200

      

Totaal
    

8.483.250
    

3.370.300
     

309.860
  

2.409.853
         

1.270.305
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Waarborgen en garanties
De gemeente staat garant voor een correcte betaling van rente en aflossing van versterkte (hypothecaire) 
geldleningen. Hierbij is een splitsing aangebracht tussen particuliere en niet-particulieren (o.a. 
woningbouwverenigingen).

                                                                 Particulieren                   Niet-particulieren
                                                                ( x € 1.000)                       ( x € 1.000)

Stand per 31 december 2017 €    906 €  26.529
Stand per 31 december 2016                           € 1.488                    €  28.801
Stand per 31 december 2015                          € 2.657                       €  35.149

In 2017 hebben geen gedwongen verkopen plaatsgevonden, waarbij een beroep is gedaan op een 
gemeentegarantie.

Naast reguliere aflossingen is het schuldrestant, mede in verband met het relatief lage renteniveau, vervroegd 
afgelost c.q. omgezet. Verder heeft een aantal personen de woning verkocht, waardoor de gemeentegarantie  
is vervallen.

In 2010 heeft het Waarborgfonds sociale woningbouw (Wsw) een lening van € 7 miljoen geborgd, waarbij 
onze gemeente een achtervang positie  heeft door middel van een afgesloten achtervang overeenkomst.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Waarborgfonds sociale woningbouw
De achtervang van rijk en gemeenten wordt ingenomen door het sluiten van een achtervang overeenkomst 
met het WSW. De geborgde leningen hebben betrekking op de in onze gemeente gevestigde 
woningbouwvereniging.
Bij deze garanties loopt de gemeente slechts een tertiair risico omdat eerst de corporatie zelf en daarna het 
WSW wordt aangesproken bij niet nakoming van financiële verplichtingen. 

Overige garanties
De Stichting IJsselheem heeft in 2017 een hypotheekverklaring verstrekt met betrekking tot de onroerende 
zaken waarvoor een lening is aangegaan die door de gemeente is gegarandeerd. (vestiging van 
hypotheekrecht).

Voor de GEM Zwartewaterland CV staat de gemeente garant voor maximaal 5 miljoen euro in de vorm van 
een rekening-courantkrediet.

WMO voorzieningen
Voor de uitvoering van de WMO huishoudelijke hulp heeft in 2013 een aanbesteding plaatsgevonden. De 
zorgtaken zijn gegund aan meerdere partijen en hebben een meerjarig karakter.

De uitvoering van de begeleiding en de nieuwe zorgtaken binnen de WMO zijn aanbesteed. De gemeente 
heeft met diverse partijen contracten afgesloten. 

Nabetalingsverplichting uit grondaankopen
Van alle grondaankopen door de gemeente Zwartewaterland vanaf 1-1-2001 (datum herindeling) zijn de 
koopovereenkomsten nagelopen op eventuele nabetalingsverplichtingen. Uit de aankoopakten blijkt dat per 
grondexploitatie onderstaande verplichtingen zijn aangegaan (In 2017 zijn er geen nieuwe 
nabetalingsverplichtingen aangegaan):

Binnenveld Genemuiden
Datum akte 14-8-2003, aankoop grasland K 323, opp. 26.800 m2
Datum akte 14-8-2003, aankoop grasland K 312, opp. 32.600 m2
Indien voor 14-8-2018 woningbouw wordt gerealiseerd op het verkochte, of het
bestemmingsplan ten behoeve van woningbouw en/of bijzondere doeleinden
onherroepelijk is vastgesteld, dan volgt een nabetaling van:
K 323 26.800 m2 x € 4,54  = €      121.672
K 312 32.600 m2 x € 6,81  = €      222.006

Binnenveld
Percelen Krommesteeg 
Datum akte 31-03-2010, aankoop K 320-677-681-682-986. Oppervlakte  111.895 m2.  
Indien voor  01-04-2025 een bestemmingsplanwijziging heeft plaatsgevonden voor:
-woningbouw, vindt een nabetaling plaats van  €  7,50 per m2 €    839.213
-bedrijventerrein, vindt een nabetaling plaats van € 5,--  per m2 €    559.475

Waterfront
Datum akte 02-2010, percelen  G-371-372-374-380-381   oppervlakte  5.775 m2.  
Eventueel te betalen omzetbelasting over schadevergoedingen ad € 333.000
Indien de belastingdienst en/of belastingrechter van mening is dat de verstrekte 
schadevergoedingen aan de heffing van omzetbelasting onderworpen zijn, dan is de 
verschuldigde omzetbelasting, eventueel verhoogd met heffingsrente en boete, 
geheel voor rekening van koper:  19% van € 333.000 = €       63.270

Belastingschade (vennootschapsbelasting)
Indien verkoper door toedoen van koper (gemeente) niet binnen 3 jaren na uitbetaling 
van het bedrag der schadeloosstelling kan herinvesteren, zal verkoper de alsdan vast 
te stellen belastingschade vergoeden €           p.m. 
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Datum akte  06-04-2010, perceel G-632   oppervlakte  3.434 m2  

De gemeente garandeert aan verkoper de levering van een vervangende locatie op 
het Bedrijvenpark in Hasselt, ter grootte van 3.434 m2 tegen  € 115,-- per m2. 
Indien de uitgifteprijs t.z.t. hoger ligt, dan zal er een nabetaling plaatsvinden van het 
prijsverschil  per m2 x de oppervlakte. €           p.m.  

De ‘niet uit de balans blijkende’ nabetalingsverplichting op basis van grondaankopen door de gemeente 
bedraagt op 31-12-2017  totaal €  1.805.636.  

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die vermelding vereisen.
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Overzicht van baten en lasten

Programma Primaire Begroting       
2017

Begroting 2017 Realisatie 2017 Verschil begroting - 
realisatie

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Bestuur en Middelen 1.457 689 768 2.824 790 2.035 3.173 918 2.255 -349 -128 -220

Overhead 5.658 112 5.547 5.930 229 5.701 5.563 246 5.317 368 -17 384

Samen Leven, Zorgen 
en Werken 23.372 3.790 19.582 23.002 3.908 19.094 24.243 4.333 19.910 -1.241 -425 -816

Samen Ontwikkelen en 
Beheren 15.250 11.184 4.065 17.943 13.606 4.337 16.617 13.449 3.168 1.327 157 1.170

Vennootschapsbelasting 14 0 14 14 0 14 16 0 16 -2 0 -2

Totaal programma's 45.750 15.775 29.975 49.714 18.533 31.181 49.612 18.946 30.666 102 -413 516

Dekkingsmiddelen Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Algemene uitkering 0 25.759 -25.759 0 26.460 -26.460 0 26.575 -26.575 0 -115 115

Belastingen 0 4.512 -4.512 0 4.562 -4.562 0 4.549 -4.549 0 13 -13

Dividend 0 389 -389 0 389 -389 0 415 -415 0 -26 26

Totaal 
dekkingsmiddelen 0 30.660 -30.660 0 31.411 -31.411 0 31.538 -31.538 0 -128 128

Reservemutaties Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Totaal saldo van 
baten en lasten 45.750 46.435 -685 49.714 49.943 -229 49.612 50.484 -873 102 -541 643

Reservemutaties Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Bestuur en Middelen 300 121 179 1.665 193 1.472 1.924 1.339 585 -259 -1.147 888

Overhead 350 0 350 400 15 385 400 55 345 0 -40 40

Samen Leven, Zorgen 
en Werken 0 0 0 0 24 -24 0 680 -680 0 -656 656

Samen Ontwikkelen en 
Beheren 0 60 -60 0 1.604 -1.604 622 1.414 -791 -622 190 -813

Totaal 
reservemutaties 650 181 469 2.065 1.836 229 2.946 3.488 -542 -881 -1.653 771

Reservemutaties Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Resultaat 46.400 46.615 -215 51.779 51.779 0 52.558 53.973 -1.414 -779 -2.194 1.414
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Beoordeling rechtmatigheid begrotingsoverschrijdingen

Omschrijving Verklaring (on)Rechtmatig

Programma Bestuur en Middelen
Totale overschrijding in dit 
programma bedraagt voor 
bestemming € 250.000 N. De 
onderschrijding na bestemming 
bedraagt € 638.000 V. Dit voordeel 
na bestemming wordt met name 
veroorzaakt door een positief saldo 
op de reserves € 888.000 V.
In het positieve saldo op de reserves 
is onder andere de vrijval van het 
zgn. transitiefonds opgenomen.

Afwijking past binnen het door uw raad 
vastgesteld begrotingsbeleid.

Rechtmatig

Programma Samen leven, zorgen en werken
Totale overschrijding op dit 
programma voor bestemming 
bedraagt € 859.000 N en na 
bestemming € 203.000 N.

De belangrijkste oorzaken van de 
overschrijding na bestemming is het 
saldo van een nadeel in het sociaal 
domein (Participatiewet, WMO en 
Jeugdzorg) en anderzijds de vrijval 
van de reserve Agnietencollege.

Afwijking past binnen het door uw raad 
vastgestelde begrotingsbeleid.

Afwijking Participatiewet, WMO en 
Jeugdzorg betreffen open 
eindregelingen en een wettelijke plicht. 

Rechtmatig

Programma Samen ontwikkelen en beheren
Totale onderschrijding op dit 
programma voor bestemming 
bedraagt € 852.000 V en na 
bestemming een onderschrijding 
van € 357.000 V. 

Belangrijkste oorzaken voor de 
afwijking betreft het voordeel op  
bouwleges, een bijdrage van het 
Waterschap en gedeeltelijke vrijval 
van de voorziening Waterfront. 
Hiertegenover staat toevoeging van 
tussentijdse winstneming in de 
grondexploitatie Kranerweerd aan 
de reserve grondexploitatie. Dat 
zorgt voor extra exploitatielasten in 
de jaarrekening (nadeel), maar 
tegelijkertijd een positieve mutatie 
in het eigen vermogen (reserves) op 
de balans.

Afwijking past binnen het door de raad 
vastgesteld begrotingsbeleid.

Afwijking bouwleges wordt veroorzaakt 
door een incidentele zeer omvangrijke 
vergunningaanvraag.  

Rechtmatig
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Omschrijving Verklaring (on)Rechtmatig

Programma Dekkingsmiddelen
Totale onderschrijding op dit 
programma voor en na bestemming 
bedraagt € 128.000 V. 

Dit wordt in belangrijke mate 
verklaard door een voordeel op de 
algemene uitkering. 

Afwijking past binnen het door uw raad 
vastgesteld begrotingsbeleid. 

Rechtmatig
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Bestuur en Middelen

Samen zorgen voor nabijheid en gezonde financiën

De komende jaren zijn er grote uitdagingen voor onze gemeente. De financiële middelen zijn beperkt. 
Bezuinigingen worden voelbaar. Tegelijkertijd moeten we met elkaar vorm en inhoud geven aan de 
decentralisaties in het sociale domein, inclusief de kortingen die door de Rijksoverheid worden opgelegd. Wij 
realiseren ons dat we, samen met de Zwartewaterlandse samenleving, moeten leren omgaan met steeds 
krapper wordende budgettaire kaders. Dat vergt een andere mindset, samenwerking en het voeren van een 
sociaal en financieel solide beleid. 

Ons speerpunt is de Zwartewaterlandse samenleving volop te betrekken bij beleid en uitvoering. Inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke partners zijn uitstekend in staat verantwoordelijkheid te nemen. Zij 
verwachten dat de gemeente hun maatschappelijke initiatieven bevordert en faciliteert. Ook willen zij dat de 
gemeente openstaat voor goede ideeën en het gesprek aangaat. Wij bouwen daarom aan duurzame relaties 
en maken afspraken met hen over zaken die beter,  slimmer of goedkoper kunnen. 

Programmadoelstellingen: wat willen we bereiken?

 Een actieve en betrokken Zwartewaterlandse samenleving
 Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners die met ons meedenken, meebouwen en mee-

investeren in een vitaal en leefbaar Zwartewaterland
 Een gemeente die de regie voert en die geen dingen doet die de samenleving zelf kan of die andere 

partijen beter of goedkoper kunnen doen
 Een toekomstbestendige, klantvriendelijke gemeentelijke organisatie die flexibel inspeelt op de wensen en 

behoeften van de Zwartewaterlandse samenleving
 Een gemeente die structureel financieel in control is
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Overzicht baten en lasten

Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000

Programma Primaire Begroting       
2017

Begroting 2017 Realisatie 2017 Verschil begroting - 
realisatie

Bestuur en Middelen Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Bestuur 1.027 0 1.027 1.059 0 1.059 1.658 0 1.658 -599 0 -599

Dienstverlening 334 368 -34 661 368 293 643 406 237 18 -38 56

Regio 40 0 40 35 0 35 33 0 33 2 0 2

Marketing 19 0 19 24 0 24 23 0 23 0 0 0

Gezond financieel 
perspectief 16 321 -305 878 421 456 608 484 124 270 -62 332

Participatie 20 0 20 167 0 167 208 28 179 -40 -28 -12

Totaal lasten en 
baten 1.457 689 768 2.824 790 2.035 3.173 918 2.255 -349 -128 -220

Reservemutaties Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Gezond financieel 
perspectief 300 0 300 1.665 0 1.665 1.924 544 1.380 -259 -544 285

Dienstverlening 0 121 -121 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bestuur 0 0 0 0 193 -193 0 795 -795 0 -602 602

Totaal 
reservemutaties 300 121 179 1.665 193 1.472 1.924 1.339 585 -259 -1.147 888

Reservemutaties Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Resultaat 
programma 1.757 810 947 4.489 982 3.507 5.097 2.257 2.840 -607 -1.275 668

Analyse resultaat

Het resultaat van het programma Bestuur en Middelen is als volgt opgebouwd:

Saldo financiële afwijking tussen begroting en realisatie 2017
(bedragen x € 1.000)

Lasten Baten Saldo
Materiële lasten en baten 93 -88 182
Rente en afschrijving -174 0 -174
Reserves -259 -1.147 888
Salariskosten -250 73 -323
Voorzieningen -18 -113 95
Resultaat -607 -1.275 668
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Toelichting

Hieronder worden de belangrijkste financiële afwijkingen toegelicht: 

Wet BRP (-/- € 38.000)
In de zomernota is vermeld dat er een overschrijding zou plaatsvinden in verband met de immense 
prijsverhoging van het gebruik van het automatiseringssysteem basisregistratie personen (BRP).

Taakveld rente (+ € 78.000)
Kasgeldleningen
Om tijdelijke liquiditeitstekorten zo efficiënt mogelijk te overbruggen, zijn in 2017 meerdere kasgeldleningen 
afgesloten. Dat betekent dat de gemeente bij het aantrekken van een kasgeldlening met een korte looptijd 
rente ontvangt. Omdat de gemeente ervoor gekozen heeft om een gedeelte van eventuele liquiditeitstekorten 
met kort geld te financieren, pakt de rentevisie goed uit en levert dit de gemeente geld op. Het 
rentepercentage varieerde van -0,37% tot -0,38%.

Langlopende geldleningen
Ook in 2017 zijn wij er in geslaagd de rentelasten verder te verlagen. Dat kon doordat onze rentedragende 
schuld iets is afgenomen. Daarnaast hebben we een nieuwe lening met een looptijd van 25 jaar afgesloten 
tegen een rentepercentage van 1,504%. In de begroting hadden we rekening gehouden met een 
rentepercentage van 2%.
Op de relatief “dure” bestaande leningen vindt jaarlijks de aflossing plaats. Een aantal relatief duurdere 
leningen wordt vervangen door de lening met een lagere rente. De gemiddelde rente op de bestaande 
leningen bedraagt 2,12%.   
Ontvangen rente 
De ontvangen rente op verstrekte geldleningen loopt af door renteverlagingen en aflossingen. Daarnaast is 
door de lage rentestand minder rente gerekend over mutaties in het GRP en grondexploitaties. Hierdoor is € 
46.000 minder rente ontvangen dan geraamd. De begroting zal hierop aangepast moeten worden.

Stelposten / onvoorzien (+ € 178.000) 
Een groot deel van de stelposten is in 2017 niet ingezet (€ 319.000). Het gaat hier om de stelposten 
onvoorzien, prijsindex en creëren investeringsruimte. 

De septembercirculaire 2017 heeft voor het verslagjaar een lagere algemene uitkering van € 142.000 tot 
gevolg. Dit leidt tot een nadelig begrotingssaldo 2017 welke op dit deelprogramma wordt gepresenteerd. De 
structurele gevolgen voor 2018 en volgende jaren worden meegenomen bij de Kadernota en Zomernota in 
2018. De toelichting op het totaal van de algemene uitkering vindt plaats op het programma 
Dekkingsmiddelen

Mutaties in voorzieningen (+ € 96.000)
Op de balans is een kapitaalverstrekking Verkoop Vennootschap BV (Escrow) opgenomen. Omdat onzeker is 
of deze 'vordering' volledig wordt terugontvangen, is hiervoor een voorziening getroffen. Jaarlijks worden de 
ontvangen bedragen van de vordering afgeboekt. Daarnaast kan dan met hetzelfde bedrag de voorziening 
worden verlaagd. Voor 2017 is de voorziening met € 55.000 verlaagd, ten gunste van het rekeningresultaat.

De gevormde voorziening voor het uitbetalen van een nabestaandenpensioen en de voorziening 
Prinsessenbuurt zijn vrijgevallen ten gunste van het resultaat (€ 60.000). Hier staat een afgeboekte vordering 
op de Provincie van € 21.500 tegenover. Deze is verantwoord onder overige lasten en baten.

De voorziening dubieuze debiteuren moest worden verhoogd met € 18.000. 

Overige lasten en baten (+ € 70.000)
In 2017 heeft onder meer een aantal correcties plaatsgevonden met betrekking tot voorgaande boekjaren. 
Deze kunnen niet worden toegerekend aan een taakveld of deelprogramma en zijn daarom verantwoord op 
algemene lasten en baten.

De overheadkosten en kapitaallasten zullen op totaalniveau worden geanalyseerd en toegelicht. 
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Samen Leven, Zorgen en Werken

Inleiding

Per 1 januari 2015 heeft de gemeente een brede, integrale verantwoordelijkheid voor het sociale domein. De 
rijksoverheid bezuinigt bij de overdracht van de nieuwe taken. Ook stijgen de zorgkosten door de vergrijzing. 
Onze inwoners moeten desondanks kunnen rekenen op voldoende, kwalitatief goede en betaalbare 
voorzieningen. Preventie, zelfredzaamheid en een zorgzame samenleving zijn daarom essentieel.

Programmadoelstellingen: wat willen we bereiken?

 Inwoners maken de samenleving en doen op eigen kracht mee
 Inwoners ondersteunen elkaar in hun sociale omgeving
 Inwoners die dat nodig hebben krijgen ondersteuning die aansluit bij hun persoonlijke situatie en 

behoeften. Deze wordt in samenhang georganiseerd en is gericht op het versterken van de 
zelfredzaamheid maatschappelijke participatie.

 Onze jongeren groeien gezond en veilig op. In gezinnen wordt een stevige basis gelegd voor een goed 
functioneren in de maatschappij. Ouders dragen de eerste verantwoordelijkheid voor het opvoeden van 
hun kinderen. Ook de betrokken sociale omgeving vervult een belangrijke rol.

 Omzien naar ouders en ouderen is de norm. Zij hebben voor ons gezorgd, nu is het onze beurt.
 Het nieuwe Wmo-beleid geeft ruimte aan sociale netwerken en verschillen in overtuiging, inspiratie en 

geloof
 Inwoners en ondernemers voelen zich verantwoordelijk voor en leveren een actieve bijdrage aan het 

bevorderen van de veiligheid in en de leefbaarheid van hun eigen leefomgeving
 Zwartewaterland wordt gepromoot. Industriestad/Tapijtstad Genemuiden, Hanzestad Hasselt en 

recreatief Zwartsluis als toegangspoort naar het Noorden moeten landelijk bekend worden. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van de lokale evenementen. 

 Een proactief en acquirerend vestigingsbeleid. Het  aantrekkelijke vestigingsprofiel van onze gemeente 
wordt op doeltreffende wijze vermarkt.

Overzicht baten en lasten

Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000

Programma Primaire Begroting       
2017

Begroting 2017 Realisatie 2017 Verschil begroting - 
realisatie

Samen Leven, Zorgen 
en Werken

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Cultuur, toerisme en 
recreatie 2.049 134 1.915 2.167 204 1.962 2.091 151 1.940 76 54 22

Veiligheid en openbare 
orde 1.950 122 1.828 1.892 122 1.770 1.987 145 1.842 -95 -23 -72

Leefbaarheid 1.210 65 1.145 1.195 59 1.136 1.149 58 1.091 45 0 45

Onderwijs en 
voorzieningen 2.682 153 2.529 2.325 222 2.103 2.455 219 2.236 -130 3 -133

Participatiewet 4.315 2.663 1.652 4.911 2.679 2.232 5.433 3.100 2.333 -522 -421 -100

Armoede- en 
schuldenbeleid 905 19 887 807 19 789 797 7 790 10 12 -2

Jeugd 4.650 0 4.650 4.936 0 4.936 5.695 30 5.666 -760 -30 -730

WMO 5.609 634 4.975 4.769 604 4.166 4.636 624 4.012 133 -20 154

Totaal lasten en 
baten 23.372 3.790 19.582 23.002 3.908 19.094 24.243 4.333 19.910 -1.241 -425 -816
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Reservemutaties Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Jeugd 0 0 0 0 9 -9 0 9 -9 0 0 0

Cultuur, toerisme en 
recreatie 0 0 0 0 15 -15 0 10 -10 0 5 -5

Onderwijs en 
voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0 661 -661 0 -661 661

Totaal 
reservemutaties 0 0 0 0 24 -24 0 680 -680 0 -656 656

Reservemutaties Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Resultaat 
programma 23.372 3.790 19.582 23.002 3.932 19.070 24.243 5.014 19.230 -1.241 -1.081 -160

Analyse resultaat

Het resultaat van het programma Samen Leven, Zorgen en Werken is als volgt opgebouwd:

Saldo financiële afwijking tussen begroting en realisatie 2017
(bedragen x € 1.000)

Lasten Baten Saldo
Materiële lasten en baten -679 -354 -325
Rente en afschrijving 0 0 0
Reserves 0 -656 656
Salariskosten -530 -58 -472
Voorzieningen -32 -13 -20
Resultaat -1.241 -1.081 -160

Toelichting

Hieronder worden de belangrijkste financiële afwijkingen toegelicht: 

WMO (+ € 165.000)
De onderschrijding van het Wmo-budget bedraagt € 165.000. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn: minder 
uitgaven voor hulp in de huishouding (HH) en PGB. Wel hebben in 2017 een aantal grotere 
woningaanpassingen plaatsgevonden waardoor het budget op dit onderdeel is overschreden.

Participatiewet (-/- € 32.000)
De overschrijding op de participatiewet wordt veroorzaakt door hogere uitgaven van de periodieke 
uitkeringen. Ten opzichte van 2016 is het aantal uitkeringsgerechtigden in 2017 gestegen met 37 uitkeringen. 
Een groot deel van deze stijging hangt samen met de taakstelling die de gemeente heeft om statushouders te 
huisvesten. De volwassen statushouders doen een beroep op de gemeentelijke bijstandsuitkering.  

Jeugd (-/- € 572.000)
De overschrijding op Jeugdhulp wordt veroorzaakt door hogere uitgaven op de tweedelijnszorg dan begroot. 
De begroting voor Jeugdhulp is regionaal vastgesteld op 82% van het jeugdbudget uit het gemeentefonds. Er 
wordt 18% van het jeugdbudget ingezet op de lokale preventie- en eerstelijnszorg en de gemeentelijke 
centrale toegang. De hogere uitgaven op de tweedelijnszorg komen vooral voort uit Jeugd & Opvoedhulp 
(J&O) en Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ). De J&O-zorg wordt bekostigd op basis van subsidieafspraken. 
Bij de GGZ hebben we te maken met de bekende DBC financiering. De financiële resultaten vanuit de BVO 
IJsselland volgen in juni 2018. Op basis van deze resultaten kunnen wij een verdere inhoudelijke analyse 
geven van het resultaat Jeugdhulp 2017.  



Jaarverantwoording 2017 189

Peuterspeelzalen (+ € 41.000)
Het incidentele voordelig saldo is het gevolg van de invoering van een nieuwe financieringssystematiek voor 
de peuterspeelgroepen (voorheen peuterspeelzalen genoemd). In plaats van een vaste subsidie aan de 
aanbieder betalen we nu een inkomensafhankelijke toeslag aan de ouders. In de komende jaren zal het 
structureel benodigde budget bepaald worden. 
Van het voordelige saldo zal € 27.000,- via een resultaatbestemming worden gereserveerd om lagere 
rijksinkomsten in de jaren 2018 en 2019 op te kunnen vangen. Dat is reeds in het raadsbesluit over het 
beleidsplan voorschoolse voorzieningen van 10 november 2016 vastgelegd. 

Vrijval bestemmingsreserve Agnietencollege (+ € 541.000) 
Vanaf 2014 wordt er jaarlijks een bedrag uit de bestemmingsreserve Agnietencollege onttrokken om de 
vergoeding voor extra leerlingenaantallen uit te dekken. Bij de begroting 2018 is deze vergoeding structureel 
geraamd. De reserve kan derhalve vrijvallen ten gunste van het rekeningresultaat. 

Volwasseneducatie (+ € 20.000)  
Het positieve saldo wordt veroorzaakt doordat niet alle beschikbare middelen vanuit de WEB-gelden zijn 
besteed. De overige beschikbare middelen zijn conform planning besteed aan educatie via het Deltion College 
en de financiering van het Taalpunt. Het is binnen de WEB-regeling mogelijk de niet bestede middelen over te 
hevelen naar het volgende jaar. Hierover is contact geweest met subsidieverstrekker gemeente Zwolle. Er is 
daarom een resultaatbestemming aangevraagd om deze middelen in 2018 te kunnen besteden aan de 
bestrijding van laaggeletterdheid. Indien de middelen niet worden besteed, zullen ze aan de gemeente Zwolle 
(als centrumgemeente) terugbetaald moeten worden. 

Teeuwland (-/- € 35.000)
Het nadeel is ontstaan door extra beheerderskosten in verband met ziekte en huurderving (IJsselheem). In de 
Kadernota 2019 zal de huuropbrengst naar beneden worden bijgesteld. 

De overheadkosten en kapitaallasten zullen op totaalniveau worden geanalyseerd en toegelicht. 
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Samen Ontwikkelen en Beheren

Wie ruimtelijke ontwikkelingen wil stimuleren moet nieuwe en slimme oplossingen bedenken. Bij voorkeur 
met scherp management van de kosten over de volledige levenscyclus. Of het nu gaat om nieuwe 
woonomgevingen, het verbeteren van de bedrijventerreinen of het vitaliseren van de centra in onze kernen. 
Wij dagen een ieder uit om hieraan actief bij te dragen met ideeën, menskracht of middelen. De openbare 
ruimte in onze gemeente is van ons allemaal. De verantwoordelijkheid voor het beheer daarvan willen wij 
delen met de Zwartewaterlandse samenleving. Wij bieden daarbij de ruimte aan maatschappelijke initiatieven. 

Programmadoelstellingen: wat willen we bereiken?
 De ruimtelijke opgaven op het gebied van de herstructurering van de bedrijventerreinen, 

centrumplannen, waterveiligheid en stadsranden worden samenhangend opgepakt
 Inwoners en maatschappelijke partners krijgen de ruimte en het vertrouwen om verantwoordelijkheid te 

nemen voor hun omgeving. Waar mogelijk wordt het onderhoud van de openbare ruimte aan hen 
overgedragen.

 Levendige centra zijn van groot belang voor het aantrekkelijk houden van de drie kernen. Realistische en 
betaalbare plannen die de leefbaarheid en vitaliteit in Genemuiden en Hasselt bevorderen worden 
uitgevoerd. Het centrumplan Zwartsluis wordt afgerond. 

 De Zwartewaterlandse geschiedenis heeft blijvend de aandacht. Cultuurhistorische waarden blijven 
bewaard voor de toekomst.

 Er zijn voldoende geschikte huurwoningen. Ook voor ouderen met een specifieke zorgvraag.
 Een duurzame samenleving
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Overzicht baten en lasten

Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000

Programma Primaire Begroting       
2017

Begroting 2017 Realisatie 2017 Verschil begroting - 
realisatie

Samen Ontwikkelen en 
Beheren

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Beheer ruimtelijke 
structuur 5.153 877 4.276 5.019 876 4.143 5.601 1.477 4.124 -582 -601 19

Bereikbaarheid & 
mobiliteit 98 30 68 88 30 58 88 26 62 0 4 -4

Water 3.691 4.024 -333 3.369 4.035 -667 3.467 4.174 -707 -98 -139 41

Duurzaamheid en milieu 1.789 1.952 -162 2.035 2.020 15 2.052 2.063 -11 -17 -43 26

Ruimtelijke ontwikkeling 3.962 3.584 378 6.416 5.927 489 4.372 4.528 -156 2.044 1.399 645

Wonen 556 717 -161 1.017 717 300 1.037 1.180 -143 -20 -463 443

Totaal lasten en 
baten 15.250 11.184 4.065 17.943 13.606 4.337 16.617 13.449 3.168 1.327 157 1.170

Reservemutaties Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Ruimtelijke ontwikkeling 0 60 -60 0 387 -387 305 93 211 -305 294 -598

Wonen 0 0 0 0 6 -6 0 0 0 0 6 -6

Duurzaamheid en milieu 0 0 0 0 11 -11 0 0 0 0 11 -11

Beheer ruimtelijke 
structuur 0 0 0 0 1.200 -1.200 318 1.320 -1.003 -318 -120 -197

Totaal 
reservemutaties 0 60 -60 0 1.604 -1.604 622 1.414 -791 -622 190 -813

Reservemutaties Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Resultaat 
programma 15.250 11.244 4.005 17.943 15.210 2.733 17.239 14.863 2.376 704 347 357

Analyse resultaat

Het resultaat van het programma Samen Ontwikkelen en Beheren is als volgt opgebouwd:

Saldo financiële afwijking tussen begroting en realisatie 2017
(bedragen x € 1.000)

Lasten Baten Saldo
Materiële lasten en baten 1.819 80 1.739
Rente en afschrijving 316 0 316
Reserves -622 190 -813
Salariskosten -456 -111 -346
Voorzieningen -353 188 -540
Resultaat 704 347 357
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Toelichting

Hieronder worden de belangrijkste financiële afwijkingen toegelicht: 

Baten begraafplaatsrechten (-/- € 63.000) 
In de begroting 2018 is met deze (nieuwe) gegevens rekening gehouden en een bedrag van € 415.252 (- € 
17.000) opgenomen. In 2017 werd rekening gehouden met een bedrag van € 432.000. 
Net als in 2016 bleek, dat in 2017 de opbrengsten begraafrechten niet gerealiseerd werden. Deels omdat er 
minder begrafenissen hebben plaats gevonden, deels omdat er vaker gekozen wordt voor een graf voor 40 
jaar in plaats van een graf voor onbepaalde tijd. 

Beheer en onderhoud kapitaalgoederen (-/- € 50.000)  
Op een aantal budgetten is een tekort ontstaan, dat, gelet op de individuele omvang, geen toelichting behoeft 
maar gezamenlijk wel € 50.000 bedraagt. Het gaat onder meer om stormschade openbaar groen, 
onderzoekskosten energieverbruik en beëindiging huur van gebouwen.

Duurzaamheid (+ € 11.000) 
De planning was dat in 2016 en in 2017 nogmaals € 12.500  uitgegeven zou worden voor het starten van een 
duurzaam initiatief in Zwartewaterland op basis het duurzame dorpen concept, zoals dat in Dalfsen wordt 
gehanteerd. Dit betreft een uitvoeringsafspraak vanuit het samenwerkingsprogramma voor Nieuwe Energie 
Noordwest Overijssel. Doordat de activiteiten doorschuiven is het logisch het budget ook door te schuiven 
naar 2018.

Bestemmingsplannen (+ € 35.000)
In de planning van 2017 was een aantal werkzaamheden gepland waarvoor externe expertise benodigd was. 
Vanwege prioriteitsteling hebben deze werkzaamheden niet in 2017 plaatsgevonden. Het gaat met name om 
de volgende werkzaamheden: Omgevingsplan Kamperzeedijk en Omgevingsplan Binnen de Veste. 
Voorgesteld wordt om het restant van het budget 2017 over te hevelen naar het budget 2018.

Vrijval voorziening grondexploitatie Waterfront (+ € 134.000) 
Op basis van de actualisering bij de jaarrekening 2017 is de verwachting dat het negatieve resultaat op deze 
grondexploitatie geen € 564.000 bedraagt maar € 430.000. Daarom valt een bedrag van € 134.000 vrij van 
de getroffen voorziening. 

Grondverkopen (+ € 90.000) 
Als gevolg van de beëindiging/verkoop van een veeteeltbedrijf werd in 2017 een bestaande 
pachtovereenkomst met de gemeente beëindigd. Het perceel is vervolgens verkocht aan de nieuwe 
bedrijfseigenaar en leverde een boekwinst op van € 90.000.

Bijdrage reserve Tag ( -/- € 60.000)                                                                                          
In de (meerjaren)begroting is in de algemene middelen een bijdrage uit de reserve Tag geraamd van € 
60.000.
De gemeente heeft geen grondpositie in Tag, maar ontvangt per verkochte kavel een bijdrage van de 
ontwikkelaar. Op basis van gewijzigde regelgeving wordt de boekwaarde nu niet meer op de balans vermeld, 
maar wordt het saldo van de nog te ontvangen bijdragen en de te maken kosten als vordering op de balans 
opgenomen. Uit de bijdragen wordt nu jaarlijks € 260.000 toegevoegd aan de algemene middelen. Eventuele 
meeropbrengsten/tekorten in enig jaar worden verrekend met deze vordering op de ontwikkelaar.                               

                                            
Op basis van deze systematiek en het feit dat de reserve exploitatie Tag de afgelopen jaren volledig is 
ingezet, vervalt deze geraamde bijdrage van € 60.000 en leidt dit in deze jaarrekening tot een nadeel. In de 
zomernota 2018 zal deze bijdrage uit de reserve in meerjarenperspectief worden teruggedraaid.

Havens (+ € 57.000) 
Het gebruik van de haven is toegenomen, o.a. door aanvoer van zand voor de aanleg van Tag, en een 
verhoging van afvoer-van-zand-bewegingen.
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Bijdrage waterschap (+ € 130.000) 
In het kader van het project overdracht (nieuw) stedelijk water hebben we een vergoeding ontvangen van 
het waterschap. 

Leges omgevingsvergunningen -/- extra inhuur (+ € 318.000) 
Wegens enkele grote bouw projecten, waaronder Condor, zijn de leges incidenteel hoger uitgevallen dan 
voorzien.

Bouw-/woningtoezicht algemeen (-/- € 31.000) 
Wegens extra inzet op de grote bouwprojecten is het opstellen van het VTH-beleidsplan uitbesteed wat deze 
overschrijding heeft veroorzaakt.

De overheadkosten en kapitaallasten zullen op totaalniveau worden geanalyseerd en toegelicht. 
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Dekkingsmiddelen

Overzicht baten en lasten

Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000

Programma Primaire Begroting       
2017

Begroting 2017 Realisatie 2017 Verschil begroting - 
realisatie

Dekkingsmiddelen Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Dividend 0 389 -389 0 389 -389 0 415 -415 0 -26 26

Algemene uitkering 0 25.759 -25.759 0 26.460 -26.460 0 26.575 -26.575 0 -115 115

Belastingen 0 4.512 -4.512 0 4.562 -4.562 0 4.549 -4.549 0 13 -13

Totaal lasten en 
baten 0 30.660 -30.660 0 31.411 -31.411 0 31.538 -31.538 0 -128 128

Reservemutaties Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Totaal 
reservemutaties
Reservemutaties Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Resultaat 
programma 0 30.660 -30.660 0 31.411 -31.411 0 31.538 -31.538 0 -128 128

Analyse resultaat

Het resultaat op het programma Dekkingsmiddelen is als volgt opgebouwd:

Saldo financiële afwijking tussen begroting en realisatie 2017
(bedragen x € 1.000)

Lasten Baten Saldo
Dividend 0 -26 26
Algemene uitkering 0 -115 115
Belastingen 0 13 -13
Resultaat 0 -128 128

Algemene uitkering
Jaarlijks ontvangt elke gemeente volgens een bepaalde verdeelstelsel een uitkering uit het Gemeentefonds. 
De groei of afname van het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven (de netto 
gecorrigeerde rijksuitgaven). Eenvoudig gezegd: als het Rijk meer uitgeeft, dan neemt de omvang van het 
gemeentefonds toe. Geeft het Rijk daarentegen minder uit, dan neemt de omvang van het gemeentefonds af. 
Dit is de zogenaamde "samen de trap op en af" afspraak.

Ruim tweederde van de accresontwikkeling wordt verklaard door de hogere inflatie. Dit werkt door  in een 
hogere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting. 

Behalve het accres zijn er nog andere oorzaken die de hoogte van de Algemene Uitkering beïnvloeden; ook 
de uitkeringsbasis speelt een belangrijke rol. Er is een aantal maatstaven aangepast. Het gaat om het aantal 
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inwoners, bijstands- gerechtigden en woonruimten. Onze gemeente heeft door de verhoogde asielinstroom 
extra gelden ontvangen per geplaatste vergunninghouder.

Dividend
De hogere dividendopbrengsten zijn voornamelijk te wijten aan de BNG. De nettowinst van BNG Bank is 
behoorlijk gestegen. Er is sprake van een stijging van 63% ten opzichte van het vorige jaar. De ontwikkeling 
is positief beïnvloed door incidentele factoren. Door de aanhoudende onzekerheden acht de bank het niet 
verantwoord een uitspraak te doen over de verwachte winst voor het komende jaar.  
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Overhead

Inleiding
Vanaf 2017 worden de overheadkosten apart in de jaarrekening verwerkt. Deze verandering staat opgenomen 
in de vernieuwing van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten). De 
overheadkosten worden niet meer verdeeld over de programma's maar verzameld op een programma 
overhead en zijn daarmee beter zichtbaar.

In de regelgeving is de overhead verdeeld in vier hoofdgroepen.

1. Loonkosten overhead
Het gaat hier om de loonkosten van:

1. Leidinggevenden in het primaire proces
2. Financiën, toezicht en controle
3. P&O
4. Inkoopfunctie
5. Communicatiefunctie
6. Juridische zaken
7. Informatievoorziening en automatisering
8. Documentaire informatie voorziening (DIV) / informatiebeheer
9. Facilitaire Zaken en huisvesting
10. Managementondersteuning in het primaire proces

2. ICT-kosten
Dit zijn bijvoorbeeld de computers, intranet, applicatiebeheer en de Windows software.

3. Huisvestingskosten
De onderhoudskosten en kapitaallasten (rente en afschrijving) van bijvoorbeeld het gemeentehuis en 
de gemeentewerf horen hier ook bij.

4. Uitbestedingskosten bedrijfsvoering
Het gaat hier om uitbesteding van reguliere overheadtaken (bijv. schoonmaak) of inhuur van 
overheadpersoneel. 

Overzicht baten en lasten

Wat heeft het gekost?
Bedragen x € 1.000

Programma Primaire Begroting       
2017

Begroting 2017 Realisatie 2017 Verschil begroting - 
realisatie

Overhead Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Overhead 5.658 112 5.547 5.930 229 5.701 5.563 246 5.317 368 -17 384

Totaal lasten en 
baten 5.658 112 5.547 5.930 229 5.701 5.563 246 5.317 368 -17 384

Reservemutaties Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Overhead 350 0 350 400 15 385 400 55 345 0 -40 40

Totaal 
reservemutaties 350 0 350 400 15 385 400 55 345 0 -40 40

Reservemutaties Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Resultaat 
programma 6.008 112 5.897 6.330 244 6.086 5.963 301 5.662 368 -57 424
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Analyse resultaat

Het resultaat van het programma Overhead is als volgt opgebouwd:

Saldo financiële afwijking tussen begroting en realisatie 2017
(bedragen x € 1.000)

Lasten Baten Saldo
Materiële lasten en baten 61 -86 147
Rente en afschrijving 11 0 11
Reserves 0 -40 40
Salariskosten 295 69 227
Resultaat 368 -57 424

Toelichting

Vrijval transitiefonds (+ € 252.000) 
In de Zomernota 2017 is vastgesteld dat er in de bedrijfsvoering een nieuw evenwicht is bereikt waardoor het 
transitiefonds per 31-12-2017 opgeheven kan worden. Het bedrag van € 252.000 dat nog resteert in het 
transitiefonds valt vrij in het rekeningresultaat van 2017.

Salariskosten ambtelijk apparaat (-/- € 161.000)
De salariskosten van het ambtelijk apparaat (na toerekening aan kostendekkende onderdelen, investeringen 
en dekking t.l.v. transitiefonds) laten een nadeel t.o.v. de raming zien van € 161.000 (verdeeld over 
verschillende taakvelden). Er heeft extra inhuur plaatsgevonden bij kapitaalgoederen ter vervanging van 
ziekte. Daarnaast zijn er minder uren doorberekend aan projecten/investeringen dan verwacht. In een aantal 
kredieten is nog onvoldoende rekening gehouden met toerekening van interne salariskosten. 

Bedrijfsvoering (+ € 197.000)
Op de bedrijfsvoeringskosten (huisvesting, automatisering/telecommunicatie, personeelszaken, communicatie, 
financieel beheer, buitendienst en algemeen beheer eenheden) is een voordeel t.o.v. de raming ontstaan van 
€ 197.000. De stelpost overhead ad. € 100.000 is niet ingezet. Daarnaast is € 80.000 overhead doorbelast 
aan een aantal grondexploitaties. (Dit heft het nadeel op de salariskosten weer op). Per saldo laat de 
overhead dan ook een voordeel zien van € 75.000. 

Het gepresenteerde saldo moet in samenhang worden gezien met de salariskosten op de deelprogramma's. 
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Wet Normering Topinkomens (WNT)

WNT verantwoording 2017 Gemeente Zwartewaterland   
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 
ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op gemeente Zwartewaterland van 
toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Gemeente Zwartewaterland is € 181.000. Dit geldt naar rato van de 
duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang 
van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van 
de opdracht als voor het uurtarief.

Leidinggevende topfunctionarissen

Bedragen x € 1 J. Dijkstra H.W. Schotanus

Functie(s) Gemeentesecretaris Griffier

Duur dienstverband in 2017 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,00 0,44

Gewezen topfunctionaris? Nee Nee

(Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja

Individueel WNT-maximum 181.000 79.640

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 103.442 29.977

Beloningen betaalbaar op termijn 15.636 4.252

Subtotaal 119.078 34.229

-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0,00 0,00

Totaal bezoldiging 119.078 34.229

Motivering indien overschrijding: n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2016

Duur dienstverband in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband 2016 (in fte) 1,00 0,44

Bezoldiging 2016

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 97.798 27.524

Beloningen betaalbaar op termijn 13.256 3.330

Subtotaal 111.054 30.854

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die 
in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen 
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ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, 
of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
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Kapitaallasten

Investeringen in activa, zoals de aankoop van een gebouw, leiden tot afschrijvingen en rentekosten. Samen 
vormen deze kosten de kapitaallasten. De afschrijving betreft de jaarlijkse waardevermindering van de 
investering. Door middel van de afschrijving worden lasten van de investering uitgespreid over de jaren dat er 
van de investering gebruik wordt gemaakt. De rente betreft het eigen of geleende geld dat bestemd wordt 
om de investering te financieren.

Analyse resultaat
Het resultaat op de kapitaallasten per programma is als volgt opgebouwd:

Afschrijvingen per programma 2017 (bedragen x € 1.000)

Begroting Realisatie Saldo
Bestuur en Middelen 118 21 97
Overhead 423 418 5

Samen Leven, Zorgen en Werken 809 815 -6

Samen Ontwikkelen en Beheren 1.115 1.061 54
Eindtotaal 2.465 2.315 150

Op de totale kapitaallasten in de programma's van in totaal € 2,5 miljoen is een kleine afwijking zichtbaar van 
€ 110.000 voordelig. Dit betreft met name de niet ingezette stelpost kapitaallasten voor voorgenomen 
vervangingsinvesteringen. Een bedrag van € 40.000 heeft betrekking op de kapitaallasten in het GRP. Omdat 
het GRP een "gesloten systeem van lasten en baten" kent (100% kostendekkendheid) is dit voordeel 
toegevoegd aan de reserve GRP en resteert in het rekeningsaldo een bedrag van € 110.000.



Jaarverantwoording 2017 201

Incidentele baten en lasten

In de programma’s is een aantal posten opgenomen, dat relatief groot van omvang is en incidenteel van 
aard. De regelgeving schrijft voor dat in de jaarrekening expliciet inzicht wordt geboden in incidentele lasten 
en baten. Incidentele baten en lasten  die bij ongewijzigd beleid en omstandigheden voor maximaal drie jaar 
vaststaan. Baten en lasten die niet uit de gewone uitoefening van de gemeente voortvloeien, worden 
aangemerkt als buitengewone baten en lasten. Tenzij deze baten en lasten van ondergeschikte betekenis zijn 
voor de beoordeling van het resultaat, worden zij naar aard en omvang toegelicht. Door een indicatie van de 
incidentele baten en lasten te geven wordt informatie gegeven die relevant is voor het beoordelen van de 
financiële positie. 

Programma Deelprogramma Omschrijving Baten Lasten Saldo
Kosten overgang nieuwe 
accountant

-16.269 -16.269

transitiekosten aanschaf AV 
apparatuur

-74.049 -74.049

transitiekosten inhuur tbv 
verbetering bereikbaarheid en 
communicatie

-52.618 -52.618

transitiekosten tbv inzet 
omgevingsvisie en Sociaal 
Domein

-30.538 -30.538

transitiekosten 
exploitatiebijdrage SZZ 2017

-150.000 -150.000

transitiekosten verbetering 
interne en externe 
communicatie personeel

-32.176 -32.176

transitiekosten ondersteuning 
onderhoud Buitendienst

-22.396 -22.396

transitiekosten ondersteuning 
buitendienst, IC en ontwikkeling 
Omgeveingsvisie en 
Privacybeleid

-52.757 -52.757

Bestuur

reserve transitiekosten 414.514
Verkiezingen extra kosten 2e 
kamerverkiezingen

-23.540 -23.540Dienstverlening

Kosten migratie I-Burgerzaken -41.310 -41.310
Alg. lasten en baten Agio 
verantw/BTW terugv inzet 
controle facturen

-114.471 -114.471Gezond financieel
perspectief

Alg. lasten en baten diverse 
mutaties baten voorgaande 
jaren

47.974

Automatisering aanschaf 
software Microsof 2012

-16.598 -16.598

Bestuur en
middelen

Overhead

Huisvesting locatie Hasselt 
kosten centrale toegang Sociaal 
Domein

-36.108 -36.108
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Overige salariskosten hogere 
WGA premie

-24.366 -24.366

Cultuur Monumenten financiële bijdrage 
Molen Hasselt

-15.000 -15.000

Jeugd Ontvangst te veel betaalde PGB 
2016

29.707 29.707

Bijdrage huisvesting 
Agnietencollege

-122.709 -122.709Onderwijs

Bijdrage uit reserve tbv 
huisvesting Agnietencollege

122.709

Bijdrage COA huisvesting 
statushouders

63.062 63.062Participatiewet

Voorschot BUIG statushouders 
2017

199.392 199.392

Samen leven 
zorgen
en werken

Wmo terugbetaling PGB Wmo 2016 101.795 101.795
HEMM accomodatiebeleid -34.202 -34.202Beheer ruimtelijke

structuur verrekening HEMM 
accomodatiebeleid

34.202 34.202

Beheer landerijen Verkoop Korenbeltweg 91.667 91.667
Incidenteel
onderhoud wegen

Inzet achterstallig onderhoud 
straatwerk

-230.962 -230.962

Openbare 
verlichting

Scheepsmast Havenplein -22.425 -22.425

Structureel
onderhoud wegen

Kosten omgeving Hazelaar 2017 -134.624 -134.624

Afvalinzameling vergoeding producentenverantw 
afval restant verg 2015/2016

69.868 69.868

Water waterkering vergoeding 
grondwerk HodW

131.824 131.824

Ontwikkeling beleidsplan VTH -20.015 -20.015
Leges omgevingsvergunningen 
incidenteel

400.000 400.000

Bijdrage Lang zult u wonen -11.038 -11.038

Samen 
ontwikkelen
en beheren

Wonen

Subs provincie wonen zorg en 
welzijn

10.958 10.958

Dekkingsmiddelen Dividend Extra Dividend BNG 2017 25.388 25.388
Totaal Baten en Lasten 1.708.858 -1.243.969 -120.308
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Bijlage Single Information Single Audit (SISA)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018
OCW D9 Onderwijsachterstandenbeleid 

2011-2018 (OAB)
Besluit specifieke uitkeringen 
gemeentelijke 
onderwijsachterstandenbeleid 
2011-2017
Gemeenten

Besteding (jaar T) aan 
voorzieningen voor 
voorschoolse educatie die 
voldoen aan de wettelijke 
kwaliteitseisen (conform 
artikel 166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige 
activiteiten (naast VVE) voor 
leerlingen met een grote 
achterstand in de Nederlandse 
taal (conform artikel 165 
WPO)

Besteding (jaar T) aan 
afspraken over voor- en 
vroegschoolse educatie met 
bevoegde gezagsorganen 
van scholen, houders van 
kindcentra en 
peuterspeelzalen (conform 
artikel 167 WPO)

Opgebouwde reserve ultimo 
(jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming 
van de juistheid en 
volledigheid van de 
verantwoordingsinformatie

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04

€ 58.033 € 0 € 0 € 0
Hieronder per regel één 
gemeente(code) selecteren 
en in de kolommen ernaast 
de verantwoordingsinformatie 
voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in 
jaar T) overgeboekte middelen 
(lasten) uit de specifieke 
uitkering 
onderwijsachterstandenbeleid

Hieronder per regel één 
gemeente(code) selecteren 
en in de kolommen ernaast 
de verantwoordingsinformatie 
voor die gemeente invullen

Van andere gemeenten in 
(jaar T) overgeboekte 
middelen (baten) uit de 
specifieke uitkering 
onderwijsachterstandenbeleid

Bedrag Bedrag

Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R

Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08

1



Jaarverantwoording 2017 204

SZW G2 Besteding (jaar T) algemene 
bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene 
bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

Besteding (jaar T) IOAW 

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

Baten (jaar T) IOAW (exclusief 
Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief 
Rijk)

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06

€ 2.559.367 € 45.597 € 352.849 € 156 € 62.188 € 0

Gebundelde uitkering op 
grond van artikel 69 
Participatiewet_gemeentedeel 
2017

Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
gemeentedeel over (jaar T), 
ongeacht of de gemeente in 
(jaar T) geen, enkele of alle 
taken heeft uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam opgericht 
op grond van de Wgr.

Besteding (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud 
beginnende zelfstandigen) 
(Bbz 2004)

Baten (jaar T) Bbz 2004 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 
(levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen) (Bbz 2004)

Baten (jaar T) WWIK 
(exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen 
kunstenaars (WWIK)

Besteding (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v. art. 
10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) 
Loonkostensubsidie o.g.v. art. 
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)

Volledig zelfstandige 
uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12

€ 14.618 € 9.040 € 0 € 63.752 € 0 Ja
SZW G3 Besteding (jaar T) 

levensonderhoud gevestigde 
zelfstandigen (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob)

Baten (jaar T) 
levensonderhoud gevestigde 
zelfstandigen (exclusief Bob) 
(exclusief Rijk)

Baten (jaar T) 
kapitaalverstrekking (exclusief 
Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan 
onderzoek als bedoeld in artikel 
56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen 2004 (exclusief 
levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen)_gemeentedeel 
2017

Besluit bijstandverlening Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06
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€ 25.279 € 0 € 2.600 € 42.354 € 2.297 € 0zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten 
verantwoorden hier het 
gemeentedeel over (jaar T), 
ongeacht of de gemeente in 
(jaar T) geen, enkele of alle 
taken heeft uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam opgericht 
op grond van de Wgr.

Baten (jaar T) Bob (exclusief 
Rijk)

Besteding (jaar T) aan 
uitvoeringskosten Bob als 
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Volledig zelfstandige 
uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09

€ 0 € 0 Ja
IenW E27B Brede doeluitkering verkeer 

en vervoer SiSa tussen 
medeoverheden

Provinciale beschikking en/of 
verordening

Gemeenten en 
Gemeenschappelijke 
Regelingen

Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de 
kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie

Besteding (jaar T) ten laste 
van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van 
tot jaar T verantwoorde 
bestedingen ten laste van 
provinciale middelen

Indien de correctie een 
vermeerdering van 
bestedingen betreft, mag het 
alleen gaan over nog niet 
eerder verantwoorde 
bestedingen

Correctie ten opzichte van tot 
jaar T verantwoorde overige 
bestedingen 

Indien de correctie een 
vermeerdering van 
bestedingen betreft, mag het 
alleen gaan over nog niet 
eerder verantwoorde 
bestedingen

Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R

Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05

1 2011/0228714 € 0 € 0



Jaarverantwoording 2017 206

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten 
laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming 
van de juistheid en 
volledigheid van de 
verantwoordingsinformatie

Cumulatieve overige 
bestedingen tot en met (jaar 
T) 

Deze indicator is bedoeld 
voor de tussentijdse 
afstemming van de juistheid 
en volledigheid van de 
verantwoordingsinformatie

Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit 
dat het project is afgerond en u 
voor de komende jaren geen 
bestedingen meer wilt 
verantwoorden

Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E27B/ 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 10

1 2011/0228714 € 0 € 0 Nee



Jaarverantwoording 2017 207

Verantwoording IMG subsidies

 

Beschikkings-
nummer 
provincie

Project afgerond / 
eindverantwoording 

ja - nee

In de 
verlenings-
beschikking 
opgenomen 
subsidie voor 
dit project

Besteed tlv 
provinciale 
middelen jaar 
2016 (conform 
baten/lasten-
stelsel)

Besteed tlv 
gemeentelijke 
middelen jaar 
2016 (conform 
baten/lasten-
stelsel)

Cumulatief 
besteed tlv 
provinciale 
middelen t/m 
jaar 2016 
(conform 
baten/lasten-
stelsel)

Cumulatief 
besteed tlv 
gemeentelijke 
middelen t/m 
jaar 2016 
(conform 
baten/lasten-
stelsel)

Geplande 
einddatum

Optionele 
toelichting 
op één van 
de 
voorgaande 
kolommen

Aard controle D1 D1 R R R R R D1 D1
          
‘Herstructurering/gebieds-
ontwikkeling Arrivaterrein en 
kern Zwartsluis door 
woningbouw en verplaatsing 
school

2011 / 0023829 ja 2.000.000 0 720.209 2.000.000 3.382.268 31-12-2017  

 Totaal  2.000.000 0 602.620 2.000.000 2.662.059   
          
          
DU V&V Centrumplan Hasselt, 
herinrichting Justitiebastion

2016 / 0017191 nee 206.250 0 0 0 0 31-12-2018  

 Totaal  206.250 0 0 0 0   
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Bijlage 1. Beleidsindicatoren

Beleidsindicator Eenheid Jaar Zwarte-
waterland

Nederland 
(gemiddeld)

0 Bestuur en ondersteuning
1 Formatie Fte per 1.000 inwoners 2017 6,51

2 Bezetting Fte per 1.000 inwoners 2017 5,83

3 Apparaatkosten Kosten per inwoner 2017 487,94

4 Externe inhuur Kosten als % van totale 
loonsom + inhuur 
externe

2017 21,28%

5 Overhead % van totale lasten 2017 12,05%

1 Veiligheid
6 Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 

jongeren
2016 100 137

8 Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 
inwoners

2016 0,2 2,3

9 Geweldmisdrijven Aantal per 1.000 
inwoners

2016 1,8 5,3

10 Diefstallen uit woning Aantal per 1.000 
inwoners

2016 1,1 3,3

11 Vernielingen en beschadigingen (in 
de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 
inwoners

2016 2,9 5,6

3 Economie
14 Functiemenging % 2017 56,9 52,4

16 Vestigingen (van bedrijven) Aantal per 1.000 
inwoners in de leeftijd 
van 15 t/m 64 jaar

2017 136,5 139,7

4 Onderwijs
17 Absoluut verzuim Aantal per 1.000 

leerlingen
2016 0,91 2,01

18 Relatief verzuim Aantal per 1.000 
leerlingen

2016 16,79 26,88

19 Vroegtijdig schoolverlaters zonder 
startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het 
VO en MBO onderwijs

2014 1,6 2

5 Sport, cultuur en recreatie
20 Niet-sporters % 2016 52,8 48,7

6 Sociaal domein
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21 Banen Aantal per 1.000 
inwoners in de leeftijd 15 
- 64 jaar

2017 823,5 758,2

22 Jongeren met een delict voor de 
rechter

% 12 t/m 21 jarigen 2015 1 1,45

23 Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar 2015 2,02 6,58

24 Netto arbeidsparticipatie % van de werkzame 
beroepsbevolking ten 
opzichte van de 
beroepsbevolking

2016 69,3 65,8

26 Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen 2015 0,94 1,52

27 Personen met een 
bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 
inwoners

2017 175 419

28 Lopende re-integratievoorzieningenAantal per 10.000 
inwoners van 15 - 64 jaar

2017 200 271

29 Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 
18 jaar

2017 6,3 8,8

30 Jongeren met jeugdbescherming % van alle jongeren tot 
18 jaar

2017 1 1

31 Jongeren met jeugdreclassering % van alle jongeren van 
12 tot 23 jaar

2016 Gegevens niet 
beschikbaar

0,4

32 Cliënten met een 
maatwerkarrangement WMO

Aantal per 10.000 
inwoners

2017 380 540

7 Volksgezondheid en Milieu
33 Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner 2016 43 187

34 Hernieuwbare elektriciteit % 2015 1,1 12,2

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
35 Gemiddelde WOZ-waarde Duizend euro 2017 195 216

36 Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 
woningen

2015 11,5 6,4

37 Demografische druk % 2017 81,7 69

38 Gemeentelijke woonlasten 
eenpersoonshuishouden

In euro's 2017 717 644

39 Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoonshuishouden

In euro's 2017 865 723
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Bijlage 2. Baten en lasten per taakveld

Taakveld Omschrijving Lasten Baten Saldo 

01  Bestuur 967.969 110 -967.859

010  Mutaties reserves 2.946.245 3.488.171 541.926

02  Burgerzaken 642.849 405.775 -237.074

03  Beheer overige gebouwen en gronden 311.380 446.351 134.971

04  Overhead 6.285.596 245.681 -6.039.915

05  Treasury 31.742 909.296 877.554

61  OZB woningen 214.150 1.969.027 1.754.877

62  OZB niet-woningen 97.267 2.456.724 2.359.457

64  Belastingen overig 5.724 82.316 76.591

07  Alg.uitkering + uitk.gem.fonds  26.575.042 26.575.042

08  Overige baten en lasten 256.518 190.657 -65.861

09  Vennootschapsbelasting (VpB) 16.285  -16.285

11  Crisisbeheersing en brandweer 1.600.384 110.384 -1.490.000

12  Openbare orde en veiligheid 386.688 34.733 -351.955

21  Verkeer en vervoer 2.655.811 123.703 -2.532.108

24  Economische havens en waterwegen  281.977 389.524 107.546

31  Economische ontwikkeling 23.310  -23.310

32  Fysieke bedrijfsinfrastructuur 439.459 573.459 134.000

33  Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 93.473 29.769 -63.703

34  Economische promotie 393.012 88.227 -304.785

41  Openbaar basisonderwjis 27.891  -27.891

42  Onderwijshuisvesting 1.248.478  -1.248.478

43  Onderwijsbeleid en leerlingzaken 907.321 174.530 -732.791

51  Sportbeleid en activering 906.606 44.338 -862.268

52  Sportaccommodaties 440.759 109.766 -330.993
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53  Cult.pres./productie/particip. 144.152 34.355 -109.797

54  Musea 91.524  -91.524

55  Cultureel erfgoed 111.181  -111.181

56  Media 433.456 10.503 -422.953

57  Openbaar groen en (openlucht)recreatie 776.290 5.824 -770.466

61  Samenkracht en burgerparticipatie 1.346.945 368.913 -978.032

62  Wijkteams 486.708  -486.708

63  Inkomensregelingen 4.592.677 3.017.777 -1.574.900

64  Begeleide participatie 1.256.224 5.513 -1.250.712

65  Arbeidsparticipatie 380.961 83.562 -297.400

66  Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.188.083 17.837 -1.170.247

671  Maatwerkdienstverlening 18+  2.353.017 263.867 -2.089.150

672  Maatwerkdienstverlening 18- 5.079.542 31.195 -5.048.346

681  Geëscaleerde zorg 18+  25.401  -25.401

682  Geëscaleerde zorg 18- 85.862  -85.862

71  Volksgezondheid 873.444  -873.444

72  Riolering 3.184.825 3.784.603 599.778

73  Afval 1.538.013 1.773.815 235.802

74  Milieubeheer 514.088 65.598 -448.491

75  Begraafplaatsen en crematoria 333.298 370.418 37.120

81  Ruimtelijke ordening 625.487 94.906 -530.582

82  Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 3.422.669 3.934.317 511.648

83  Wonen en bouwen  2.533.327 1.661.985 -871.342

Rekeningresultaat 52.558.071 53.972.570 1.414.500


