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Aanbiedingsbrief 

De Zomernota is, in de door uw raad vastgestelde besturingscyclus, de bestuursrapportage waarin het 

college aan uw raad de voortgang van de lopende begroting rapporteert. Met deze 

bestuursrapportage stellen wij u in staat uw kaderstellende en controlerende rol in te vullen en 
besluiten tot wijziging van de begroting te nemen. 

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN 
De financiële omstandigheden ten opzichte van de recentelijk gepresenteerde jaarverantwoording zijn 

gewijzigd. Op basis van de gegevens in deze Zomernota verwachten wij in 2019 een incidenteel tekort 
van € 524.000 ten opzichte van de vastgestelde begroting.  

De voortzettende kostenontwikkeling op het Sociaal Domein,  die overeenkomt met het landelijke 

beeld, heeft tot gevolg dat wij in 2019 op het Sociaal Domein een tekort verwachten van € 1,3 

miljoen. Hierbij is geen rekening gehouden met de effecten van de Meicirculaire 2019. De incidentele 
extra bijdrage van het Rijk voor de gestegen kosten in de (jeugd)hulp is wel verwerkt in deze 

Zomernota. Via de ledenbrief van de VNG is recent aangekondigd dat gemeenten in 2019 een bedrag 
van  € 420 miljoen krijgen voor de jeugdhulp. De gemeente Zwartewaterland ontvangt in 2019 een 

incidentele bijdrage van circa € 420.000.  

 
Dekking voor het tekort vinden wij door de inzet van de reserve Sociaal Domein. Valt de Meicirculaire 

2019 wél positief uit, dan leidt dit tot een lagere onttrekking uit de reserve Sociaal Domein. 

Tabel begrotingsmutaties Zomernota 2019 
In onderstaande tabel zijn de begrotingsmutaties uit deze Zomernota opgenomen. Voor zover 

mutaties structureel in de begroting verwerkt moeten worden is dat aangegeven in de desbetreffende 

begrotingsjaren. De structurele mutaties zullen worden betrokken bij de Kadernota 2020 – 2023. 

                     Bedragen in € (+= voordeel, -/- is nadeel) 

Nr. Omschrijving 2019 Structureel 

1 Begrotingssaldo 2019 617.000 

 2 Septembercirculaire 2018      -48.000  -6.000  

3 Rente en dividenden -188.000 -64.000 

4 Peuterspeelzalen      -19.000  -25.000  

5 Project Supranet -5.000 

 6 Vrijval afschrijvingen     232.000    

7 Afrekening RSJ Jeugdhulp 2018      -37.000    

8 Pachtopbrengsten      -35.000  -35.000  

9 Verkoop gronden 30.000 

 10 Loonontwikkeling 2019    -152.000  -152.000  

11 Verhoging raadsledenvergoeding      -70.000  -70.000  

12a Extra dividend ROVA 2018       32.000    

12b Storting dividend in voorziening afval      -32.000    

13 Sociaal Domein -1.300.000 -1.200.000 

14 Rijksbijdrage Jeugd 420.000 300.000 

15 Meeropbrengst OZB     170.000  170.000 
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16a Indexatie subsidie SZZ -5.000 -5.000 

16b Indexatie ten laste van stelpost prijsindex 5.000 5.000 

17 Structurele gevolgen jaarrekening 2018 -82.000 -82.000 

18 Diverse structurele mutaties      -57.000    -57.000  

Verwacht resultaat 2019  -524.000  -1.221.000  

19 Inzet reserve Sociaal Domein  524.000 

 

 

- - 

 
Toelichting 
 

Onderwerp Toelichting 

1 Begrotingssaldo 2019 
De begroting 2019 zoals die door uw raad is vastgesteld, 

bevat een positief saldo van € 617.000. 

2 Septembercirculaire 2018 
De septembercirculaire 2018 laat een dalend accres zien 
voor de komende jaren. Dit wordt met name veroorzaakt 

door lagere rijksuitgaven. Daarnaast is de dalende ruimte 

onder het plafond van het BTW compensatiefonds een 
grote oorzaak. Hierdoor daalt de uitkeringsfactor voor de 

komende jaren. 

3 Rente 
Door een aantal afgeloste verstrekte geldleningen aan 
derden, loopt de te ontvangen rentevergoeding terug. 

Door actualisatie van de grondexploitaties (en dalende 
boekwaarden door verkoop van gronden) rekenen we 

minder rente toe aan de grondexploitaties. Dit leidt tot 

een nadelig renteresultaat. Daar tegenover verwachten 
we een toename van het te ontvangen dividend.  

4 Peuterspeelzalen 
De gemeente verstrekt een inkomensafhankelijke toeslag 
aan de ouders van kinderen die gebruik maken van de 

peuterspeelzaal. De bijdrage vanuit de algemene uitkering 
wordt verlaagd.  

5 Project Supranet 
Dit betreft een incidentele bijdrage aan GGD IJsseland 
voor het Plan van aanpak 'Supranet IJsselland – 

Suïcidepreventie Actienetwerk in de regio IJsselland'. 

6 Vrijval afschrijvingen 
Er ontstaat een voordeel van € 232.000 op de 

afschrijvingskosten door nog niet afgeronde investeringen 
en de niet benutte stelpost vrijval kapitaallasten.  

7 Afrekening RSJ Jeugdhulp 2018 
Naar aanleiding van de vastgestelde jaarrekening 2018 

van Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ 
IJsselland) dient gemeente Zwartewaterland nog een 

aanvullende financiële bijdrage te leveren van € 37.000 

aan het RSJ IJsselland op de reeds voorgeschoten 
middelen in 2018.  

8 Pachtopbrengsten 
De dijkpercelen worden niet meer tot de bedrijfsgronden 
gerekend. Het gevolg is dat de agrarische sector hier 
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geen belang meer bij heeft en deze gronden dus minder 
opbrengsten opleveren. 

9 Verkoop gronden 
In de begroting is structureel een opbrengst geraamd van 
€ 15.000 voor de verkoop van percelen groen, die geen 

meerwaarde of openbare functie hebben. Veelal gaat het 
om kleine rest-/groenstroken bij woningen. Onlangs is 

echter een groenperceel van 1.864m2 naast het 

industrieterrein in Genemuiden verkocht met een 
opbrengst van € 27.000, waardoor er nu al een 

meeropbrengst ten opzichte van de raming is 
gerealiseerd. 

10 Loonontwikkeling 2019* 
We zien in 2019 een lastentoename door verhoging van 
de sociale lasten en toegekende periodieken. 

11 Verhoging raadsledenvergoeding* 
In 2018 is de raadsledenvergoeding in kleine gemeenten 
(minder dan 24.000 inwoners) verhoogd. Met 

terugwerkende kracht werd vanaf de installatie van de 
nieuwe gemeenteraden op 29 maart 2018 de 

raadsledenvergoeding verhoogd. Het ministerie van BZK 

stelde in 2018 eenmalig 10 miljoen euro beschikbaar voor 
de verhoging van de raadsledenvergoedingen in de kleine 

gemeenten. Dit bedrag is uitgekeerd via een 
decentralisatie-uitkering uit het gemeentefonds.  

12 Extra dividend ROVA 2018 
ROVA heeft over het boekjaar 2018 extra dividend 
uitgekeerd, dat in 2019 is uitbetaald. Conform de 

inmiddels gegroeide praktijk stellen wij voor dit extra 

dividend te toe te voegen aan de voorziening 
afvalstoffenheffing, zodat het betrokken kan worden bij 

de bepaling van het tarief afvalstoffenheffing 
voor 2020 en de daarop volgende jaren. 

13 Sociaal Domein 
Al jaren heeft het sociaal domein te maken met een 

financieel tekort. Dit tekort wordt met name veroorzaakt 
door structureel hogere kosten vanuit Jeugdhulp (stijging 

dure voorzieningen) en de BUIG (stijging 
loonkostensubsidie en leenbijstand). In 2019 verwachten 

wij een tekort van € 1,3 miljoen.  

14 Rijksbijdrage Jeugd 
Via de ledenbrief van de VNG is recent aangekondigd dat 

gemeenten in 2019 een bedrag van € 420 miljoen krijgen  
voor de jeugdhulp. De gemeente Zwartewaterland 
ontvangt in 2019 een incidentele bijdrage van circa € 

420.000.  

15 Meeropbrengst OZB 
Mede door areaaluitbreidingen ontvangen we structureel 
meer OZB. 

16 Indexatie subsidie SZZ 
De indexatie van de subsidie aan Stichting Zwembaden 
Zwartewaterland wordt ten laste gebracht van de hiervoor 

in de begroting opgenomen stelpost prijsindex. Dit betreft 
een structurele mutatie. 

17 Structurele gevolgen jaarrekening 

2018 

De structurele gevolgen uit de jaarrekening 2018 
verwerken we in de Zomernota 2019.   
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18 Diverse structurele mutaties  
Diverse mutaties leiden structureel tot een negatief 
resultaat van € 57.000. Het betreffen veelal technische 

mutaties. 

19 Inzet reserve Sociaal Domein 
De reserve Sociaal Domein is bedoeld om eventuele 

toekomstige tegenvallers te kunnen vangen. Wij stellen 
voor de reserve Sociaal Domein in te zetten ter dekking 

van het verwachte tekort.  

*Compensatie door het Rijk op deze posten vindt plaats via het totaal van de algemene uitkering.  
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BELEIDSONTWIKKELINGEN 
 

Programma Dienstbaar Zwartewaterland 
Inwonersparticipatie 

Inwoners en maatschappelijke partners krijgen ruimte voor het ontplooien van initiatieven. We staan 
dicht bij onze inwoners en bieden hen de mogelijkheid actief mee te denken en te doen bij 

veranderingen. Om de samenwerking met onze inwoners verder te verbeteren hebben we ons 
werkproces geoptimaliseerd. Hierin is aandacht voor de betrokkenheid van deelnemers, 

samenwerking, communicatie, een procesmatige benadering en de inbreng van vakkennis. De 

behoefte van de inwoners aan een (deels) andere rolverdeling en betere onderlinge samenwerking 
hebben we meegenomen in de vernieuwde werkwijze waarmee we onze organisatie dit jaar 

vertrouwd maken. 

Onze Omgevingsvisie, inclusief de visie op de doorontwikkeling van het sociaal domein, komt samen 

met inwoners, ondernemers, (keten) partners en de (maatschappelijke) organisaties tot stand. Dit 
geldt ook voor de leefbaarheidsplannen en het in kaart brengen en realiseren van maatschappelijke 

opgaven, zoals de energietransitie, het aanpassen aan het veranderende klimaat en bereikbaarheid.  

Communicatie en Dienstverlening 
De gemeentelijke website is een belangrijk kanaal binnen het totaal van dienstverleningskanalen. We 
richten de website vraaggestuurd, toegankelijk en veilig in. Op dit moment zijn we bezig met de 

verbetering van de toegankelijkheid van de gemeentelijke website voor alle betrokkenen binnen het 
sociaal domein. Het interactief Persoonlijk Internet Portaal hebben we in januari geïntroduceerd. 'Mijn 

Zwartewaterland' is de persoonlijke omgeving van de gemeentelijke website. Net als voorheen is het 

mogelijk om belastingaanslagen in te zien en WOZ-taxatieverslagen te bekijken. In het vernieuwde 
portaal is er onder meer een mogelijkheid om een aantal belastingzaken, zoals kwijtschelding 

aanvragen, direct te regelen. Daarnaast kunnen inwoners zien hoe zij ingeschreven staan in de 
Basisregistratie Personen.  

Wij vinden het belangrijk dat onze communicatie eenvoudig, begrijpelijk en betrouwbaar is. We 
passen onze communicatiemiddelen aan op B1-niveau. Dat wil zeggen dat 80% van de bevolking onze 

communicatie begrijpt. We zijn dit jaar bezig met het aanpassen van de website en de brieven. 
Medewerkers hebben al eerder een schrijftraining op B1-niveau gehad. In september is de jaarlijkse 

opfriscursus. Ook de nieuwe medewerkers ontvangen deze schrijftraining. Onze communicatie willen 

we ook toegankelijk maken voor laaggeletterden. Met de stichting Lezen en Schrijven is afgesproken 
dat zij meekijken bij de standaardbrieven. Dit werken wij nog verder uit. 

De screening van verordeningen en andere verbindende voorschriften op overbodige regels gebeurt 

op het moment dat zij worden geactualiseerd c.q. aangepast. Dit jaar gebeurt dit bijvoorbeeld met de 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook bij de invoering van de Omgevingswet is deze 
screening aan de orde.  

Digitale begroting 
De producten uit de besturingscyclus, zoals de begroting en de jaarverantwoording, waren reeds 

toegankelijk via onze website. Op dit moment wordt een interactieve en digitale begroting ontwikkeld. 
Geïnteresseerden kunnen dan gemakkelijker informatie vinden over een specifiek programma of 

thema. De planning is dat deze in de tweede helft van 2019 voor u en onze samenleving beschikbaar 
komt. 

Digitale Agenda 2020 
Met de Digitale Agenda Zwartewaterland brengen we in beeld waar de uitdagingen liggen op het 

gebied van digitalisering en informatievoorziening. De opgaven die in onze Digitale Agenda zijn 
opgenomen, zijn gebaseerd op inbreng vanuit de organisatie en de landelijke agenda van de VNG. We 

hebben deze opgaven vertaald naar concrete trajecten met een tijdplanning. Voorbeelden hiervan zijn 

de doorontwikkeling van de dienstverlening van het Klant Contact Centrum, de invoering van het 
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Digitaal Stelsel Omgevingswet en de Meldingen Openbare Ruimte. Met de trajecten die we in de 

Digitale Agenda hebben opgenomen verbeteren we onze dienstverlening als overheid. Meer informatie 

over de digitaliseringstrajecten die wij ter hand nemen is opgenomen in de raadsbrief die u in mei 
heeft ontvangen. 

Qua (ICT-) bedrijfsvoering oriënteren wij ons op de wijze waarop we toekomstgericht strategisch en 

tactisch kunnen samenwerken. Om kwetsbaarheid op te kunnen vangen en de kwaliteit verder te 

verhogen, hebben wij inmiddels het concrete voornemen om ons aan te sluiten bij het Shared Service 
Centrum ONS in Zwolle. 

Procesbeheersing 
Wij vinden het belangrijk dat onze beheersing van de werkprocessen op orde is en dat wij vanaf 2021 

het 'in control statement' kunnen afgeven dat landelijk wordt ingevoerd. In 2018 is gestart met de 
gezamenlijke uitvoering van de Verbijzonderde Interne Controle (VIC) op de werkprocessen door de 

gemeenten Steenwijkerland, Westerveld, Meppel, Staphorst en Zwartewaterland. Vanwege het 
tussentijds uittreden van de gemeente Staphorst, wordt het samenwerkingsverband voortgezet door 

vier partijen. De gewenste contouren van de samenwerking zijn inzichtelijk gemaakt. Nu zijn we bezig 

de VIC verder te professionaliseren voor het verslagjaar 2019 en worden de controle- en 
uitvoeringsplannen op elkaar afgestemd. Voor 2019 zal de VIC alle processen die van belang zijn voor 

de financiële rechtmatigheid oppakken.  

Ook zijn we aan de slag met de verdere ontwikkeling plaats van de liquiditeitsplanning. Deze 

ontwikkeling draagt bij aan de sturing op de schuldquote 

Informatieveiligheid en Privacy 
Op het vlak van informatiebeveiliging zijn in 2018 de beoogde doelen bereikt. Er is een definitieve 
Functionaris Gegevensbescherming aangesteld en er is een privacybeleidskader vastgesteld. Ook is 

(overeenkomstig de regelgeving) een privacy team geformeerd dat de implementatie van de uit de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voortkomende voorschriften vertaalt naar 

maatregelen en actiepunten. Er is een verwerkingsregister aangelegd, een 
informatiebeveiligingsincidenten- en datalekkenregister aangelegd en er staat een draaiboek klaar 

voor het correct afhandelen van informatiebeveiligingsincidenten en datalekken. In 2019 zijn we 

verder gegaan met onze inspanningen om privacybewustzijn goed in de organisatie te borgen en de 
verwerkingen van persoonsgegevens nog beter te beveiligen. We vinden het belangrijk dat de 

basisbeginselen van de AVG bij alle eenheden in de organisatie bekend zijn en dat privacy steeds 
meer deel uitmaakt van de vaste werkwijze. 

Gezagsondermijning 
Het Interbestuurlijk Programma dat tussen de samenwerkende overheden is afgesloten (zie hierna) 

beoogt onder andere een gezamenlijke investering in een weerbare democratie, een weerbaar bestuur 
en ambtenarenapparaat. Het gaat om het tegengaan van ondermijning van de democratische 

rechtsorde door de georganiseerde criminaliteit, door antidemocratische groeperingen en door 

ongewenste buitenlandse inmenging. Binnen onze organisatie is een eerste sessie met diverse teams 
georganiseerd om het bewustzijn voor het thema ondermijning te vergroten. Ook heeft een 

informatiesessie met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)  plaatsgevonden. Het 
RIEC ondersteunt het openbaar bestuur bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Aan de hand 

van de informatiesessie wordt binnenkort samen met de politie en het RIEC een ondermijningsbeeld 

opgesteld. Op basis van dit beeld wordt geanalyseerd op welke gebieden ondermijning in onze 
organisatie extra aandacht behoeft. Het plan van aanpak zal hierop aansluiten.  

Interbestuurlijke samenwerking 
Ons land staat de komende jaren voor een aantal grote maatschappelijke opgaven. De vier 

samenwerkende overheden (de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen) pakken deze 
opgaven samen aan via het Interbestuurlijk Programma (IBP). Bij de vorige Kadernota (2019-2022) 

bent u geïnformeerd over de speerpunten van het IBP. Deze zijn: 
 Samen aan de slag voor het klimaat 

 Toekomstbestendig wonen 

 Regionale economie als versneller 
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 Naar een vitaal platteland 

 Merkbaar beter in het sociaal domein 

 Nederland en Migrant goed voorbereid 

 Problematische schulden voorkomen en oplossen 

 Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving 

 Passende financiële verhoudingen. 

 

Aan het begin van het jaar bent u via een informatiebijeenkomst op de hoogte gesteld van de huidige 

stand van het IBP aan de landelijke en regionale overlegtafels en hoe deze aansluiten bij onze reeds 
lopende lokale processen. De financiële consequenties (voor zover nu bekend) zijn voor dit jaar 

verwerkt in de Zomernota 2019 en de meerjarige gevolgen zijn u aangeboden via de Kadernota 2020-
2023. Op korte termijn is er veelal sprake van proceskosten (zoals analyse, onderzoek, participatie en 

het voorbereiden van besluitvorming). Daarna volgen de realisatiekosten, afhankelijk van de keuzes 
die u voor de uitvoering maakt. Daarbij proberen wij zoveel mogelijk aan te sluiten bij reeds lopende 

investeringsprogramma's en ontwikkelingen in onze gemeente. 

De voortgang op de afzonderlijke speerpunten van het IBP zijn beschreven onder specifieke kopjes in 
deze aanbiedingsbrief (gesorteerd onder de drie bestuurlijke programma's van onze gemeente). 

Op deze plaats benoemen wij ook de beoogde continuering van de verhoging van de basisbijdrage 

aan de Regio Zwolle. De komende jaren wordt in dit samenwerkingsverband, waarin wij participeren, 

uitvoering gegeven aan de nieuwe agenda van de Regio Zwolle. Via deze agenda worden regionale 
vraagstukken op de thema's bereikbaarheid, Human Capital, leefomgeving en energie gezamenlijk 

opgepakt. In lijn met het IBP is merkbaar dat vraagstukken complexer zijn geworden en vaker om een 
regionale aanpak vragen. Om de effectiviteit, slagvaardigheid en professionaliteit van de 

samenwerking binnen de Regio Zwolle te versterken is de governance op onderdelen aangepast. 

Daarnaast wordt het regiobureau beperkt uitgebreid voor het opzetten van een betere 
basisinfrastructuur, ontlasting van de deelnemende gemeenten en het verbeteren van de 

verantwoordingscyclus ten behoeve van de deelnemende partijen. Om deze ambities te kunnen 
bekostigen wordt de basisbijdrage aan de Regio, zoals eerder met uw raad is besproken, verhoogd. 

Vanuit de regio is nu aangegeven dat de verhoging met ingang van 2020 wordt ingevoerd.  

Ontwikkeling kengetallen/beleidsindicatoren 
In 2019 volgt de notitie 'prospectief inzicht' vanuit de commissie BBV. Deze notitie wordt als 
belangrijke leidraad gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de lokale kengetallen en 

beleidsindicatoren. Het doel is om de raad meer handvatten te geven bij de beoordeling van de 

begroting.  

Programma Zorgzaam en Levendig Zwartewaterland 
Statushouders 
In samenwerking met woningbouwverenigingen hebben we afspraken gemaakt over de termijn voor 

het vinden van een woning voor statushouders. Samen met de statushouder bekijken we aan welke 
activiteiten zij kunnen deelnemen om de taal en participatie te bevorderen. Het 

werkgeversservicepunt (WSP) helpt daarnaast bij het zoeken van een baan. De taakstelling die het 
Rijk oplegt voor de huisvesting van statushouders behalen we. 

Laaggeletterdheid  
Onze inzet is om te zorgen voor meer bekendheid van laaggeletterdheid. De afgelopen periode 

hebben we daarom in de media meer aandacht besteed aan dit onderwerp. In de week van de 
alfabetisering zullen we daarnaast diverse activiteiten organiseren. Onze ketenpartners en de 

consulenten van de gemeenten volgden een cursus om de herkenbaarheid en bespreekbaarheid van 

laaggeletterdheid te vergroten. We merken dat we tot nu toe vooral inwoners bereiken met een niet-
Nederlandse achtergrond. De komende periode blijven we ons daarom in de klankbordgroep 

laaggeletterdheid ook inzetten voor het bereiken van Nederlanders die hier geboren zijn.  

Jeugdhulp 
In ons Preventieplan Jeugd ‘It takes a village to raise a child’ zetten we ons ervoor in dat jongeren op 
kunnen groeien tot gezonde, gelukkige, zelfredzame, sociale en maatschappelijk betrokken 
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volwassenen. In het Preventieplan zijn zes thema's opgenomen waar we de komende jaren mee aan 

de slag gaan. Op basis hiervan zijn projectgerichte uitvoeringsplannen opgesteld: Jongeren op Gezond 

Gewicht (JOGG), Kinderen in echtscheidingssituatie (KIES), Plezier op school, Steunouders en de 
Oudercursus Positief opvoeden. De cursussen die uit de uitvoeringsplannen voortvloeien worden 

doorgaans goed bezocht en de reacties zijn positief.  

Naast onze inspanningen vanuit het preventiebeleid, blijven we ons in samenwerking met tien andere 

gemeenten (RSJ IJsselland) inzetten voor jeugdigen die meer gespecialiseerde jeugdhulp behoeven.  

Participatie 

De gemeente Zwartewaterland maakt onderdeel uit van het Regionaal Werkbedrijf Zwolle. In 

samenwerking met het onderwijs en bedrijfsleven begeleiden we kwetsbare jongeren naar een stage- 

of werkplek (schakel-makel pool). Daarnaast zetten de consulenten werk en de jobcoaches zich in 
voor een passende werkplek voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als deelnemer aan 

het werkgeversservicepunt zijn we bovendien een aanspreekpunt voor werkgevers in de gemeente 
Zwartewaterland. Via het project ‘Klant in beeld’ spreken wij al onze klanten, waardoor we van hen 

een volledig beeld krijgen. We verwijzen ze door naar een passend aanbod (tegenprestatie), of maken 

als dit niet mogelijk is afspraken op maat. Naar aanleiding van het project worden de beleidsregels 
tegenprestatie aangepast.  

Schuldhulpverlening 
Voor de doorontwikkeling van de schuldhulpverlening leggen we de raad later dit jaar een aantal 

scenario’s ter besluitvorming voor. Naar aanleiding van de besluitvorming zullen we de 
schulddienstverlening anders vormgeven: meer vanuit de preventiegedachte, zonder de hulpverlening 

los te laten.   

Human Capital Agenda 
In het samenwerkingsverband Regio Zwolle dragen we bij aan de Human Capital Agenda (HCA).  
Ondernemers, onderwijs en overheden investeren samen in zittend en toekomstig personeel, onder 

meer via een regionaal opleidings- en ontwikkelfonds. Op die manier wordt de kans op werkloosheid 
en tekorten op de arbeidsmarkt verminderd, met aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Bedrijven 

kunnen individueel en collectief aanvragen doen bij het fonds. Via de website 

upgradejezelfregiozwolle.nl kunnen bedrijven een voorlopige aanvraag indienen. Het fonds wordt 
vanaf medio juni opengesteld. 

Wij stimuleren ons eigen bedrijfsleven onder meer via de Ondernemerskringen om met plannen te 
komen. Voor het jaar 2019 heeft u ingestemd met een bijdrage aan de HCA. Onze intentie is om deze 

bijdrage de komende jaren voort te zetten. Met de HCA dragen we bij aan één van de speerpunten 
van het IBP: het realiseren van voldoende werkgelegenheid. 

Onderwijskansenbeleid  
Gemeente en schoolbesturen hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om een onderwijskansen-

beleid te ontwikkelen en uit te voeren, met als doel de kinderen in onze gemeente met een potentiële 
onderwijsachterstand optimale kansen in het basisonderwijs te bieden. Met ingang van 2019 is de 

verdeelsleutel vanuit het Rijk voor het gemeentelijk onderwijskansenbeleid ingrijpend gewijzigd. Dit 

betekent voor ons dat het budget fors is toegenomen. In samenwerking met onze partners hebben we 
ons ingezet voor een nieuw onderwijskansenbeleid, dat is vastgelegd in de nota 'Gelijke kansen voor 

ieder kind'. De nota wordt binnenkort aan uw raad ter vaststelling aangeboden.   

Integrale huisvesting  
Met het Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs zetten we ons in voor functionele, duurzame en 
passende onderwijshuisvesting voor de komende 20 jaar. Daartoe hebben we een projectplan 

opgesteld. De planning is erop gericht dat het nieuwe Integraal Huisvestingsplan eind 2019 wordt 
afgerond.  

Zorg 
Als gemeente sluiten wij aan op klantbehoeften. Deze conclusie wordt bevestigd door de resultaten 

van cliëntervaringsonderzoeken op het gebied van de Wmo van de afgelopen jaren. Ook diverse 
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sociale netwerkpartners zijn positief over de dienstverlening. Er is sprake van een stijging van het 

beroep op de begeleiding, Wmo voorzieningen en huishoudelijke hulp. Het gaat bij begeleiding met 

name om dagbesteding of individuele begeleiding. Ook binnen de huishoudelijke hulp stijgt het aantal 
aanvragen. Huishoudelijke hulp is op dit moment met name bestemd voor ouderen. De vergrijzing en 

het feit dat ouderen langer thuis blijven wonen leiden tot meer verzoeken om huishoudelijke hulp. 
 

We maken een plan van aanpak voor de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap. Dit richt zich op de inclusieve samenleving, toegankelijkheid en 
bereikbaarheid. Deze activiteit staat gepland voor het najaar. Dit geldt ook voor de voorbereidingen 

voor het oprichten van een sociaal participatiefonds voor minima om deelname aan verenigingen te 
stimuleren.   

 
Veiligheid  
In januari is het risicoprofiel en de 'Strategische Beleidsagenda 2019 - 2022' van de Veiligheidsregio 

aan u gepresenteerd. De grootste risico's in deze regio, zoals overstroming en storing van 
nutsvoorzieningen, hebben de hoogste prioriteit bij diverse programma's en projecten van deze 

organisatie. Vier nieuwe risico's vragen om aandacht in de Strategische Agenda van de 
Veiligheidsregio. Het gaat om digitale verstoring (cyberveiligheid), klimaatverandering, 

maatschappelijke onrust en terrorisme. 

Het meerjarenbeleidsplan Toezicht en Handhaving in de openbare ruimte en het bijbehorende 

uitvoeringsplan zijn vastgesteld. Hierover heeft u een raadsbrief ontvangen. Aansluitend heeft uw 

raad in maart ingestemd met het meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2019-2022 waarin de belangrijkste 
speerpunten voor onze gemeente zijn opgenomen. De speerpunten zijn: woninginbraak, hennep en 

ondermijning, jeugd(overlast), middelengebruik en personen met verward gedrag, veilig ondernemen 
en veilig uitgaan, verkeersveiligheid en zelfredzaamheid. Belangrijk uitgangspunt bij de plannen is het 

betrekken van de inwoners bij de veiligheid van hun eigen woon- en leefomgeving. De afgelopen 
periode is een dekkend netwerk voor Whatsapp-buurtpreventie in alle drie de kernen en een groot 

deel van het buitengebied opgezet. Via diverse communicatiekanalen (Burgernet, huis-aan-huisbladen, 

sociaal media) is aandacht besteed aan het doen van aangifte en anoniem melden.  

Voor de naleving van de Drank- en horecawet organiseren we voldoende toezichtcapaciteit. Met uw 
raad is de afspraak gemaakt dat aan het eind van het jaar 25 controles zijn uitgevoerd. Inmiddels 

hebben tien controles plaatsgevonden. Het terugdringen van het alcoholgebruik vraagt om een brede 

aanpak. Het opstellen van een convenant is hiervan een onderdeel. De aanpak dient zich niet alleen te 
richten op de reguliere horeca maar ook op de para-commerciële instellingen die alcohol mogen 

schenken, slijterijen, supermarkten, afhaalrestaurants en dergelijke. In de tweede helft van dit jaar 
ronden wij de oriëntatie met de ketenpartners af, waarna we ons kunnen richten op het convenant.  

Omgekeerde toets 
We kijken naar de bedoeling van de wet in plaats van naar de letter van de wet. Dit sluit goed aan bij 

ons beleid waar we uitgaan van maatwerk en één gezin, één plan, één regisseur. We denken mee met 
de burger over het effect dat hij wil bereiken en kijken of dit past binnen de doelstelling van de 

wetten van het sociaal domein. In navolging van de omgekeerde toets vinden in 2019 

voorbereidingen plaats voor het opstellen van de omgekeerde verordening: één sociaal domein brede 
verordening die aansluit bij de uitgangspunten van de omgekeerde toets. 

Transparantie sociaal domein 
Binnen het sociaal domein monitoren we de bereikte resultaten, processen en financiële aspecten. Dit 

gebeurt onder andere via de Dashbords Sociaal Domein, die per kwartaal aan de raad wordt 
voorgelegd. Daarnaast is er per kern een actuele Sociale kaart beschikbaar. Op deze kaart zijn alle 

organisaties te vinden die ondersteuning bieden op het gebied van zorg en welzijn, wonen, jeugd en 
gezin of werk en inkomen. 
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Bewegen, Sporten en Ontmoeten 
We hebben de mogelijkheid onderzocht om mee te doen aan de methodiek "Jongeren op gezond 

gewicht (JOGG). Inmiddels is het besluit genomen om per februari 2019 JOGG-gemeente te worden. 
Het project duurt in totaal twee keer drie jaar. De uitvoering is in handen van de buurtsportcoaches. 

Het beheerplan Spelen is in de eerste helft van 2019 opgesteld. Onze gemeente beschikt over tachtig 

openbare speelplekken en zeven openbaar gestelde schoolpleinen. Per kind is in Zwartewaterland een 

hoge waarde in speelvoorzieningen geïnvesteerd. Dit blijkt uit een landelijke benchmark. Wel is er 
sprake van een verouderd toestellenbestand en de gemiddelde prijs per toestel is laag. Hierdoor zijn 

meer onderhoudskosten noodzakelijk. Via het plegen van preventief onderhoud willen wij ervoor 
zorgen dat de speel- en sporttoestellen in de toekomst netjes en veilig blijven.  

Ons voornemen voor dit jaar was om niet alleen een onderhoudsplan maar ook een speelbeleidsplan 
te ontwikkelen. Gelet op de maatschappelijke trend om spelen, sporten, bewegen en ontmoeten in de 

openbare ruimte te stimuleren, lijkt het ons gewenst deze visie te verbreden naar het gebruik van de 
buitenruimte. De buitenruimte is multifunctioneel te gebruiken en kan voor jong en oud een 

belangrijke verbindende schakel vormen voor sport, spel en ontmoeting. Ook kan het een belangrijke 

bijdrage leveren aan de leefbaarheid en gezondheid van mensen. De geconstateerde onevenredige 
verdeling van speelvoorzieningen over de doelgroepen en buurten kunnen we bij de te ontwikkelen 

visie betrekken. 

Ontmoeting in Vitale Centra 
In 2018 heeft u de hoofdopgaven voor de Omgevingsvisie vastgesteld. Per kern en in het 
buitengebied zijn binnen deze hoofdopgaven een aantal centrale thema's naar voren gekomen. 

Voorbeelden hiervan zijn: een aantrekkelijk centrum, (veilige) leefomgeving, bereikbaarheid, het 
kunnen meedoen en het voorkomen van eenzaamheid. Per kern variëren deze thema's enigszins. 

Tijdens de ontmoetingen die in mei/juni met inwoners zijn georganiseerd, zijn verdiepende 

gesprekken gevoerd over deze thema's die voor inwoners belangrijk zijn. De uitkomsten van deze 
ontmoetingen worden uitgewerkt in de Omgevingsvisie. Deze vormt het richtinggevend kader voor de 

Leefbaarheidsplannen die we daarna gaan opstellen. Samen met inwoners, organisaties en 
instellingen gaan we de resultaten van de Ontmoetingen vertalen naar concrete maatregelen en 

oplossingen die de leefbaarheid van de kernen, de buurten en het buitengebied ten goede komen.  

Ondertussen ronden we in Hasselt de laatste onderdelen van het centrumplan af. De herinrichting van 

het Burgemeester Royerplein in Hasselt is gereed. Eind augustus starten we met de herinrichting van 
het gebied rondom de Veerpoort. Daarna starten we met de uitvoering van het project Veerpoort. De 

herinrichting van de Hoogstraat wordt na de vaststelling van het verkeerscirculatieplan opgepakt. De 

feitelijke herinrichting laat nog even op zich wachten. De centrumplannen in Genemuiden en 
Zwartsluis waren reeds afgewikkeld. 

Dit voorjaar is in Zwartsluis de vernieuwde jeugdsoos Esclusa geopend. Jongeren in Zwartsluis hebben 

weer een eigen plek om elkaar te ontmoeten en om activiteiten te organiseren. 

 

Recreëren 
Wij onderzoeken de mogelijkheden voor een stadscamping in Hasselt op het Diamanten Bolwerk. Met 
dit doel is een aantal gesprekken gevoerd met geïnteresseerden. Hun plannen worden op een aantal 

criteria getoetst, waarna begonnen kan worden met de realisatie. Een stadscamping kan ook voorzien 

in de wens voor het realiseren van camperplekken in Hasselt. 

De campagnes van Marketing Oost en het NBTC rond de Hanzesteden beginnen hun vruchten af te 
werpen. Gerichte advertenties op de Vlaamse en de West-Duitse markt leiden tot aanzienlijk meer 

toeristen uit die regio's, waarbij deze gasten vaak meerdere Hanzesteden bezoeken. Ook onze 

gemeente kan hiervan profiteren, zeker als er meer overnachtingsmogelijkheden komen voor 
bezoekers aan onze gemeente. 

Tot slot worden mede op basis van inwonersinitiatieven de kansen onderzocht voor recreatie en 

toerisme in de Olde Maten, in en rond de Veldschuur, bij het Zwartewatersklooster en op het 

Hooibergenterrein. 
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Behoud cultuurhistorische en landschappelijke waarden 
We faciliteren diverse cultuurhistorische projecten. Op het Hooibergenterrein zijn twee hooibergen 

gerestaureerd en in het voorjaar feestelijk opgeleverd. Er vindt nu een haalbaarheidsonderzoek plaats 
naar de herontwikkeling van het terrein. Het Hooibergenterrein is tekenend voor de hooigeschiedenis 

van de IJsseldelta.  Hiernaar is universitair onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek rolde het rapport 'Van 
oerbos tot hooiland'. In de Veldschuur is over dit thema de expositie 'Hooi en Hooiers in de IJsseldelta' 

geopend. 

Medio 2019 bereiden we de expositie van het verhaal Hanze & Bedevaart voor. Dit verhaal gaan we 
ook visualiseren in de openbare ruimte op de historische locaties. 

Op verzoek leveren we informatie over erfgoedbeleid, monumentenzorg en de gemeentelijke 

monumenten. De informatie op onze gemeentelijke website is uitgebreid en geactualiseerd. Op 

belangrijke historische gebouwen zijn informatieborden geplaatst. In overleg met de Monumentenraad 
geven wij een extra impuls aan onze gemeentelijke monumentenlijst. De Open Monumentendag is in 

samenwerking met de gemeenten Westerveld, Steenwijkerland, Meppel en Staphorst gepromoot. 
 

Regionale economie als versneller 
Een goed functionerende arbeidsmarkt met een goed opgeleide beroepsbevolking en een actief en 

innovatief bedrijfsleven is een belangrijk IBP-thema. Het tapijtcluster in Genemuiden en Hasselt is een 

door de provincie aangewezen Topwerklocatie. De achterliggende ambitie van de provincie om deze 
locaties aan te wijzen is om bij de top van de Nederlandse kennis- en innovatieregio's te behoren. 

Samen met het bedrijfsleven en de provincie zijn de urgente thema's voor de Topwerklocatie 
Tapijtcluster bepaald: (arbeidsmarkt)profilering, circulair ondernemen, duurzaamheid en de 

verkeersontsluiting (zowel fiets- als autoverkeer). Voor de eerste drie thema's zijn inmiddels 

werkgroepen aan de slag gegaan. Een eerste plan is gereed en is door de Ondernemerskring 
Genemuiden voor subsidie aan de provincie voorgelegd. 

 
Het Ondernemersloket is actief aanwezig geweest bij de ledenvergadering van de Ondernemerskring 

Genemuiden en schuift aan bij de summer- en winterupdates. Ten aanzien van Hasselt en Zwartsluis 
zijn geen actieve aanknopingsmomenten. De individuele ondernemers vanuit alle kernen weten het 

ondernemersloket goed te vinden. 
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Programma Mooi en Duurzaam Zwartewaterland 
Ruimte voor ondernemen 
Onze bestuurlijke ambitie is om bedrijven die willen uitbreiden, voor zover mogelijk, industriegrond 
aan te bieden in de eigen kern. Om uit te kunnen breiden dient de behoefte te zijn aangetoond en 

afgestemd met de marktregio. De programmeringsafspraken die in de regio West Overijssel zijn 
gemaakt dienen hiertoe. De huidige afspraken worden dit jaar naar verwachting geactualiseerd. In de 

nieuwe prognose en vraagverdeling komt voor onze gemeente de ruimtebehoefte hoger uit. De 

nieuwe afspraken bieden voldoende ruimte voor onze uitbreidingsplannen. 

Vitaal Platteland 
In lopende trajecten wordt al aandacht besteed aan gebiedsopgaven zoals (beheerplannen) N2000, de 

veenweideverkenning en waterveiligheid van de IJsselvechtdelta. Met toenemende urgentie komen 

echter enkele grote veranderopgaven bij elkaar in het landelijk gebied van Noordwest Overijssel. Het 
gaat hierbij onder meer om: 

 het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen die vrijkomen bij veenafbraak en uit de 

veehouderij; 
 bodemdaling; 

 ruimteclaims die voortkomen uit grootschalige energieopwekking, zoals wind en zon, en 

ruimte om de weersextremen het hoofd te bieden; 

 verduurzaming van de landbouw;  

 behoud en ontwikkeling van waardevolle natuur en landschap, cultureel erfgoed, beleving van 

historie en het bijbehorende toeristische product.  
Onder trekkerschap van de provincie Overijssel hebben de gemeenten Steenwijkerland, 

Zwartewaterland, Staphorst en Kampen en het waterschap WDOD in de afgelopen maanden een 

aanpak opgesteld voor de komende jaren die aansluit bij de bestaande opgaven en lopende 
processen. Lokaal plegen wij inzet op deze gezamenlijke agenda en bewaken de aansluiting met onze 

eigen speerpunten. Bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is door de provincie 
een aanvraag ingediend om vier miljoen euro bij te dragen aan de uitvoering van deze agenda. 

Noordwest Overijssel is namelijk in het kader van het IBP één van de vijftien door het Rijk 

geselecteerde gebieden om een aanvraag te mogen doen (vanwege de aanwezige 
veenweideproblematiek). Het Ministerie neemt over de ingediende aanvraag waarschijnlijk in het 

najaar een besluit. 

Implementatie Omgevingswet 
In 2021 is de Omgevingswet van kracht. Wij bereiden ons hierop voor.  
De Omgevingsvisie, als opvolger van de Structuurvisie, is een belangrijk instrument van de 

Omgevingswet. Op het grondgebied van gemeenten komen alle opgaven, ruimtelijk en sociaal samen. 
Een goede samenhangende omgevingsvisie gaat dus ook in op thema's als sociale inclusie en 

gezondheid. 

Onze Omgevingsvisie komt samen met inwoners, ondernemers, (keten)partners en 
(maatschappelijke) organisaties tot stand. Afgelopen november heeft u de hoofdopgaven vastgesteld 

die voortgekomen zijn uit de eerste fase van het participatieproces. Deze hoofdopgaven werken we 
verder uit in de tweede fase van het participatietraject. Met bewoners, ondernemers en andere 

betrokkenen is per kern en in het buitengebied gesproken over de belangrijke thema's in het gebied. 

De inbreng betrekken we in de ontwerp Omgevingsvisie die we eind 2019 aan u voor leggen.  
 

Vooruitlopend op de Omgevingswet is ervoor gekozen het bestemmingsplan voor het plangebied 
Kamperzeedijk-Oost als pilot voor het Omgevingsplan te gebruiken. Omdat wij het wenselijk vinden 

ook andere dan ruimtelijke ordeningsbepalingen op te nemen in het Omgevingsplan (bijvoorbeeld op 
het gebied van duurzaamheid), hebben wij de speciale status 'verbrede reikwijdte' aangevraagd. We 

verwachten voor het einde van dit jaar een besluit van het ministerie op deze aanvraag. De analoge 

bestemmingsplannen Hasselt binnen de Veste en Hasselt om de Weede fase 1A zijn nu als pdf-plan 
digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Ondertussen werken we ook aan een 

conserverende actualisatie van het bestemmingsplan Hasselt om de Weede 1A. Hierdoor zorgen we 
voor een goede aansluiting tussen het bestemmingsplan en de gerealiseerde bouw. Het 

bestemmingsplan Hasselt om de Weede fase 1B Zuid is u in juni ter vaststelling aangeboden. 
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Samen aan de slag voor het klimaat 
Aanpassen aan het veranderende klimaat  
Lokaal hebben we een knelpuntenanalyse verricht naar de vier merkbare gevolgen van de 
klimaatverandering, te weten: het wordt warmer, het wordt droger, het wordt natter, en het 

IJsselmeer en de rivierpeilen stijgen. De resultaten van deze analyse en actielijnen voor de komende 
periode zijn opgenomen in de notitie 'bouwsteen Klimaatadaptatie' die u in maart dit jaar heeft 

vastgesteld. De komende periode worden deze actielijnen verder uitgewerkt. 

In het samenwerkingsverband RIVUS+ brengen wij de klimaatkwetsbaarheden die zich op regionale 
schaal voordoen in beeld. Dit doen wij via stresstesten en risicodialogen. Deze uitkomsten verwerken 

we in het samenwerkingsverband in een uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma is gericht 
op regionale opgaven en afspraken met regionale partijen zoals de LTO en terreinbeherende 

organisaties. 

Het Rijk heeft in de vorm van cofinanciering hiervoor een bedrag van € 150.000 beschikbaar gesteld. 
 
Terugdringen van de klimaatverandering 
Verder streven het Rijk en de decentrale overheden naar 49% CO²-reductie in 2030. Het opstellen 

van Regionale Energiestrategieën is voor de decentrale overheden (provincies, gemeenten en 
waterschappen) een belangrijk onderdeel van het concept-Klimaatakkoord. In elke regio, waaronder 

West-Overijssel, wordt momenteel bepaald welke stappen gezet kunnen worden om tot een 

duurzamer energieverbruik te komen. De Regionale Energiestrategie (RES) gaat de bijdrage van 
West-Overijssel aan de landelijke doelstellingen voor (grootschalige) duurzame elektriciteitsopwekking 

bevatten, evenals de warmtetransitie in de gebouwde omgeving. De startnotitie met een plan van 
aanpak om tot een RES te komen is inmiddels gereed. De gemeenteraden in West-Overijssel zijn 

hierover geïnformeerd. 

 
Aan de RES van West-Overijssel liggen de gemeentelijke energietransitieplannen ten grondslag. Voor 

onze gemeente hebben wij ook een lokaal programma energietransitie opgesteld. Via 
informatiebijeenkomsten bent u hierover geïnformeerd. Daarna hebben wij u dit programma in mei 

aangeboden. Het is de bedoeling voor 2019 en 2020 budget vrij te maken vanuit de IBP gelden, en in 
de Kadernota 2021 de structurele kosten te verwerken als deze bekend zijn. 

 

Coöperatie Energiek Zwartewaterland heeft een eerste collectief zonneproject op een dak 
gerealiseerd. In de Barsbeek in Zwartsluis is een buurkrachtbuurt actief. Er wordt samen gewerkt aan 

de verduurzaming van de eigen buurt. De wens van de inwoners is om een pilotwijk te zijn voor het 
stoppen met aardgas. In juni 2019 is door middel van een sprintsessie en in samenwerking met 

Nieuwe Energie Overijssel een start gemaakt met een warmtetransitievisie. Deze visie zal de basis 

vormen voor later op te zetten wijkuitvoeringsplannen. Per wijk wordt concreet uitgewerkt hoe en 
wanneer de wijk van het gas af gaat. We helpen woningeigenaren verder vanuit het energieloket en 

de aanpak voor de bestaande bouw. 
De vervolginzet voor het energieloket leggen we in de tweede helft van 2019 aan u voor. 

 
Nieuwbouw wordt inmiddels gasloos gebouwd. We draaien mee in het project Energie Neutraal 

Verbouwen, samen met Dalfsen, Hardenberg, Ommen, Staphorst en Steenwijkerland. 

Er zijn aanvragen voor openbare laadpalen binnengekomen. Onze gemeente schaft twee elektrische 
dienstauto's aan. 

Circulaire economie 
Belangrijke uitgangspunten bij een circulaire economie zijn onder meer het minimaliseren van de 

hoeveelheid hulpstoffen voor de fabricage van producten, het maximaliseren van recycling en het 
minimaliseren van afval. In onze regio stelt de provincie Overijssel een programma circulariteit op. De 

Topwerklocatie Tapijtcluster is in beeld als pilot voor dit thema. Ook de inspanningen vanuit de 
Topwerklocatie op het thema energietransitie dragen bij aan het omstellen naar een circulaire 

economie. 

 

Toekomstbestendig Wonen 
De actualisatie van het woonbehoefteonderzoek is gestart. Dit onderzoek gaat onder andere in op de 
verschillende vormen voor wonen, zorgwoningen en groepswonen. Het onderzoek geeft inzicht in 
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zowel de kwantitatieve behoefte (aantallen) als de kwalitatieve (o.a. type woning). We verwachten de 

actualisatie in het derde kwartaal af te ronden. Daarnaast neemt onze gemeente deel aan de 

provinciale monitor 'Gezond Wonen'. Deze monitor geeft inzicht in de huisvestingsopgave van de 
doelgroepen die afhankelijk zijn van wonen en zorg.  

Mobiliteit en Verkeersveiligheid 
Het verkeerscirculatieplan Hasselt, dat op participatieve wijze tot stand is gekomen, is u afgelopen mei 

aangeboden. Na de vaststelling van het verkeerscirculatieplan wordt u het bestemmingsplan 
aangaande het terrein locatie Bodewes ter besluitvorming voorgelegd.  

In de tweede helft van het jaar willen wij het 'Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan' actualiseren en 
een plan van aanpak opstellen met betrekking tot verkeersonveilige situaties. 

In de tweede helft van het jaar stellen wij ook een startnotitie op voor een fietsagenda voor onze 

gemeente. 

Kapitaalgoederen 
Kapitaalgoederen zijn belangrijke onderdelen van de openbare ruimte die beheerd moeten worden. 

Het beheer heeft een directe invloed op het woon-, leef- en werkklimaat van inwoners en 

ondernemers. In de eerder door uw raad vastgestelde nota Kapitaalgoederen zijn de wettelijke 
verplichtingen, het beleidskader en de (financiële) stand van zaken van alle kapitaalgoederen in onze 

gemeente uiteengezet. Hierbij is onderscheid gemaakt in de volgende productgroepen: 
 wegen (wegen, kunstwerken en verlichting); 

 riolering; 

 water (onder andere havens, water(gangen), sluizen); 

 groen (groen, sportvelden, speelterreinen en begraafplaatsen); 

 gebouwen. 

De concrete uitwerking van beleidskaders en beheerplannen leggen wij vast in het Uitvoeringsplan 

Werken. Deze is voor dit jaar inmiddels vastgesteld. 

 
Het is de bedoeling het huidige Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) te verlengen met twee jaar. Het 

verlengde GRP dat u in de tweede helft van het jaar ter vaststelling wordt aangeboden, betreft een 
continuering van het bestaande onderhoud en beheer. Deze verlenging stelt ons in staat u daarna een 

nieuw GRP aan te bieden waarin rekening wordt gehouden met het opvangen van de gevolgen van de 
klimaatverandering. De lokaal (uitgevoerde) en regionaal (nog uit te voeren) knelpuntenanalyse liggen 

aan het nieuwe GRP ten grondslag.   

Maatschappelijk Vastgoed 
Via het in 2018 vastgestelde uitvoeringsprogramma Maatschappelijk vastgoed geven wij uitvoering 

aan de maatregelen die in het visiedocument 'Krachtig accommoderen' zijn vastgelegd. De afgelopen 
periode hebben wij uitvoering gegeven aan het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de 

krachtpanden en aan de gemaakte keuzes ten aanzien van herontwikkeling, verkoop en krachtig 
maken van locaties, zoals de voormalige gemeentewerf. 

Ten slotte 
Terugkijkend over de eerste helft van dit jaar durven wij de conclusie te trekken dat wij over een 

breed spectrum invulling geven aan de voornemens die uw raad zich ten doel heeft gesteld. Met de 
inzet van de samenleving, ondernemers en ketenpartners werken wij aan een vitaal en 

toekomstbestendig Zwartewaterland. Ook slagen wij ondanks de krappere financiële marges erin om 

in samenwerking met andere overheden in de regio vorm en inhoud te geven aan de grotere 
maatschappelijke opgaven die opgenomen zijn in het Interbestuurlijk Programma.  
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Totaal overzicht baten en lasten 

Programma Begroting 2019       
Primair 

Begroting 2019              
na wijzigingen 

Realisatie            
t/m mei 2019 

Mutaties 
Zomernota 2019 

Prognose 2019 

 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Dienstbaar 3.612 583 3.030 3.651 975 2.675 1.591 133 1.458 -356 0 -356 3.295 975 2.319 

Mooi en Duurzaam 15.355 10.908 4.447 17.488 12.677 4.811 4.059 7.416 -3.358 -8 -49 41 17.480 12.628 4.852 

Zorgzaam en Levendig 23.901 4.045 19.856 24.147 4.197 19.950 12.585 2.257 10.328 1.314 0 1.314 25.461 4.197 21.264 

Overhead 6.624 128 6.497 6.511 95 6.416 2.327 48 2.279 156 0 156 6.667 95 6.572 

Vennootschapsbelasting 14 0 14 14 0 14 0 0 0 0 0 0 14 0 14 

Totaal programma's 49.507 15.663 33.843 51.811 17.944 33.867 20.562 9.854 10.707 1.105 -49 1.154 52.916 17.895 35.021 

 
Dekkingsmiddelen Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Dividend 0 318 -318 0 318 -318 0 147 -147 0 41 -41 359 0 -359 

Algemene uitkering 0 28.133 -28.133 0 28.126 -28.126 0 15.089 -15.089 0 420 -420 28.546 0 -28.546 

Belastingen 0 4.683 -4.683 0 4.683 -4.683 0 4.797 -4.797 0 170 -170 4.853 0 -4.853 

Totaal 
dekkingsmiddelen 

0 33.134 -33.134 0 33.127 -33.127 0 20.033 -20.033 0 631 -631 33.758 0 -33.758 

 
Reservemutaties Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Resultaat voor 
bestemming 

49.507 48.797 710 51.811 51.071 740 20.562 29.888 -9.326 1.105 582 523 52.916 51.653 1.264 

 
Reservemutaties Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Dienstbaar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mooi en Duurzaam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Overhead 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zorgzaam en Levendig 0 710 -710 0 740 -740 0 0 0 0 523 -523 0 1.264 -1.264 

Totaal 
reservemutaties 

0 710 -710 0 740 -740 0 0 0 0 523 -523 0 1.264 -1.264 

 
Reservemutaties Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Resultaat na 
bestemming 

49.507 49.507 0 51.811 51.811 0 20.562 29.888 -9.326 1.105 1.105 0 52.916 52.916 0 

 
 


