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Aanbiedingsbrief jaarstukken 2012 
 
 
Geachte gemeenteraad, 
 
Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de jaarstukken 2012 aan, in 
de veronderstelling dat u de jaarstukken 2012 vaststelt en decharge verleent aan het 
college. Decharge strekt tot het verlenen van ontslag van interne aansprakelijkheid, de 
aansprakelijkheid van het college tegenover de gemeente, voor informatie verkregen uit 
de jaarrekening. 
 
Tot en met 2011 werden het jaarverslag en de jaarrekening in separate boekwerken 
aangeboden, die beiden om en na bij 200 pagina’s bevatten. Om volledig te voldoen aan 
de externe verslagleggingsvoorschriften, die eisen dat de jaarstukken een spiegelbeeld 
vormen van de programmabegroting, en om de leesbaarheid van de jaarstukken voor 
belanghebbenden te vergroten, treft u nu één allesomvattend document aan, eerst het 
jaarverslag en daarachter de jaarrekening. De jaarstukken omvatten een kleine 300 pa-
gina’s. 
 
Een jaarverslag geeft een beschrijving van de gang van zaken in een boekjaar en er 
wordt verantwoord over de wijze waarop het college van burgemeester en wethouders 
zich van haar taak heeft gekweten. 
 
De jaarrekening is het financiële gedeelte, met de balans, de winst- en verliesrekening 
met een toelichting en een controleverklaring (voorheen accountantsverklaring). De jaar-
rekening geeft volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar wor-
den beschouwd, een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd 
omtrent het vermogen en het resultaat, alsmede omtrent de solvabiliteit en liquiditeit 
van de gemeente. 
 
Schema voorgeschreven indeling begroting en jaarstukken 
begroting  jaarstukken  

beleidsbegroting 1. programmaplan jaarverslag 1. programmaverantwoording 

 2. paragrafen  2. paragrafen 

financiële begroting 3. overzicht van baten en 
lasten 

jaarrekening 3. programmarekening 

 4. ‘uiteenzetting van de 
financiële positie’  

 4. balans 

 

 
A. Jaarverslag 
In 2012 is het gelukt om het gros van de 207 programmadoelstellingen te realiseren of 
met de uitvoering te beginnen. Deze positieve lijn zetten wij graag in 2013 door. De ge-
realiseerde cijfers in de jaarstukken zijn kwantificeringen van voorgevallen en gereali-
seerde fenomenen en gebeurtenissen. De cijfers laten zien dat er naast de doelstellingen 
uit de reguliere exploitatie veel doelstellingen zijn gerealiseerd en opgepakt met een in-
vesterings- of projectkarakter.  
 
In 2012 is begonnen met de realisatie van de Wellerwaard, is Masterplan Sport in volle 
omvang in uitvoering gekomen, is de uitvoering van grote rioleringswerkzaamheden ge-
start, is de realisatie van Het Nieuwe werken ingeluid, zijn de geplande vorderingen ge-
maakt met het project dienstverlening en zijn er volop voorbereidingen getroffen op de 
komende drie decentralisaties. 
 
Het college heeft in 2012 werk gemaakt van een verdere optimalisering van de interne 
beheersing en het terugdringen dan wel beheersen/managen van risico’s. De resultaten 
hiervan zijn onder andere terug te vinden in actuele beleidsnota’s, adequate beheer- en 
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onderhoudplannen, krachtig en adequaat WMO- en WWB beleid, voorzieningen voor be-
heer- en onderhoud, sterke regie op de rol als deelnemer van gemeenschappelijke rege-
lingen, scherpe auditing van het grondbeleid en –beheer, zoals is terug te vinden het 
treffen van aanvullende voorzieningen op diverse grondcomplexen, een herziening op de 
verslaglegging van de verwerking van de lasten van de Poldertoren, in de vorm van een 
afwaardering, en zoals vermeld een grondige voorbereiding op de komende drie decen-
tralisaties in het sociale domein.           
 
In het programmaplan is bij de verschillende programma’s onder de pijlers en subpijlers 
met behulp van lijsten aangegeven of de programmadoelstelling in 2012 is gerealiseerd 
(krul), in uitvoering is genomen (vinkje) of (nog) niet is opgepakt (kruisje). In deze inlei-
ding hebben wij wij een aantal relevante programmadoelstellingrealisaties opgenomen.  
 
Programma 1: 87 begrote doelstellingen. 

• 48 doelstellingen gerealiseerd (krul). 
- Het rioleringsplan 2012 – 2016 is vastgesteld en de uitvoering is in volle gang. 
- Het duurzaamheidsplan 212 – 2015 is vastgesteld en in uitvoering. 
- Achterstallig onderhoud openbare ruimte en bruggen is nagenoeg opgeheven. 
- Renovatie wijkpark De Zuidert is voltooid. 
- Sociale en fysieke veiligheid zijn vergroot en overlast en criminaliteit terug-   
  gedrongen.    
- De ruimtelijke agenda 2012 en monumentenverordening 2012 zijn vastgesteld. 
- Woonvisie 2.0 is vastgesteld. 
 

• 33 doelstellingen in uitvoering genomen (vinkje). 
- Verplaatsing busstation Marknesse is in uitvoering; 

 - Economische versterking door inzet transitiegelden. 
 - Goede leefbaarheid in dorpen (dorpsvisies en project Nagele). 
 - Investeringsprogramma, omvorming en herinrichting begraafplaatsen. 
 

• 6  doelstellingen (nog) niet opgepakt (kruisje). 
- Het wegenbeleidsplan is doorgeschoven naar 2013. 

 - Verbreden naar 2 x 2 autowegen N50. 
 
Programma 2: 65 begrote doelstellingen. 

• 47 doelstellingen gerealiseerd. 
- Kinderopvang en peuterspeelzalen voldoen aan wettelijke eisen. 
- Laagdrempelige sportvoorzieningen voor alle inwoners. 
- 2,5% daling WWB-gerechtigden en 1% daling uitkeringslasten. 
- € 0,6 miljoen minder lasten dan budget WWB. Dit bedrag is toegevoegd aan de  
  reserve WWB.  
- € 0,3 mln minder lasten WMO dan begroot. Door vrijval € 0,6 mln ten behoeve  
  van het treffen van voorzieningen voor de grondexploitatie is per saldo € 0,3 mln  
  onttrokken aan de reserve WMO. 

• 17 doelstellingen in uitvoering genomen. 
- In stand houden zwemvoorzieningen. 
- Cultureel actieve en -bewuste inwoners. 
- Adequate spoedeisende medische hulp. 
- WMO: Beleidsplan WMO en volksgezondheid zijn in uitvoering. Zelfredzaamheid  
 en participatie bewoners wordt op diverse wijzen opgepakt. 

• 1 doelstelling (nog) niet in uitvoering genomen. 
- De adviescommissie beeldende kunst is (nog) niet operationeel. 
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Programma 3: 15 begrote doelstellingen. 
• Alle doelstellingen zijn per 31 december 2012 gerealiseerd.  

 - Het beleid om invulling te geven aan een goed vestigingsklimaat voor  
            ondernemers en het versterken van bedrijven binnen dezelfde branch/keten is  
            volledig uitgevoerd. 
 - Het platform Recreatie en Toerisme Noordoostpolder is opgezet. 
 - Het accountmanagement voor zittende bedrijven is stevig ingezet. 
 
Programma 4: 27 begrote doelstellingen. 

• 8 doelstellingen gerealiseerd. 
- Samen met panelleden is burgerpanel geëvalueerd. 
- Via gebiedspromotie, viering jubileumjaar 2012, het Noordoostpolderlab en  
  communicatie over Stadshart Emmeloord is invulling gegeven aan bekendheid en  
  mogelijkheden van wonen, werken en recreëren in gemeente Noordoostpolder. 
- Mediation is succesvol ingezet om het aantal te behandelen bezwaarschriften te  
  beperken. 

• 18 doelstellingen in uitvoering genomen. 
- De klant krijgt het juiste antwoord ongeacht het toegangskanaal. 

 - Ten behoeve van een transparante communicatie en advisering is op meerdere  
    sporen ingezet: helder taalgebruik, hanteren formats en publicaties in de media.  

• 1 doelstelling (nog) niet in uitvoering genomen. 
- Het inzetten van het medewerkersportaal als kennisbank wordt in 2013  
  heroverwogen.  

 
Programma 5: 13 begrote doelstellingen. 

• Alle doelstellingen zijn per 31 december 2012 gerealiseerd. 
- Heel 2012 is sprake geweest van een structureel sluitende meerjarenbegroting.  
  Bij alle begrotingswijzigingen wijzigingen is dekking aangegeven.  
- De begrotingssituatie en het beleid hierop is zo ingericht dat de  
  weerstandscapaciteit zorgvuldig wordt bewaakt. In 2012 konden voorzieningen  
  op de grondexploitaties worden getroffen, afgewaardeerd worden op de  
  Poldertoren en de extra dotatie voor pensioenen van voormalige wethouders  
  worden geëffectueerd binnen het weerstandsvermogen. Het rekeningresultaat    
  kan eveneens verantwoord worden opgevangen binnen het   
  weerstandsvermogen. 
 
 
 

B. Jaarrekening 
Het boekjaar 2012 is gesloten met een negatief rekeningresultaat van € 2.244.063, Het 
resultaat is in belangrijke mate beïnvloed door een bijzondere last die ten laste van het 
rekeningresultaat is genomen in de vorm van een afwaardering op de boekwaarde van 
de Poldertoren met € 2.936.616. Zonder deze incidentele bijzondere last komt het resul-
taat uit op € 692.553 positief. Op een totale omzet van € 135.934.316 is dat een afwij-
king van 0,5%. De jaarrekening heeft een goedkeurende controleverklaring voor ge-
trouwheid en rechtmatigheid van de accountant. 
 
Het rekeningresultaat wordt conform vastgesteld beleid gedekt door een onttrekking aan 
de algemene reserve ter grootte van hetzelfde bedrag. Ultimo 2012 is de stand van de 
algemene reserve € 10 miljoen. Bij vaststelling van de nota’s Reserves & Voorzieningen 
en Weerstandsvermogen & Risicomanagement is bepaald dat de risicoreserve minimaal 
€ 15 miljoen moet bedragen. Dit niveau is bereikt doordat naast  de € 10 miljoen van de 
algemene reserve tevens de omvang van de koepelegalisatiereserve Sociaal Domein (per 
ultimo 2012 € 6,8 miljoen) wordt aangemerkt als algemene risicoreserve. 
Het verwerken van het rekeningresultaat vraagt om een vervolgbesluit ten aanzien van 
aanzuivering van de algemene reserve. 
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Gezien het feit dat de nota’s Reserves & Voorzieningen en Weerstandsvermogen & Risi-
comanagement 28 maart 2013 zijn vastgesteld en het rekeningresultaat per 31 decem-
ber 2012 geldt, wordt voorgesteld de algemene reserve aan te zuiveren met een bedrag 
ter grootte van het rekeningresultaat.  
 
 
Het jaarrekeningresultaatdekkingsvoorstel is als volgt: 
 
Rekeningresultaat 2012:       € 2.244.063 
Ontoormerken restwaardereserve Poldertoren:    € 1.350.000 -/- 
Nog dekking te vinden voor:      €    894.063 
Gedeeltelijk vrije deel reserve beleidsplan:    €    894.063 -/-
             0 
 
Veel meer dan in het rekeningresultaat, laat het boekjaar 2012 zijn sporen na in de ba-
lans. De gevolgen van de economische crisis voor het boekjaar 2012 in de vorm van het 
aanvullend moeten treffen van € 6,5 miljoen aan voorzieningen op diverse grondcom-
plexen, het afwaarderen op de boekwaarde van de Poldertoren met afgerond € 3 miljoen 
en het realiseren van vastgestelde doelstellingen gedekt door bestemmingsreserves, 
doen het eigen vermogen substantieel afnemen, van afgerond ruim € 88 miljoen naar 
afgerond een kleine € 75 miljoen. De totale omvang van de balans neemt af van een 
kleine € 118 miljoen naar € 110,5 miljoen en dat impliceert een toename van het aan-
deel vreemd vermogen op de balans.  
 
Kengetallen en ratio’s 
Met behulp van de onderstaande ratio’s en kengetallen kan meer expliciet uit de balans 
worden opgemaakt wat de financiële positie/conditie is van gemeente Noordoostpolder 
per 31 december 2012 ten opzichte van 31 december 2011. 
 
 
Omschrijving ratio/kengetal  Ultimo 2012  Ultimo 2011 

1. Current ratio: 2,2 2,9  
2. Quick ratio: 0,50 0,56 
3. Netto werkkapitaal € 25.849.679 € 36.163.599 
4. Kasstromenoverzicht € 6.844.939  -/-  € 3.428.079 -/- 
5. Solvabiliteit: 0,68 0,75 
6. Gouden balansregel: 0,81 0,70    

 
 
Ad1 tot en met 4. 

Met de ratio’s 1 tot en met 3 wordt de mate van liquiditeit aangegeven. Anders gezegd: 
in hoeverre gemeente Noordoostpolder in staat is aan haar kortlopende verplichtingen te 
voldoen. Het verschil tussen current en quick ratio zit in het wel (current) en niet (quick) 
meetellen van voorraden. Gemeente Noordoostpolder heeft relatief veel woningbouw-
grond- en bedrijventerreinvoorraden die op korte termijn moeilijk of niet zijn om te zet-
ten in liquide middelen en daarom heeft het hoge getal van de current ratio relatief wei-
nig waarde.  
 
De quick ratio is belangrijk. Voor een gezonde private onderneming hoort deze minimaal 
1 te zijn, maar voor gemeenten moet er verder worden gekeken. De waarde van 0,50 
lijkt aan te geven dat Noordoostpolder niet in staat is om met eigen middelen aan haar 
betalingsverplichtingen op korte termijn te voldoen. Echter, gemeente Noordoostpolder is 
prima in staat aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. De verklaring is te vinden in 
de debetstand bij de bank (roodstand) en de mogelijkheid deze debetstand verder te 
laten oplopen. Voor gemeenten is dat heel normaal en hier is specifieke wetgeving voor 
vastgesteld. 
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Het (netto) werkkapitaal geeft het verschil aan tussen de vlottende activa en het kort 
vreemd vermogen. De uitkomst dient groter te zijn dan 0. Voor Noordoostpolder is dat 
ruimschoots het geval. Indien de voorraden uit de vlottende activa worden gehaald, daalt 
het (netto) werkkapitaal naar negatief € 11.248.594, hetgeen in belangrijke mate wordt 
verklaard door de debetstand bij de bank.   
 
Kasstromenoverzicht 
Een kasstromenoverzicht laat zien welke geldstromen feitelijk hebben plaatsgevonden in 
2012. Totnogtoe had een dergelijk overzicht voor Noordoostpolder niet veel waarde, 
maar met de invoering van de wet Hof en bewaking en rapportering over het EMU-saldo 
aan het CBS en het opdrogen van de liquide middelen van Noordoostpolder, is dat veran-
derd. Vanwege de relevantie wordt vanaf heden een kasstromenoverzicht opgenomen in 
de jaarstukken. Hieronder staat het kasstromenoverzicht 2012.  
 
Operationele activiteiten   

Resultaat na bestemming € 2.244.063 -/-  
Afschrijvingen € 2.897.627 
Afwaarderingen € 2.936.616  
Dotatie voorzieningen € 10.917.678  
Mutatie kortlopende vorderingen € 1.027.394  
Mutatie kortlopende schulden € 915.193  
Mutatie overlopende activa € 898.097 -/-  
Mutatie overlopende passiva € 1.145.924 -/- 
Aflossingen uitgeleende gelden € 1.139.023  
Vrijgekomen middelen € 15.545.447 
   
Investeringsactiviteiten   

Investeringen in materiële vaste activa € 6.599.885 -/-  
Investeringen in financiële vaste activa € 710.633 -/-  
Desinvesteringen materiële vaste activa € 1.765.623  
Investeringen in gronden € 5.934.030 -/-  
Inkomsten uit grondverkopen € 7.923.102  
Onttrokken middelen € 3.555.823 -/- 
   
Financieringsactiviteiten   

Onttrekking aan voorzieningen € 4.184.933 -/-  
Onttrekking aan reserves € 11.114.429 -/-  
Aflossingen ontvangen leningen € 109.827 -/-  
Ontvangen leningen € 2.705  
Onttrokken middelen € 15.406.484 -/- 
   
Per saldo onttrokken middelen 2012 € 3.416.860 -/- 
 
   
      Eind 2012  Eind 2011 
Banktegoeden    € 1.276.717  €    365.611 
Bankschulden     € 8.121.656 -/- € 3.793.690 -/- 
      € 6.844.939 -/- € 3.428.079 -/- 
 
 
Samengevat kan worden gesteld dat gemeente Noordoostpolder zich genoodzaakt ziet 
om bij het voortzetten van het vastgestelde beleid, om doelstellingen te realiseren met 
bestemmingsreserves als dekking, op korte termijn langlopende geldleningen aan te 
trekken voor de reguliere bedrijfsvoering. Dat is voor het eerst sinds de gewijzigde wet-
geving van de Sociale Woningbouw in 1988, die inhield dat leningen voor de sociale wo-
ningbouw via de kapitaalmarkt betrokken moesten worden. De huidige bestemmingsre-
serves kennen doelstellingen tot circa € 65 miljoen.  
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Eén op één uitvoeren van deze plannen betekent, indien alle andere omstandigheden 
gelijkblijven, dat Noordoostpolder ter grootte van hetzelfde bedrag langlopende geldle-
ningen moet aantrekken.  
De praktijk totnogtoe is dat uitvoering van de gestelde doelen steeds gefaseerd wordt en 
daardoor is het niet waarschijnlijk dat Noordoostpolder binnen afzienbare tijd daadwerke-
lijk € 65 miljoen aan langlopende geldleningen zal aantrekken. De invoering van de wet 
HOF geeft hier eveneens een dempend effect, omdat de wet HOF het investeringsvolume 
beperkt. In algemene zin kan gesteld worden dat beleid ten aanzien van liquiditeiten voor 
Noordoostpolder, net als voor alle andere gemeenten, een essentieel taakonderdeel is 
geworden en dat liquiditeit een factor van belang is geworden bij het vaststellen van be-
leid in het algemeen. 
 
Ad 5 en 6.  

Een solvabiliteitsratio geeft aan in hoeverre een organisatie in staat is om op lange ter-
mijn aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. In de private sector is de minimumratio 
zeer sterk afhankelijk van het type bedrijf en de kwaliteit en transformatiegraad van de 
vaste activa. In de praktijk varieert het minimum van dit ratio  tussen 0,25 en 1. Het is 
lastig om voor gemeenten te bepalen wat een nog aanvaardbaar minimum solvabiliteits-
ratio is. De verklaring is te vinden in de mogelijkheid dat gemeenten hun verliezen te 
allen tijden kunnen, en of zullen moeten, (bij artikel 12 status) afwentelen op hun bur-
gers, bedrijven en medegemeenten. Toch is de situatie voor gemeenten niet veel anders 
dan voor bedrijven. De financiële conditie moet goed zijn en de rijksoverheid heeft, mede 
onder druk van Brussel, steeds meer oog en ook wetgeving, om gemeenten hiervan te 
doordringen. Hierbij valt te denken aan auditing van het EMU-saldo en invoering van de 
wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF).  
 
Gouden balansregel 

De gouden balansregel geeft weer in welke mate de vaste activa zijn gefinancierd met 
eigen vermogen en lang vreemd vermogen. Uit oogpunt van robuustheid geldt een mini-
mumnorm, waarbij het lang vreemd vermogen niet boven het niveau van de vaste activa 
mag uitkomen, omdat in die situatie lopende uitgaven kennelijk worden gedekt met lang-
lopende geldleningen en dat heet ook wel verliesfinanciering. De ratio van Noordoostpol-
der gaat van 0,70 naar 0,81, wat betekent dat de vermogenspositie voor de langere ter-
mijn substantieel minder royaal is dan voorheen, maar nog steeds goed. Noordoostpolder 
had van oudsher een goede financiële positie met een relatief groot aandeel bestem-
mingsreserves. Inherent aan het aanwenden van bestemmingsreserves is afname van de 
liquiditeit en solvabiliteit. De omvang van de algemene reserve plus de bestemmingsre-
serves geeft het weerstandsvermogen aan, dat met bijna € 75 miljoen goed te noemen 
is. Voor nadere toelichting op het weerstandsvermogen wordt verwezen naar de para-
graaf weerstandsvermogen. 
 
Samengevat kan worden gesteld dat de solvabiliteitsratio’s laten zien dat gemeente 
Noordoostpolder voor nu goed in staat is om aan haar lange termijn verplichtingen te 
voldoen en dat het weerstandsvermogen robuust is. De organisatie raakt steeds meer en 
beter in control. Zo zijn voor bijna alle disciplines beleids- en beheer- en uitvoeringsplan-
nen vastgesteld. Voor het weerstandsvermogen geldt dat de risicoparagraaf per ultimo 
2012 aanzienlijk korter is geworden ten opzichte van het begin van het jaar. Door het 
aanvullend treffen van aanzienlijke voorzieningen voor grondvoorraden en het groten-
deels afwaarderen van de boekwaarde van de Poldertoren is weliswaar het weerstands-
vermogen met afgerond € 9,5 miljoen afgenomen, gelijktijdig zijn de risico’s voor het 
equivalent kleiner geworden.  
 
Adequate monitoring van de solvabiliteitspositie blijft geboden, gezien de risico’s van 
reeds ingang gezette ontwikkelingen, de eerder vastgestelde te realiseren doelstellingen 
ten laste van de bestemmingsreserves en de nieuwe ontwikkelingen die op gemeenten 
afkomen, zoals de decentralisaties en verdere bezuinigingen. 
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Realisatie begroting 2012 
Het ingezette beleid van actieve en vroegtijdige informatievoorziening aan de gemeente-
raad over vorderingen van de realisatie van de vigerende programmabegroting leidt er 
toe dat de gemeenteraad ook om besluitvorming wordt gevraagd indien de verantwoor-
ding door het college daartoe noopt. Het gevolg van deze strakke verantwoording door 
het college en continue actualisering van de kaderstelling door de gemeenteraad is dat 
de begroting voor haar doelstellingen en de bijbehorende financiële middelen door het 
jaar heen een realistisch beeld geeft. Om die reden valt het ook te verwachten dat de 
jaarrekening geen grote hoeveelheid grote afwijkingen te zien geeft. Gemiddeld genomen 
is de programmabegroting na wijziging uitgevoerd conform de kaderstelling van de ge-
meenteraad.  
 
De jaarrekening laat bij de doelstellingen en bijbehorende budgetten de realisatie zien. 
Bij de verschillende vergelijkingen die worden gepresenteerd van begroting na wijzigin-
gen versus werkelijke lasten dient er rekening mee te worden gehouden dat vooraf ge-
prognosticeerde incidentele baten en lasten die bij de jaarrekening afwijken van de be-
groting, geen invloed hebben op het rekeningresultaat, omdat de verwerking van deze 
incidentele baten en lasten, plaatsvindt door toevoeging en onttrekking aan bestem-
mingsreserves. In de toelichting worden de afwijkingen van incidentele budgetten, op 
zowel de lasten als de baten, wel toegelicht.  
 
Afwijking op realisatie investeringen  

Voor investeringen die gepland waren om uitgevoerd te worden in 2012 en geactiveerd 
op de balans geldt eveneens dat achterblijvende realisatie in lasten geen effect heeft op 
het rekeningresultaat 2012. De reden is dat de investeringen rechtstreeks worden door-
geboekt van de exploitatie naar de balans. Ten aanzien van de begrote investeringen van 
€ 6.766.646 is € 4.833.379 gerealiseerd. Het gros van de investeringen is nagenoeg con-
form begroting na wijzigingen gerealiseerd. De afwijking wordt nagenoeg geheel ver-
klaard door Masterplan Sport (€ 1.674.970), waarvan de uitvoering wel vol in uitvoering 
is. Bij het behandelen van de rekening in de collegevergadering van 16 april 2013 waren 
er grote stappen gezet richting afronding van Masterplan Sport. De afronding wordt voor 
medio 2013 voorzien. 
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Programma 1 Fysieke leefomgeving 
Raadscommissie : Woonomgeving 
 
Programma Pijler Subpijler/productgroep/projecten 
 

 
 

Fysieke leef-
omgeving 

Een groene en 
schone leefom-
geving 

A. Poppe 
Natuurbescherming 
Groenvoorzieningen 
Grachten en waterpartijen 
Reiniging en afval 
Riolering 
Milieu 
Begraven 
Windenergiepark 

Subpijler Infrastructuur: 
A. Poppe 
Verkeer en vervoer 
Wegen, straten en pleinen 
Binnenhavens en waterwegen 
Waterkeringen 
N50 

A. van der Werff 
Zuiderzeelijn 

Subpijler Openbare orde en veilig-
heid: 
A. van der Werff 
Openbare orde en veiligheid 
Brandweer 
Rampenbestrijding 

Ontwikkelen in 
de leefomgeving 
 

Subpijler Bouwen: 
W.J. Schutte 
Ruimtelijke ordening 
Bouw- en woningtoezicht 
Bouwgrondexploitatie 
Projecten:  
Structuurvisie 
Corridor/Wellerwaard 
 
W.R. Ruifrok 
Projecten: 

Stadshart Emmeloord  
Emmelhage 

Subpijler Wonen: 
W.R. Ruifrok 
Volkshuisvestingszaken 
Stads- en dorpsvernieuwing 
Overige volkshuisvestingszaken 
Project: 
Herstructurering Nagele 
 

Een veilige en 
bereikbare leef-
omgeving 
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Programmadoel 
Doelstelling van het programma Fysieke leefomgeving is het hebben en houden van een 
groene, schone en veilige fysieke leefomgeving, met aandacht voor het behoud van 
waardevolle kenmerken en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. 

 
 
 
 
Pijler 1:  
We streven naar een groene en schone leefomgeving. 
 
 
Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP) en de beleidsplan-
ning 2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten: 
� Onkruidbestrijding (BP 1006) 
� In de collegeperiode afvalbeleid herijken en uitvoeren (CP 11) 
� Inzamelen en afvoeren huisvuil op een zo efficiënt mogelijke wijze tegen zo 

laag mogelijke kosten (BP 1102) 
� Millenniumproject Abreshia (BP 907) 
� Digitalisering milieuarchief (BP 1013) 
� Actualiseren begraafplaatsen Emmeloord en de dorpen (BP 809-811 en 1004) 
� Uitbreiding begraafplaats Emmeloord (BP 1201) 
� Urnenvoorziening dorpen Creil, Luttelgeest, Kraggenburg, Ens, Tollebeek  

(BP 1202) 
� Renovatie onderkomens dorpen (BP 1203) 
� Projectleiding met betrekking tot de strategische projecten Windmolens en 

Randmeer (BP 919) 
� Actief optreden tegen illegale afvaldump (BP 1204) 
 

 
 
Programmadoelstellingen uit pijler 1: 

 
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? 

 
Status 

1. Inrichting en beheer van (ge-
meentelijke) groenvoorzieningen 
vindt plaats conform de ambities 
uit het Groenbeleidsplan 2010-
2014. 

- Groenbeleidsplan 2010-2014 
toepassen en uitvoeren, inclusief 
de beleidsregels en het uitvoeren 
van de omvorming van plantsoe-
nen (BP 1006). 

 

 

Toelichting: 
- Begin 2012 is de pilot omvorming gestart. De dorpsbelangen en wijkplatformen 
 worden meegenomen in de communicatie. De wijken Revelsant en de Zuidert 
 en Espel hebben hieraan meegewerkt. Hier is totaal 7.374 m2 omgevormd naar 
 gazon. Alleen in wijk De Zuidert wordt uiteindelijk 333 m2 door de wijkbewo-
 ners zelf onderhouden.  
 Medio 2012 is gestart met de communicatie met alle dorpen. Volgens planning 
 is begin 2013 bekend wat er omgevormd kan worden en wat de dorpsvereni-
 gingen zelf gaan onderhouden. De aanvragen van bewoners voor omvorming in 
 Emmeloord gaan bij voldoende draagvlak in uitvoering. Dit houdt in dat er  
 ongeveer 10.000 m2 is omgevormd op verzoek. 
 
2. Het stedelijk water is conform het 

Beeldkwaliteitsplan Stedelijk Wa-
ter. 

- Beheer van gemeentelijke water-
partijen uitvoeren conform het 
Beeldkwaliteitplan Stedelijk wa-
ter. Dit is ook opgenomen in de  
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maatwerkovereenkomst die in 
2011 met het waterschap is af-
gesloten. 

Toelichting: 
- In 2013 wordt er naar gestreefd om het stedelijk water van bedrijventerrein De 
 Munt fase 2 en 3 en glastuinbouw Luttelgeest aan waterschap Zuiderzeeland 
 over te dragen. De schanskorven op diverse plaatsen zijn nog steeds onder-
 werp van onderzoek bij het waterschap. De afkoopsom moet nog definitief 
 worden bepaald. Verwacht wordt dat dit in 2013 plaatsvindt. 
 
3. Het beheer van huishoudelijk 

afval vindt plaats conform de 
ambities uit het Afvalbeleidsplan. 

- Afvalbeleidsplan toepassen en 
uitvoeren (CP 11). 

 

Toelichting: 
- Medio 2012 is HVC gestart met de inzamelproef "droog en herbruikbaar" in de 
 wijken de Erven, Emmelhage en Het Waterland. Deze proef is geëvalueerd. Op 
 basis van deze evaluatie is besloten om de afvalinzamelproef op een andere 
 manier voort te zetten middels het omgekeerd inzamelen. Uitgangspunt met de 
 nieuwe pilot is dat recyclebaar afval aan huis wordt ingezameld en dat voor het 
 wegbrengen van restafval een inspanning moet worden geleverd. De voorbe-
 reidingen zijn in gang gezet. 
 
 Begin 2012 loopt de overeenkomst met Orgaworld voor het verwerken van gft-
 afval af. Eind 2012 hebben de gezamenlijke gemeenten in Flevoland een on-
 derzoek afgerond wat de beste (juridische) mogelijkheden zijn voor een nieuwe 
 overeenkomst voor verwerking van gft-afval. Inmiddels zijn er ook gesprekken 
 met andere gemeentelijke samenwerkingsverbanden gestart om te onderzoe-
 ken of er een grotere hoeveelheid gft-afval in de markt kan worden gezet  
 (Europees aanbesteden of inbesteden bij HVC). De verwachting is dat in het 
 eerste kwartaal van 2013 deze gesprekken kunnen worden afgerond en dat in 
 het tweede kwartaal 2013 een besluit kan worden genomen. 
 
 De overeenkomst voor het inzamelen van klein chemisch afval en kringloop-
 goederen met Het Goed loopt in september 2013 af. Op verzoek van de ge-
 meente zijn Het Goed en Concern voor Werk in gesprek om te komen tot een 
 samenwerking en een nieuwe overeenkomst. Verdere optimalisatie van de hui-
 dige dienstverlening is namelijk mogelijk. 
 
 De komende periode zal het college worden gevraagd om een extern onderzoek 
 op te starten. Het onderzoek zou in beeld moeten brengen welke strategische 
 (on)mogelijkheden en consequenties er zijn op het gebied van afvalinzameling 
 en afvalverwerking. 
 
 Eind 2012 is besloten om alle bovengrondse afvalcontainers voor restafval te 
 vervangen voor ondergrondse containers. De voorbereidingen voor het plaat-
 sen zijn inmiddels in volle gang.  
 
4. Begrafenissen vinden plaats te-

gen zo laag mogelijke kosten op 
een gemeentelijke begraafplaats. 

 

- Uitvoering geven aan het herzie-
ne investeringsprogramma Be-
graafplaatsen 2012-2015, inclu-
sief omvorming en herinrichting. 

 
- Vaststellen van beleidsplan en 

het beheersplan voor begraaf-
plaatsen. 
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Toelichting: 
- Het investeringsprogramma is in uitvoering. De aanbesteding voor de renovatie 
 van de acht onderkomens in de dorpen heeft plaatsgevonden en de werkzaam-
 heden zijn vergaand in uitvoering. 

  
 In samenwerking en met inspraak van de dorpsverenigingen zijn omvormings-
 plannen opgesteld en is er overeengekomen welke heester- en rozenvakken 
 door de dorpsverenigingen zelf worden onderhouden. De uitvoering van de 
 omvormingswerkzaamheden heeft in het najaar 2012 plaatsgevonden. In het 
 voorjaar van 2013 worden er nog enkele heestervakken vernieuwd. De voorbe-
 reidingen voor de uitbreiding van de begraafplaats in Emmeloord zijn  gestart. 
 De uitvoering is gepland voor 2013. 

 
- Het ‘beleidsplan begraven 2012-2022’ is op 18 oktober 2012 door de raad     
 behandeld. De raad heeft tevens in meerderheid ingestemd met een  
 amendement  van de Politieke Unie over de mate van collectiviteit. Het raads-
 voorstel is over het amendement wordt op dinsdag 5 februari 2013 behandeld 
 in de commissie Woonomgeving en aansluitend in de raad van 28 februari 
 2013. Het beheerplan begraafplaatsen is in voorbereiding en wordt in 2013 aan 
 het college ter vaststelling voorgelegd. 
 
5. Een technisch goed functioneren-

de inzameling van afvalwater, 
waarbij stedelijk afvalwater en 
regenwater zoveel mogelijk wor-
den gescheiden. 

- Uitvoeren van een verbreed ge-
meentelijk rioleringsplan (vGRP) 
waarin, naast huishoudelijk af-
valwater, ook aandacht is voor de 
afvoer van overtollig regenwater 
en problemen met ondiep grond-
water. 

 
- Uitvoeren maatregelen overeen-

komstig Bestuurlijk Afvalwater-
akkoord OAS Noordelijk Flevo-
land. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Toelichting: 
-  In de raad van juni 2012 is het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) 

 voor de planperiode 2012-2016 vastgesteld. In dit beleidsdocument zijn de 
 doelen opgenomen om alle rioleringsstelsels aan de hiervoor voorgeschreven 
 functionele eisen te laten voldoen. Naast het inzamelen en transporteren van 
 stedelijk afvalwater, is deze zorgtaak “verbreed” met de zorg voor het verwer-
 ken van overtollig regenwater en de aanpak van structurele ondiepe grondwa-
 terproblemen in het stedelijk gebied.  

 
-  Voor het optimaliseren van de bestaande afvalwaterketen is in 2009 met het 

 waterschap Zuiderzeeland een Afvalwaterakkoord OAS Noordelijk Flevoland 
 ondertekend. Dit akkoord bevat het verbeteren van de doelmatigheid en 
 kosteneffectiviteit door samen met het waterschap, de voorgenomen maatre-
 gelen voortijdig af te stemmen. Beide beheerpartijen bereiken hiermee een 
 win-win resultaat. 

 
     Op 23 mei 2011 is landelijk het Bestuursakkoord Water door het Ministerie van 

  Infrastructuur en Milieu, IPO, UvW, VNG en VEWIN ondertekend. Dit akkoord 
  bevat ten aanzien van de afvalwaterketen drie doelen:  

• verhogen van doelmatigheid (kostenbesparingen);  
• kwaliteit van het beheer verbeteren door onder andere in te zet-

ten op innovatie en duurzaamheid;  
• kwetsbaarheid verminderen.  
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 Regionaal wordt gevraagd bovenstaande drie doelen uit te werken en vorm te 
 geven. De voortgang en het resultaat van deze uitwerking wordt periodiek be-
 waakt door de VNG en UvW. Vooralsnog wordt regionaal in Flevoland voldoen 
 de voldaan aan de landelijke afspraken door het onlangs nog bestuurlijke on-
 dertekenen van de Regionale BestuursOvereenkomst Afvalwaterketen Flevo-
 land (ROAF-2012). Vervolgens worden in 2013 deze regionale doelen nader 
 uitgewerkt in een maatregelenprogramma. 
6. Schadelijke effecten voor het 

milieu voorkomen en de gemeen-
telijke ambities voor duurzame 
ontwikkeling realiseren. 

- Duurzaamheidsplan 2011-2014 
toepassen en uitvoeren. 

 
- Duurzaamheidsprogramma 2012 

uitvoeren. 
 
- Aangevraagde omgevingsver-

gunningen met activiteit ‘milieu’ 
binnen de wettelijke kaders af-
handelen. 

 
- Reeds verleende Omgevingsver-

gunningen met activiteit ‘milieu’ 
actualiseren volgens het vastge-
stelde programma. 

 
- Millenniumproject Abreshia on-

dersteunen (BP 907). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Toelichting: 
- Het Duurzaamheidsplan 2012-2015 is in 2012 vastgesteld; met de uitvoe- 
  ring is begonnen. Deze uitvoering is vastgelegd in het duurzaamheidspro- 
  gramma 2012. De voortgang per onderdeel is in beeld gebracht in het  
    duurzaamheidsprogramma 2013 dat in januari 2013 aan de raad wordt 
  aangeboden. 
 
- De wettelijke milieutaken zijn uitgevoerd. Ook de geplande activiteiten ter uit
 voering van het duurzaamheidsplan zijn voor het grootste deel opgestart of 
 uitgevoerd. De eerste helft van 2012 heeft echter vooral in het teken gestaan 
 van het afronden en bestuurlijk laten vaststellen van het duurzaamheidspro-
 gramma. 
 
- Alle omgevingsvergunningen zijn afgehandeld binnen de wettelijke termijn. 
     Aanvragen die aan het eind van het jaar zijn ingediend zullen in 2013 door de 
  OFGV (Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek) worden afgehandeld. 
  
- De reeds verleende omgevingsvergunningen met activiteit ‘milieu’ zijn volgens 
 het vastgestelde programma geactualiseerd. 
 
- Samen met Stichting Women Concern en de counterpart in Abreshia is in 2008 
 – 2010 gebouwd aan de voorzieningen. Doel van deze voorziening is dat er een 
 koppeling is gerealiseerd tussen scholing en voeding. Die kinderen die naar 
 school gaan kunnen ook een voedzame maaltijd op school gebruiken. De voor-
 ziening voldoet aan de eisen van het School Feeding programma van SIGN 
 (School feeding Initiative Ghana-Netherlands). Het project is afgerond.  
 Inmiddels is vanuit Ghana een verzoek neergelegd voor het aangaan van een 
 stedenband. 
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7. Behoud en ontwikkeling van het 
landschap conform het Land-
schapsontwikkelingsplan 2011-
2015. 

- Toepassen en uitvoeren van het 
Landschapsontwikkelingsplan 

2011-2015. 
 

 

 
 

Toelichting: 
- De vaststelling van het Landschapsontwikkelingsplan is uitgesteld, omdat dit 
 plan sterk samenhangt met de nieuwe Structuurvisie en de landschapsvisie die 
 in dat kader is opgesteld. Het Landschapsontwikkelingsplan zal daarom pas na 
 de Structuurvisie ter vaststelling aan de raad worden aangeboden. Ook zal het 
 Landschapsontwikkelingsplan een andere looptijd krijgen en pas later in uitvoe-
 ring gaan, waarschijnlijk vanaf 2014. 
 
8. Schone en nette leefomgeving. - Uitvoeren straatreinigingsactivi-

teiten (legen straatvuilbakken, 
verwijderen zwerfafval, verwijde-
ren afvaldumpingen etc.). 

 
- Actief optreden tegen illegale 

afvaldumpingen (BP 1204). 
 

 

 
 
 
 

 
 

Toelichting: 
- De straatreinigingsactiviteiten zijn volgens het kwaliteitsniveau gerealiseerd in 
  2012 
 
- Dit jaar is opgetreden tegen illegale afvaldumping. Deze taak is opgenomen in 
 het handhavingsuitvoeringsprogramma 2012. In totaal is 592 uur besteed aan 
 deze taak. In het HUP waren 725 uren gepland voor deze taak. Er zijn 84 be-
 keuringen uitgevaardigd voor het onjuist/foutief aanbieden van afval. Er zijn 60 
 bekeuringen uitgedeeld met betrekking tot straatafval. In 10 gevallen zijn 
 overtreders met betrekking tot straatafval doorverwezen naar bureau HALT. Op 
 bepaalde locaties is er een aantoonbare verbetering in het naleefgedrag te be-
 speuren ten aanzien van straatafval. 
 
 
 
Hoe meten we dat? 
 
Indicator  Raming 

2012 
Werkelijk 
2012 

-  Aantal m2 omgevormd plantsoen 
-  % huishoudelijk afval dat gescheiden is ingezameld 

(ten opzichte van de totale hoeveelheid ingezameld 
huishoudelijk afval) 

45.500 
65 
 
 

45.300 
59 

   
 
 

Wat zijn de kaders?  
- Beeldkwaliteitplan Stedelijk water 
- Maatwerk overeenkomst stedelijk water met waterschap 
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012–2016 (vaststelling juni 2012) 
- Actualisatie kostendekkingsplan vGRP 
- Groenbeleidsplan 2010–2014 
- Investeringsprogramma begraven 2012-2015 
- Bestuurlijk Afvalwaterakkoord OAS Noordelijk Flevoland 
- Regionale Bestuursovereenkomst Afvalwaterketen Flevoland 
- Duurzaamheidsplan 2011-2014 
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- Afvalbeleidsplan 2011-2021 
- Integraal handhavingsbeleidsplan  
- Handhavingsuitvoeringsprogramma 2012 
 
  
Subpijler 2A Infrastructuur:  
We streven naar een verkeersveilige en bereikbare leefomgeving. 
 
 
Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP) en de beleidsplan-
ning 2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten: 
� Lobby voor verbetering openbaar vervoer; focus op Kampen-Hanzestation,  

Lelystad-Zuid en het Noorden (CP 10) 
� Cofinanciering transitiegelden Zuiderzeelijn (BP 904) 
� Monitoren verkeersstromen (BP 1205) 
� Het opstellen van het GVVP (BP 1206) 
� Onderhoud parkeervoorzieningen (BP 1207) 
� Ontwikkelen integrale visie voor onderhoud en beheer openbare ruimte (CP 7)  
� Aanleg extra parkeerplaatsen in oudere woonwijken (BP 1109) 
� Het wegwerken van achterstallig onderhoud in en aan de openbare ruimte  
        (BP 802) 
� Uitvoering Verlichtingsplan 2008-2012 (bestaand beleid) (BP 1208) 
�      Vervangen beweegbare brug Marknesserweg / Lemstervaart (BP 1209) 

 
 
Programmadoelstellingen uit pijler 2A: 
 
Wat willen we bereiken? 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

Status 

1. Elementen in de openbare ruimte 
voldoen aan maatschappelijke ei-
sen zoals ‘schoon, heel en veilig’. 

 

- Uitvoeren Verlichtingsplan 2008 - 
2012. 

 
- Vaststellen en uitvoering geven 

aan een herzien wegenbeleids-
plan 2012- 2015. Vooral het her-
ijken van het onderhoudsniveau 
en de evaluatie achterstallig on-
derhoud is een belangrijk onder-
deel. 

 
- Uitvoeren beleidsplan Civiele 

kunstwerken met daarin keuzes 
en kaders voor onderhoud en 
vervanging van bruggen, duikers 
en overige civiele kunstwerken. 

 
- Afhandelen onderhoudsklachten 

en meldingen over de openbare 
ruimte. 

 
- Toepassen integrale visie op be-

heer van de openbare ruimte 
(CP07). 

 
- Optimaliseren/herzien van de 

zgn. ‘wegenlegger’. 
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- Opstellen uitvoeringsplan voor 
wegwerken van achterstallig on-
derhoud aan de bewegwijzering. 

 
- Uitvoeren achterstallig onderhoud 

conform ‘Uitvoeringsplan achter-
stallig wegenonderhoud 2009 – 
2012’. 

 
 
 

 

Toelichting: 
- Het Verlichtingsplan 2008-2012 is uitgevoerd en wordt herzien, waarbij 
 uitvoerig wordt gezocht naar besparingsmogelijkheden. Deze besparingsmoge-
 lijkheden zullen in verschillende opties worden uitgewerkt en worden voorge-
 legd in het nieuwe vast te stellen beleid. Inmiddels wordt LED verlichting waar 
 mogelijk standaard toegepast bij vervanging of nieuwe aanleg. 
 
- Het onderhoud aan de wegen is conform het wegenbeleidsplan 2007-2011 uit-
 gevoerd. In 2013 wordt een (integrale) beleidsvisie openbare ruimte opgesteld 
 waarin het nu nog sectorale beleid wordt geïntegreerd. De sectorale plannen 
 komen dan te vervallen. Voor de beheerplannen is een zelfde traject in voorbe-
 reiding. 
 
- De vastgestelde onderhouds- en vervangingsactiviteiten in het beleidsplan Ci -
  viele kunstwerken zijn in voorbereiding of uitvoering. Het onderhoud en ver- 
  sterkingsproject aan de 19 betonbruggen in het buitengebied is met het ge- 
  reedkomen van de Lemsterwegbrug afgerond. De beweegbare bruggen  
  Kadoelerbrug, Kamperbrug en Overstap zijn bouwkundig en werktuigbouwkun-
  dig gerenoveerd. Aan de Marknesserbrug is beperkt onderhoud verricht omdat 
  vervanging noodzakelijk is. Deze brug voldoet niet aan de constructieve eisen. 
  Verder zijn er 16 houten fiets/voetgangersbruggen vervangen voor een duiker, 
  betonnen brug of composietbrug.  

 
 Belangrijk aandachtspunt blijft het jaarlijks reserveren voor toekomstige ver-
 vanging van de bruggen. Bij de vaststelling van het beleidsplan is door de raad 
 besloten om jaarlijks een afweging te maken om bij een positief resultaat van 
 de jaarrekening een dotatie aan de reserve bruggen te doen. Bij de besteding 
 van het jaarrekeningresultaat 2011 is er geen dotatie aan de reserve bruggen 
 gedaan. 
 
- In 2012 zijn rond de 2500 meldingen over de openbare ruimte afgehandeld. 
 Circa 60% van de meldingen over de openbare ruimte worden  in Emmeloord 
 gedaan en de overige in de dorpen. De meldingen gaan met name over 
 groen, wegen en wateroverlast.  
 
-  De diverse sectorale beheerplannen zijn in voorbereiding. De integrale beheer-
 nota wordt aansluitend opgesteld in 2013.  
 
-  De wegenlegger is herzien. In het eerste kwartaal van 2013 vindt de vaststel-
 ling plaats door gemeente bestuur en provinciaal bestuur. Herziening is 1x per 
 10 jaar en is wettelijk verplicht. 
 
-  De voorbereidingen zijn volop in uitvoering. In het kader van zowel de utilitai-
 re als de objectbewegwijzering wordt de samenwerking gezocht met Rijkswa-
 terstaat, Provincie en de andere 5 gemeenten. 
 
-  Uitvoering achterstallig onderhoud heeft op bijna alle punten plaatsgevonden, 

 in 2013 worden de voorbereidingen en de uitvoering gegeven aan het achter-
 stallig onderhoud van de wegduikers. 
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2. De infrastructuur is doelmatig en 
bevordert de verkeersveiligheid. 

- Invulling geven aan het uitvoe-
ringsplan dat voortvloeit uit het 
in 2011 vastgestelde Verkeer en 
Vervoerplan.  

 
- Opstellen van een meerjarig mo-

nitoringsprogramma voor ver-
keerstromen, naar aanleiding van 
de resultaten uit het GVVP. 

 
- Oplossen infrastructurele proble-

men, waaronder de hoge par-
keerdruk in woonwijken (BP 
908). 

 
- Uitvoeren van ‘Prioriteit 1-maat-

regelen’ uit de rapportage Ver-
keersveiligheid rondom scholen. 
Raadsbesluit 2009 punten mee-
nemen met groot onderhoud. 

 
- Samen met de provincie Flevo-

land en het Rijk is een verken-
ning uitgevoerd voor het traject 
N50 tussen Emmeloord en Ens. 
Het doel is onder meer de weg te 
verbreden naar een 2 x 2 auto-
weg en het realiseren van een 
toekomstige vaste aansluiting ter 
hoogte van de Bomenweg. De 
verkenning heeft geleid tot een 
voorkeursoplossing. Na vaststel-
ling van de voorkeursoplossing 
door de Minister van Infrastruc-
tuur en Milieu wordt de Tracé-
procedure gestart (2012/2013). 
Verwacht wordt dat in 2015 de 
verbetering van het traject ge-
reed is. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Toelichting: 
-  Het GVVP wordt in de raad van april 2013 besproken. Voorafgaand aan de  
 ter inzage legging in oktober en november 2012, is de nota twee keer aan de 
 commissie Wonen voorgelegd. Dit heeft er voor gezorgd dat het proces enige 
 vertraging opgelopen heeft. De nota had al eerder naar de raad gekund, maar 
 wegens andere agendapunten met hogere prioriteit, is het in overleg met de 
 griffie, naar de raad van april verschoven. 
 
-  Hiervoor wordt momenteel een programma van eisen opgesteld. 
 
- Infrastructurele problemen worden naar aanleiding van meldingen en de dorp- 
  en wijkschouwen bekeken en waar mogelijk nodig opgelost. In 2012 zijn onder 
  andere problemen in de Deltastraat, Jupiterstraat, Marknesse en Kennemer- 
  landlaan opgelost. 
 
-  ‘Prioriteit 1-maatregelen’ worden meegenomen met grootonderhoud aan de 
 weg en/of riolering conform het raadsbesluit. Deze maatregelen worden gelinkt 
 aan het verkeersveiligheidslabel. In 2012 zijn er 2 labels in Emmeloord uitge-
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 reikt en in Tollebeek aanpassingen uitgevoerd zodat begin 2013 daar ook 3 
 labels uitgereikt kunnen worden. 
 
- De uitvraag naar de adviesbureaus voor de werkzaamheden ten behoeve van 
 het opstellen van een Tracébesluit is eind 2012 gereed gekomen. Deze werk-
 zaamheden starten in het voorjaar 2013. De realisatie van het werk staat voor 
 2015 gepland. 
 
3. Doelmatig en planmatig beheer 

en onderhoud van elementen in 
de openbare ruimte 

 

- Uitvoeren renovatie wijkpark De 
Zuidert inclusief vervanging 
bruggen. 

 
- In Emmeloord Oost wordt in 

combinatie met de vervanging 
van de riolering gewerkt aan de 
planvorming voor een verbete-
ring van de openbare ruimte. 
Hiertoe is een ontwerpproces ge-
start waarbij bewoners en ver-
schillende organisaties worden 
betrokken. De uitvoering van de 
1e fase staat gepland in 2012. 

 
 
 

 
 
 

Toelichting: 
-  De renovatie van het park is afgerond. De bewoners zijn vergaand betrokken in 
 het proces van voorbereiding èn uitvoering. De houten bruggen in het park zijn 
 vervangen door composietbruggen. 
 
-   De voorbereiding van de 1e fase is nagenoeg gereed. De uitvoering start in 1e 

 kwartaal 2013.  
 De 2e fase van de vervanging van de riolering in Emmeloord Oost Centrum 
 inclusief verbetering van de openbare ruimte start in het voorjaar 2013. Het 
 ontwerpproces gebeurt in overeenstemming met fase 1. 
  
 Het centrum van Marknesse wordt in combinatie met het afkoppelen van re-
 genwater van de bestaande riolering heringericht. Het betreft in hoofdzaak het 
 voormalige busstation, De Schakel, parallelstraat Breestraat en Laagzijde. 
 Het dorpsbelang, belanghebbenden en bewoners worden in het ontwerpproces 
  betrokken. 
4. Verbeteren voorzieningen voor 

openbaar vervoer 
 

 

- Realisatie van de verplaatsing 
van het busstation Marknesse 
naar de locatie Oosteinde. 

 
- Afronden herinrichting centrale 

dorpsplein Ens (BP 1008) in 
combinatie met verplaatsing bus- 

 station naar locatie Kamperweg- 
Baan (nieuwe “ovonde”). 

 
- De lobby voor openbaar vervoer 

richten op behoud van het voor-
zieningenniveau, evenals vol-
doende P+R capaciteit bij station 
Kampen-Zuid. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

Toelichting: 
-  De realisatie van het busstation is eind 2012 nagenoeg gereedgekomen. In het 
 voorjaar van 2013 worden de laatste asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd. 



 27

-  De herinrichting van het centrale plein te Ens is eind 2012 gereedgekomen. De 
 nieuwe bushaltes nabij de ovonde zijn in december 2012 in gebruik genomen. 
 
-  Dit is een doorlopend proces. De busconcessie IJsselmond is opnieuw aanbe-
 steed na eerdere, mislukte pogingen. Bij elke aanbesteding wordt er gerea-
 geerd op het Programma van Eisen. 
5. Elementen in de openbare ruimte 

voldoen aan maatschappelijke ei-
sen zoals ‘schoon, heel en veilig’. 

 

- Uitvoeren van de vastgestelde 
beleidsplannen over beheer van 
de openbare ruimte.  

 

Toelichting: 
- De reeds vastgestelde beleidsplannen welke betrekking hebben op het beheer 
 van de openbare ruimte zijn in uitvoering. Gewerkt wordt aan het opstellen van 
 een beleidsplan (integraal) openbare ruimte. In dit beleidsplan wordt het stra-
 tegische beleid vastgelegd voor het totale beheer van de buitenruimte. De 
 thans nog sectorale beleidsplannen worden geïntegreerd in een document. De 
 separate plannen komen daarmee dan te vervallen. Deze exercitie wordt ook 
 uitgevoerd ten aanzien van de beheerplannen. 
 Het verlichtingsplan 2008-2012 wordt op dit moment herzien. Daarbij zal uit
 voerig worden gezocht naar besparingsmogelijkheden. Deze zullen in verschil-
 lende opties worden voorgelegd. Het vastgestelde nieuwe beleid zal worden 
 verwerkt in het beleidsplan openbare ruimte. Daarnaast zullen de beheerme-
 thodes en uit te voeren werkzaamheden in een beheerplan worden vastgelegd. 
 
6. Economische versterking van 

Noordelijk Flevoland door doelge-
richte inzet van de ‘Transitiegel-
den Zuiderzeelijn’ 

- Besteding van de transitiegelden 
conform de kaders die daartoe 
door de besturen van de betrok-
ken overheden zijn vastgesteld. 

 

Toelichting: 
- In het 2e kwartaal van 2012 is het programma Zuiderzeelijngelden vastgesteld 
  door de gemeenteraad. Het eerste project is inmiddels beschikt, het betreft  
  hier het Masterplan Compoworld. Daarnaast zijn in 2012 al diverse gesprekken 
  gestart met initiatiefnemers van mogelijke projecten. De gemeenteraad ont- 
  vangt in de loop van 2013 een evaluatie van de stand van zaken Zuiderzeelijn-
  gelden.  
 
 
Wat zijn de kaders? 
- Programma voor besteding van de ‘Transitiegelden Zuiderzeelijn’ (2011) 
- Nota Integraal beheer openbare ruimte (vaststelling 2011) 
- Wegenbeleidsplan Noordoostpolder 2008 – 2011 
- Uitvoeringsplan achterstallig wegenonderhoud 2009 – 2012 
- Uitvoeringsplan wegwerken achterstallig onderhoud (2008) 
- Verkeer- en vervoersplan Emmeloord 2013-2022 (vaststelling in 2013) 
- Verlichtingsplan 2008 – 2012 (Wordt momenteel herzien en in 2013 verwerkt in het 

beleidsplan openbare ruimte) 
- Beleidsplan Civiele Kunstwerken 2011-2014 
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Subpijler 2B Openbare orde en veiligheid:  
We streven naar een veilige leefomgeving. 
 
 
Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP) en de beleidsplan-
ning 2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten: 
� Gevoel van veiligheid bevorderen en verloedering tegengaan door het naleef-

gedrag van voorschriften uit APV die betrekking hebben op kleine ergernissen 
te verbeteren door middel van het inzetten van minimaal twee buitengewoon 
opsporingsambtenaren BOA (CP 15) 

� Aansluiten bij de regiogemeenten m.b.t. inzet burgernet (BP 1210) 
� Adequaat inspelen op hogere kwaliteitseisen in de milieuhandhaving en het 

groeiend aantal handhavingsverzoeken (BP 1211) 
 
 
Programmadoelstellingen uit pijler 2B: 
 
Wat willen we bereiken? 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

Status 

1. Vergroting sociale en fysieke veilig-
heid, terugdringing van overlast en 
criminaliteit. 

- Evaluatie en bijstelling van 
de kadernota integrale vei-
ligheidszorg Noordoostpolder 
2009-2012. 

 
- Uitvoering van de veilig-

heidsmonitor 2012. 
 
- Verkeersveiligheid, overlast 

(kleine ergernissen), antilia-
nenproblematiek, veilig uit-
gaan en vandalisme krijgen 
structurele aandacht.  

 
- Onderzoek naar de moge-

lijkheden om samen met 
veiligheidspartners een in-
ternetapplicatie aan te 
schaffen voor het bijhouden 
van ketendossiers (met na-
me ten behoeve van over-
lastgevende groepen / ge-
zinnen). 

 
- Deelname aan Burgernet 

(pilot). 
 
- Samenwerking met buurge-

meenten in het kader van 
BIBOB-beleid opstarten 

 
- Deelname aan het project 

Bestuurlijke informatievoor-
ziening ex-zeden-
delinquenten en zware ge-
weldsdelinquenten. 
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- Deelname aan het regionaal 
college van de Veiligheidsre-
gio. 

 
- Verdere optimalisering van 

het proces met betrekking 
tot voorbereiding van eve-
nementen en advisering 
over de veiligheid ten aan-
zien van nieuwe grote eve-
nementen in de gemeente.  

 

 
 
 

 

Toelichting: 
- Vanuit de IVZ nota 2009-2012 is de evaluatie- en bijstellingsnota met daarin 
 een selectie beleidsspeerpunten 2013-2016 voortgekomen. Aan de hand  
 hiervan wordt nu gewerkt aan een activiteitenplan 2013. 
  
- De Veiligheidsmonitor 2012 is uitgevoerd. Publicatie ervan vindt plaats in maart 
 2013. 
 
- Verkeersveiligheid, en met name te hard rijden, krijgt middels het Activitei-  
 tenplan 2013 aandacht van de politie in de vorm van drie pijlers: education, 
 enginering en enforcement. 
  
 Antilianenproblematiek krijgt aandacht omdat van de partners uit het zoet/zuur 
 overleg hier een structurele signalerende rol in is gevraagd waardoor proble-
 men snel gesignaleerd worden en ondervangen kunnen worden door de hulp in 
 te roepen van de andere partners. 
 
 Veilig Uitgaan krijgt aandacht vanuit het bestuurlijk overleg met de horeca, 
 KHN, politie en burgemeester (2x p/jr) en vanuit de incidentele incidentbestrij-
 ding met de politie. (overleg burgemeester met Chef Basiseenheid politie) 
    
 Vandalisme krijgt op verschillende terreinen aandacht. Allereerst in IGW ver-
 band (project scholen). Daarnaast in het team ‘Vandalisme barometer’, een 
 uitbreiding van het in IGW-verband tegengaan van vandalisme met behulp van 
 Communicatie, Veiligheid, Verzekeringen en dit kan eventueel met andere part-
 ners worden uitgebreid. 
 
- Dit wordt onderzocht in samenwerking met maatschappelijke ontwikkeling. 
 
- Deelname aan Burgernet wordt structureel. Op dit moment is 4,8% van de 
 NOP-bevolking deelnemer. Er volgen regelmatig acties om het streefpercentage 
 van 5% te behalen, maar ook om Burgernet onder de aandacht van de burgers 
 te houden. 
 
- Bibob beleid is vastgesteld en in afwachting van de implementatie en de aan-
 sluiting bij het RIEC. 
 
- Er blijft deel uit gemaakt worden van het project Bestuurlijke informatie
 voorziening ex-zedendelinquenten en zware geweldsdelinquenten. Het uitein-
 delijke doel van het project is dat dit leidt tot een wettelijke verplichting van 
 het informeren van de burgemeester door justitie bij terugkeer van een zeden-
 delinquent of een zware geweldsdelinquent. Op deze wijze zijn 11 ex- gedeti-
 neerden aangemeld en geanalyseerd. 
 
- De burgemeester maakt deel uit van het Regionaal veiligheidscollege en 
 het gezamenlijk driehoeksoverleg Noordoostpolder, Dronten en Urk. 
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- Het proces Evenementenveiligheid wordt zowel lokaal als regionaal steeds 
 meer geoptimaliseerd en geprofessionaliseerd. Lokaal via het Evenementen
 overleg waarbij met de organisatie afspraken op het gebied van veiligheid wor-
 den gemaakt en de hulpdiensten advies uitbrengen ten behoeve van de ver-
 gunning. Regionaal via de Expertisegroep Evenementenveiligheid die adviseert 
 bij evenementen in de B- en de C-categorie. 
 
2. Vergroting van het veiligheidsgevoel 

en tevredenheid over de leefbaarheid. 
- Aanpak van kleine ergernis-

sen door gemeentelijke 
BOA’s en eerste bevindingen 
over het gebruik van de be-
stuurlijke strafbeschikking 
rapporteren/evalueren. 

 
- Indien nodig het beleid met 

betrekking tot de aanpak 
van kleine ergernissen aan-
passen / bijstellen. 

 
- Inzetten preventieteam 

Emmeloord, dat met ge-
bruikmaking van “gele kaar-
ten” naleving bevordert. 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Toelichting: 
-  Aanpak van kleine ergernissen door BOA’s heeft in 2012 voortvarend plaats 
 gevonden. Er zijn 1028 bekeuringen uitgedeeld. Voor bepaalde gedragingen 
 leidt de aanwezigheid van de BOA zichtbaar tot beter naleefgedrag. 
 
- Er was in 2012 geen aanleiding het beleid met betrekking tot de aanpak van 
 kleine ergernissen aan te passen. 
 
-  Doelstellingen ten aanzien van het preventieteam Emmeloord zijn dit jaar niet 
  gehaald. Door ziekte-uitval en een gebrek aan geschikte kandidaten is het  
  preventieteam dit jaar weinig op straat geweest. 
 
3.  Snel herstel van de orde in geval- 

 van ramp of crisis, met zo min 
 mogelijk slachtoffers.  

- Deelname in regionaal ver-
band aan de versterking van 
de oranje kolom door sa-
menwerking met andere 
gemeenten/regio (organisa-
tieplan Oranje kolom). 

 
- Meewerken aan een plan 

voor intergemeentelijke 
poulevorming voor een aan- 

 tal gemeentelijke processen 
in de rampenbestrijding 
(organisatieplan oranje ko-
lom). 

 
- Mede opstellen van een plan 

voor de lokale aanpak van 
de nafase (projectorganisa-
tie). 
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- Up-to-date houden van loka-
le gegevens en functies in 
draaiboeken.  

 
- Bewaken van waarborgen 

voor autonomie bij de over-
gang van lokaal naar regio-
naal georganiseerde ram-
penbestrijding. 

 
 

 

Toelichting: 
- Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan het Regionaal Crisisplan voor wat 
  betreft het onderdeel bevolkingszorg. Uitgangspunten hierbij zijn het voldoen 
  aan wettelijke taken, regionaliseren en professionaliseren. Hierbij zoveel  
  mogelijk efficiency nastreven door samenwerking met de regio Gooi-en Vecht. 
 
- Voor de inzet van de OVD Bevolkingszorg in het Copi wordt inmiddels samen
 gewerkt met gemeente Urk. Ook voor andere (wettelijke) functies komen er 
 gezamenlijke poules. 
 
-  Er is ingezet om draaiboeken te regionaliseren. 
 
-  Up-to-date houden van lokale gegevens en functies in draaiboeken is afgerond. 

 De lokale draaiboeken zijn up-to-date. 
 

-  Het bewaken van waarborgen voor autonomie bij de overgang van lokaal naar 
 regionaal georganiseerde rampenbestrijding is een continu proces. 

 
4. Beslissingen naar aanleiding van 

handhavingsverzoeken worden tijdig 
genomen en zijn goed onderbouwd. 

- Het werkproces stroomlijnen 
zodat de verzoeker binnen 
de wettelijke termijn een re-
actie krijgt. 

 
- Bij complexe zaken tijdig 

externe deskundigheid in-
schakelen. 

 
 
 
 

 

Toelichting: 
- Het werkproces is inmiddels gestroomlijnd zodat de verzoeker binnen de ge-
 stelde wettelijke termijn een reactie ontvangt. 
 
-  Het inschakelen van externe deskundigheid bij complexe zaken is in 2012 niet 
 aan de orde geweest. 
 
 
 
 
 
Hoe meten we dat? 
 
Indicator  Raming 

2012 
Werkelijk 
2012 

- Vermindering aantal illegale afvaldumpingen ten op-
zichte van 2010 

- Aantal beslissingen op handhavingsverzoeken die bin-
nen de wettelijke termijn zijn genomen 

40% 
 

100% 
 

0% 
 

100% 
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Wat zijn de kaders? 
- Kadernota Integrale Veiligheidszorg Noordoostpolder 2009-2012 
- Integraal horecabeleid 2011 
- Regionale handreiking evenementenbeleid 2011 
- Regionaal Beleidsplan veiligheidsregio Flevoland (sept. 2011) 
- Organisatieplan Oranje kolom (herziene versie eind 2011) 
- Handhavingsuitvoeringsprogramma 2012 
 
 

 
Subpijler 3A Bouwen:  
We streven naar een goede ruimtelijke ordening met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen 
en een woningvoorraad die kwalitatief op orde is. 
 
 
Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP) en de beleidsplan-
ning 2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten: 
� Opstellen van een structuurvisie en bestemmingsplan landelijk gebied  

(BP 1212 + BP 1110) 
� De lijn in de structuurvisie over het Rood voor Rood-principe continueren  
        (CP 2) 
� Het concept Grenzeloos Wonen in recreatiegebied Wellerwaard mogelijk maken 

(CP 3) 
� Opstellen van een visie op de ontwikkeling van bedrijventerreinen (CP 31) 
� Onderhoud workflowsysteem (BP 1213) 
� Het laten maken van luchtfoto’s incl. mutatiesignalering en cyclorama’s  

(BP 1014) 
� Brede ontwikkeling van de Corridor Emmeloord – Kuinderbos (BP 18) 
� Bevorderen van de bouw en oplevering van laatste fase van Stadshart  

Emmeloord (CP 9) 
� Monitoring rugstreeppadden (BP 1214) 
 

 
 
Programmadoelstellingen uit pijler 3A: 
 
Wat willen we bereiken? 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

Status 

1. Goede ruimtelijke ordening. - Zichtbaar maken van keuzes 
bij de agendering van ruim-
telijke planvorming, geba-
seerd op een prioritering 
(Ruimtelijke Agenda 2012). 

 

Toelichting: 
- In september 2012 is de Strategische Nota Grondvoorraad vastgesteld door de 
 raad. In deze nota zijn keuzes gemaakt hoe om te gaan met de grondvoorraad 
  die beschikbaar is voor de uitbreidingen van woningbouw en bedrijventerrei-
 nen. De uitkomsten van de keuzes die zijn gemaakt op basis van de nota wor-
 den vanaf 2013 verwerkt in bestemmingsplannen, welke zoals gebruikelijk 
 worden opgenomen en geprioriteerd op de Ruimtelijke Agenda 2013.  
 Het actualiseren van de bestemmingsplannen loopt volgens planning. Het laats-
 te grote te actualiseren bestemmingsplan Bedrijventerrein Nagelerweg/A6 
 wordt naar verwachting voor 1 juli 2013 door de raad vastgesteld. De nieuwe 
 ronde actualisaties start daarna met het opstellen van 2 grote plannen per jaar. 
 
2. Voldoen aan de wettelijke verplichtin-

gen op het gebied van ‘Geo-
informatie’. 

- Uitvoeren van de benodigde 
acties voor implementatie 
van de 2e fase van de WKPB.  
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 - Uitbreiding van de dienst-
verlening WION, met name 
met betrekking tot de huis-
aansluitingen. 

 

- Processen voor de bijhou-
ding van de BAG en koppe-
lingen voor de verplichte af- 
name van gegevens vanuit 
de BAG realiseren. 

 

- Afstemming van de gege- 
 vens BAG en WOZ. Tevens  

een start maken met het 
opwaarderen van de opper-
vlaktegegevens van niet-
woningen in de BAG. 

 
- Starten met de transitiefase 

van GBKN naar BGT. Het 
overzetten van een lijnen-
kaart naar een objecten-
kaart. Koppelingen verzor-
gen tussen de beheersys-
temen en de geometrie in de 
BGT-Noordoostpolder. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Toelichting: 
-  Het uitvoeren van de benodigde acties voor implementatie van de 2e fase van 
 de WKPB wacht op de landelijke ontwikkelingen. 
 
-  De huisaansluitingen op de riolering worden aangeleverd bij de Landelijke  
      Voorziening. 

 
-  Dit is gereed, echter er zijn nog wel verbeterpunten uit de audit gekomen.  
  Hieraan wordt gewerkt. 
 
-  De werkzaamheden m.b.t. het opwaarderen van de oppervlaktegegevens van 

 niet-woningen in de BAG is gereed. 
 

- De BGT moet per 1-1-2016 gereed zijn. De werkzaamheden daartoe zijn volop 
 in gang. Deze werkzaamheden zijn specialistisch en arbeidsintensief. 
 
3. Efficiënte dienstverlening aan burgers 

en bedrijven met betrekking tot ver-
gunningverlening en toezicht & hand-
having. 

 
 

- Aanvragen om een omge-
vingsvergunning binnen de 
wettelijke kaders afhande-
len. 

 
- Het vergunningenproces 

verder optimaliseren door 
digitale indiening en afhan-
deling verder ontwikkelen. 

 
- In overleg met andere be-

trokken overheden tot een 
structurele samenwerking 
komen over de uitvoering 
van de “Package deal” inza-
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ke Regionale uitvoerings-
diensten. 

 
- Vastgesteld toetsingsbeleid 

voor bouwactiviteiten in een 
Bouwbeleidsplan met daarin 
de keuzes en prioriteiten ten 
aanzien van de toetsing bij  
het verlenen van bouw-, 
sloop, en monumentenver-
gunningen laten vaststellen, 
implementeren en uitvoeren. 

 
- Geactualiseerde Monumen-

tenverordening voorberei-
den, laten vaststellen, im-
plementeren en uitvoeren. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Toelichting: 
- Alle aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnen de wettelijke kaders af-
 gehandeld. 
 
- Sinds medio november 2012 worden alle aanvragen om Omgevingsvergunning 
 (Wabo) digitaal afgehandeld. Ook analoog (op papier) ingediende aanvragen 
 worden gedigitaliseerd en digitaal afgehandeld. Uitsluitend het besluit wordt op 
 papier aan de aanvrager gestuurd. 
 
- In 2012 heeft de raad ingestemd met de toetreding tot de omgevingsdienst  
  OFGV. Dit openbaar lichaam op grond van de WGR is vanaf 1 januari 2013 ope-
  rationeel. Aan dit orgaan zijn alle basistaken als genoemd in de Package Deal 
  van Rijk, IPO en VNG overgedragen. Het college blijft evenwel het bevoegd  
  gezag voor de overgedragen taken. 
 
- Het ontwerp toetsingsbeleid is in 2012 geheel herzien aan de hand van het 
 Bouwbesluit 2012 en andere wetswijzigingen. Het beleid zal in februari 2013 
 worden vastgesteld door het college. 
 
- De monumentenverordening is geactualiseerd en in september 2012 als erf-
 goedverordening 2012 vastgesteld door de raad. De verordening bevat naast 
 regels voor gebouwde monumenten nu ook regels voor archeologische monu- 
 menten, vandaar de gewijzigde naam. 
 
 
 
Wat zijn de kaders? 
- Toekomstvisie gemeente Noordoostpolder 2030 
- Ruimtelijke Agenda 2012 
- Bestemmingsplannen 
- Nota welstandsbeleid (2010) 
- Bouwbeleidsplan (2011) 
- Monumentenverordening (2012 
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Toelichting projecten: 
 
MSB (Mer, Structuurvisie, Bestemmingsplan Landelijk gebied) 
De procedure voor de MER-Structuurvisie is gestart met de ter visielegging van de nota 
Reikwijdte en Detailniveau en het verzoek om advies aan de Commissie voor de m.e.r. 
De nota Reikwijdte en Detailniveau heeft ter inzage gelegen van 22 maart 2012 tot 4 
mei 2012. Er zijn 8 zienswijzen ingediend. De commissie voor de m.e.r. heeft advies 
uitgebracht op 29 mei 2012 en heeft geen significante omissies of verrassingen opgele-
verd.  
 
In het voorjaar is gestart met het opstellen van de landschapsvisie, door bureau Fed-
des/Olthof. Met behulp van twee klankbordbijeenkomsten waar diverse betrokken partij- 
en aanwezig waren is input geleverd aan de Landschapsvisie, en met name aan het on-
derdeel erfuitbreidingen. In september is de landschapsvisie ambtelijk afgerond. De 
landschapsvisie is bedoeld als inspiratiebron voor de Structuurvisie en het Landschaps-
beleidsplan.  

 
Op 8 oktober is er een themabijeenkomst gehouden in de raad. De landschapsvisie is 
gepresenteerd. Daarna hebben raadsleden met behulp van moodboards meegedacht 
over de belangrijkste thema’s die in een keuzedocument zijn uitgewerkt. Ook de inbreng 
van maatschappelijke- en belangenorganisaties (klankbordbijeenkomst op 26 november) 
en de burgers (inloopbijeenkomst op 29 november) zijn daarbij meegewogen. Dit alles 
heeft geresulteerd in een keuzedocument, die in januari 2013 aan de raad voorligt voor 
besluitvorming. Dit keuzedocument vormt het uitgangspunt voor de belangrijkste the-
ma’s voor de op te stellen ontwerp-structuurvisie.  
 
Naar verwachting zal de structuurvisie met de MER in het najaar 2013 ter vaststelling 
aan de raad worden aangeboden. In 2014 zal een voorontwerpbestemmingsplan Lande-
lijk gebied worden opgesteld. 
 
 
Emmelhage 
In 2012 is er gewerkt aan een realistische visie en gewijzigde verkoopstrategie voor het 
project Emmelhage. Reden voor het maken van een nieuwe visie is de stagnerende ver-
koop van de afgelopen jaren en de sombere kijk richting de toekomst. Kanttekening 
hierbij is een positief financieel resultaat voor 2012, conform planning. 
 
Na een uitgebreide bewonersconsultatie, met een grote respons van de huidige bewo-
ners, zijn de volgende drie sporen uitgezet om de bewonerstevredenheid te vergroten. 
1. Het opzetten van een klankbordgroep, de voorloper van een wijkplatform; 
2. Snelle actie op gesignaleerde knelpunten; 
3. Toevoegen van structurele oplossingen in de 3de woonrijpmaakronde. 
 
De kavelverkoop van Emmelhage fase 1 loopt nog minimaal tot en met 2019, een en 
ander gekoppeld aan de herziening van het bestemmingsplan voor deze fase van Em-
melhage. De herziening van het bestemmingsplan gaat in 2013 in procedure. 
 
 
Stadshart 
Het project Stadshart heeft in 2012 voor een groot deel in het teken heeft gestaan van 
de juridische procedures rondom het coördinatiebesluit en het verkeersbesluit. Voordat 
hier nader op ingegaan wordt onderstaand de mijlpalen van 2012. 
 
Gerealiseerde mijlpalen 2012: 

� Start en afronding verplaatsing weekmarkt. 
� Afronding bestek en (succesvolle) aanbesteding reconstructie Koningin  

Julianastraat / Noordzijde. 
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� Start en afronding uitvoering reconstructie Noordzijde. 
� Start en afronding 1e fase bouwrijpmaken De Deel (verplanting bomen).  
� (Succesvolle) Aanbesteding bestekken bouwrijpmaken De Deel. 
� Plaatsing kunstwerk op het Kettingplein. 
� Onherroepelijke vaststelling Hogere Waarden (na behandeling bij Raad van Sta-

te) 
� Afwijzing voorlopige voorziening coördinatiebesluit (na behandeling bij Raad van 

State). 
� Getekende nadere allonge met Emmeloord Centrum C.V.  

 
Op 5 december 2012 heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan. Zij heeft de 
gemeente opgedragen om binnen 16 weken om onder meer onderzoek te doen naar de 
uitbreidingsruimte voor detailhandel. Het onderzoek is in december 2012 opgestart. Be- 
handeling in de gemeenteraad vindt plaats in maart 2013. Het mag duidelijk zijn dat 
alles wacht op de uitspraak van RvS inzake het coördinatiebesluit. Tot die tijd vinden er 
nauwelijks tot geen activiteiten plaats op De Deel e.o. 
 
 
Wellerwaard 
Het concept Grenzeloos Wonen in het nieuwe recreatiegebied Wellerwaard mogelijk ma-
ken. 
 
Resultaten 2012 

• Onherroepelijk bestemmingsplan recreatie en wonen Wellerwaard in april 2012 
• In het voorjaar van 2012 is de gemeenteraad geïnformeerd over een streefscena-

rio, namelijk allereerst de ontwikkeling van het zuidelijke plandeel met circa 60 
woningen (fase 1a en 1b).  

• Start van het woningbouwprogramma is voorzien na afronding van de inrichting 
van het recreatiegebied, dat wil zeggen: na 1 januari 2015. Tot die tijd is het ge-
bied een bouwterrein. Zo kunnen gegadigden zien hoe het gebied waar ze kun-
nen wonen eruitziet. Om dit mogelijk te maken moet volgend jaar een uitwer-
kingsplan worden vastgesteld. 
 

 
Brede ontwikkeling van de corridor Emmeloord – Kuinderbos 
 
Resultaten 2012 

• Afronding project Golfbaan in september. 
• Verkrijgen van een bijdrage provincie van € 2,5 miljoen voor het recreatiepro-

gramma in maart 
• De onherroepelijke Watervergunning (oktober) en de Ontgrondingsvergunning 

(september) maken de weg naar uitvoering vrij.  
• Met de definitieve gunning van het ontgrondingscontract in september, is eind 

2012 de uitvoering van het recreatieprogramma van start gegaan.  
• Volgens planning is de zuidelijke plas gereed in augustus 2013 en de noordelijke 

plas in november 2013. Daarna volgen voor 1 januari 2015 (einde subsidieter-
mijn) nog de inrichting van de Wellerwaard, aanleg van het groen en aanleg van 
de verbindende fietspaden Emmeloord-Wellerwaard-Kuinderbos. 
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Subpijler 3B Wonen:  
We streven naar een gevarieerd woningaanbod in een aantrekkelijke leefomgeving. 
 
 
Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP) en de beleidsplan-
ning 2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten: 
� In beeld brengen en prioriteren waar herstructurering nodig is (te starten bij 

Emmeloord-Oost) (CP 5) 
� Onderzoeken van experimentele woonvormen (CP 6) 
� Invulling geven aan het volkshuisvestingsplan (BP 111) 
� Voor IGW ligt de nadruk op geprioriteerde wijken en dorpen; de regierol wordt 

bij de gemeentelijke organisatie belegd (CP 14 + BP 1116) 
 
 
 
Programmadoelstellingen uit pijler 3B: 
 
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? 

 
Status 

1. Vitale dorpen en wijken nu en in de 
toekomst. 
 
 
 
 
 

 
2. Het hebben van een helder afwe-

gingskader voor woongerelateerde 
ontwikkelingen. 

 

- Opstellen Woonvisie 2.0, 
een overkoepelende integra-
le visie, waarin de koers tot 
2020 wordt uitgezet voor 
het wonen en aanverwante 
zaken in de Noordoostpol-
der. 

 
- Maken van dorpsvisies: deze 

visies worden afgestemd 
met en voorzien van input 
van de partijen die een rol 
hebben in de uitvoering en 
zijn vertaald naar een aantal 
concrete actieplannen. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Toelichting: 
- De woonvisie heeft ter inzage gelegen (nov-dec. 2012) en is in februari 2013
 behandeld in de raad. Op basis van deze woonvisie wordt alvast gewerkt 
 aan de prestatieafspraken met Mercatus, het actieplan en een gebieds-
 exploitatie betreffende vernieuwingsgebieden. Een aantal andere actiepunten 
 is in gang gezet, zoals onderzoek naar duurzaamheidslening en promoten / 
 ondersteunen maatwerkprojecten zoals CPO.   
 
- De dorpsvisies Nagele en Kraggenburg met de uitvoeringsplannen zijn klaar. 
 Rutten is gestart. Espel heeft een zelfgemaakt plan ingediend waarbij de ge-
 meente ondersteuning biedt bij het afronden. Creil zit in de startfase. Daar
 naast worden in 2013 nog 2 dorpen ondersteund bij het maken van de visie. 
 
3. Mogelijkheden starters vergroten om 

woning te kopen. 
 

- De verordening voor star-
tersleningen (2011) geldt 
ook in 2012. In 2012 is 
ruimte voor het verstrekken 
van twee Startersleningen. 
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Toelichting: 
- Vanaf de start van de starterslening tot eind 2012 zijn er in totaal 13 starters
 leningen verleend. Er is nog ruimte om één volledige starterslening te verlenen. 
 Vanaf 2013 vloeit geld terug in het fonds voor de startersleningen. Zodra er 
 voldoende geld beschikbaar is, kan er opnieuw een starterslening worden 
 verleend. 
 
4. Goede leefbaarheid in de dorpen. 

 
- Maken van dorpsvisies. 
 
- Uitvoering geven aan het 

project Nagele. 

 

 
Toelichting: 
- De dorpsvisies Nagele en Kraggenburg met de uitvoeringsplannen zijn klaar. 
 Rutten is gestart. Espel heeft een zelfgemaakt plan ingediend waarbij we on-
 dersteunen bij het afronden. Creil zit in de startfase. Daarnaast worden in 2013 
 nog 2 dorpen ondersteund bij het maken van de visie. 
 
- Het project Nagele is in uitvoering. In 2012 zijn een ontwikkelperspectief vast
 gesteld en projectplan. Het ontwikkelperspectief vloeit voort uit het hand- en 
 werkboek van het Onderzoeks- en Ontwerplab en de dorpvisie Nagele. In 2012 
 heeft het ministerie van OCW € 1,5 miljoen gereserveerd voor Nagele en is  er 
 intensief overleg gevoerd met alle belanghebbende partijen die een bijdrage 
 gaan leveren aan Nagele zoals Mercatus, vereniging Hendrick de Keyser, 
 dorpsbelang, provincie etc. Er is een gemeentelijke en provinciale cofinancie-
 ringsbehoefte van in totaal € 2,5 miljoen. Het ontwikkelperspectief en project
 plan beschrijven de projecten die (minimaal) als doel hebben om Nagele weer 
 vitaal en leefbaar te maken en haar cultuurhistorische betekenis te laten herle-
 ven. De uitvoering van deze plannen kan bij voldoende middelen in de vorm 
 van een uitvoeringslab Nagele vanaf 2013-2015 vormgegeven worden.  
 
5. Er is voldoende woningaanbod – afge-

stemd op de vraag – in een leefbare 
omgeving. 

- Verstrekken van Startersle-
ningen. 

 
- Onderzoek naar instellen 

duurzaamheid lening in 
2012. 

 
- Collectief Particulier Op-

drachtgeverschap. 
 
- Innovatieve (duurzame) 

concepten woningbouw. 
 
- Particuliere initiatieven. 
 
 
- Optimaal benutten subsi-

diemogelijkheden. 
 
- Prestatieafspraken op basis 

van strategische uitgangs-
punten. 

 
- Opstellen en uitvoeren van 

nieuwe Woonvisie 2.0. 
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- Realiseren van woningbouw 
in kleinere fasen, zodat  

 voorinvesteringen en risico’s 
per fase meer beperkt blij-
ven. 

 
- Flexibeler maken van be-

stemmingsplannen zodat be-
ter op de marktsituatie van 
het moment kan worden in-
gespeeld. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Toelichting: 
- Tot eind 2012 zijn er in totaal 13 startersleningen verleend. 
 
-  Het onderzoek is gestart. In 2013 komt een voorstel om de lening in te zetten. 
        
- Er loopt een maatwerkinitiatief met particulieren. Nieuwe particuliere initia- 
  tieven worden aangemoedigd en uitgenodigd. 
 
- Inzet is om een innovatief duurzaam woningbouwproject te realiseren. De 
 huidige markt geeft aanleiding tot extra inspanningen en bemoeilijkt de realisa-
 tie van een dergelijk initiatief. 
 
-  Voortdurend worden subsidiemogelijkheden onderzocht en waar mogelijk be-
 nut. 
 
-  Het maken van nieuwe prestatieafspraken met Mercatus is in 2012 gestart en 
 wordt in het 1e kwartaal 2013 afgerond (zie 1.1). 
 
-  Doorlopend wordt deze insteek gekozen als noodzakelijke vraaggerichte aan 
  pak voor het realiseren van ontwikkel- en woningbouwplannen. 
 
6. De leefomgeving van Nagele is verbe-

terd, met behoud van cultuurhistori-
sche waarden. 

 

- Afspraken met Mercatus 
over de renovatie van de 
Rietveldwoningen volgens 
het gedachtegoed van Gerrit 
Rietveld met oorspronkelijke 
details.  

 
- Aanpak particuliere woning-

bezitters in geval van reno-
vatie bij versnipperd bezit. 

 
- Dorpsvisie Nagele waarin de 

sociale component en parti-
cipatie van bewoners een 
belangrijke pijler is.  

 
- Ontwikkeling kerngebied 

Nagele met toevoeging wo-
ningbouw. 

 
- Aanstellen supervisor om 

initiatieven binnen het ge-
dachtegoed te laten ontwik-
kelen. 
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Toelichting: 
- Mercatus heeft haar huurwoningen in de Klaverhof en de Vlashof naar het ge-
 nachtgoed van oorspronkelijke ontwerp van Gerrit Rietveld gerenoveerd. 
 
-  In 2012 zijn er meerdere verfdagen georganiseerd om de uniformiteit van  
  de blokken Rietveldwoningen in de Klaverhof en Vlashof in Nagele enigszins  
  terug te brengen. De verfdagen waren een succes en het particuliere initiatief 
  kansrijk. In 2013 wordt geprobeerd door middel van particuliere stimulerings-
  maatregelen om samen met de woningbezitters hun woningen te renoveren. 
  Dit met als doel de woningen duurzamer te maken en het totaalbeeld van Riet-
  veld te rug te brengen. 
 
- In 2012 is de dorpsvisie Nagele vastgesteld. De visie is tot stand gekomen als 
  samenwerking tussen dorpsbelang Nagele, Mercatus en de gemeente. 
 
- In 2012 zijn zowel het programma van eisen voor de ontwikkeling als ook de 
  ontwikkelingsrichting van het kerngebied in Nagele vastgesteld. Deze visiedo-
  cumenten vormen het gemeentelijke vertrekpunt voor de herontwikkeling van 
  de locaties Schokkererf en Noorderwinkels. Verwacht wordt dat in het 1e kwar-
  taal van 2013 een intentieovereenkomst kan worden getekend met de initia- 
  tiefnemers. Doel van deze intentieovereenkomst is om de haalbaarheid van de 
  ontwikkeling van het kerngebied te onderzoeken, de rolverdeling tussen partij
  en vervolgstappen vast te leggen en de te leveren producten te benoemen.  
  Indien het onderzoek naar het oordeel van partijen een haalbaar ontwikke- 
  lingsplan oplevert, wordt dit door partijen nader uitgewerkt in een anterieure- 
  exploitatieovereenkomst. 
       Met de eigenaren van de Zuiderwinkels is in 2012 gesproken om te komen tot 

 een integraal plan en uitvoering van de restauratie (van de bestaande panden) 
 van de Zuiderwinkels. In 2013 wordt dit gecontinueerd. 

 
-  De supervisor van Nagele is inmiddels aangesteld. 
 
7. Het faciliteren van betrokken burgers 

die mee willen werken aan het verbe-
teren van de leefbaarheid van hun 
straat, buurt, wijk of dorp. 

- Heldere communicatielijnen 
met dorpsbelangen en wijk-
platforms conform het in 
2011 afgesloten convenant. 

 

- Taakafbakening door te prio-
riteren in bepaalde wijken 
en dorpen. 

 
 
 
 

 
Toelichting: 
- Over de korte lijnen en de snelheid van communicatie met IGW zijn zowel de 
 dorpsbelangen als de wijkplatforms zeer tevreden. 
 
- In 2012 zijn de jaarplannen voor de geprioriteerde Dorpen en Wijken en de 
 overige Dorpen en Wijken gerealiseerd. Nadruk lag op de dorpen Kraggenburg 
 en Nagele en de wijken Emmeloord Centrum en Espelervaart. 
 
 
Hoe meten we dat? 
 
Indicator  Raming 

2012 
Werkelijk 
2012 

- Aantal nieuwe woningen Emmeloord 40 63 
- Aantal nieuwe woningen overige kernen 
(*) inclusief AZC 

40      80 (*) 
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Wat zijn de kaders? 
- (contourennota) Sociale structuurvisie 
- Beleidskader structuurvisie 
- Bestemmingsplannen 
- Woonvisie 2009 
- Woonvisie 2.0 
- DNA voor de dorpen 
- Duurzaamheidsbeleidsplan 
 

Belangrijke onderleggers: 

- Woonwensenonderzoek 2011 
- Buurt en Wijkmonitor 2011 
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Wat heeft het gekost? 
 
Lasten   
 (in €) 

Product- Programma Rekening Primitieve Begroting Rekening 

groep Fysieke leefomgeving  begroting ná wijziging  

  2011 2012 2012 2012 

 PIJLER 1: EEN GROENE EN SCHONE LEEFOMGEVING   

B5501 Natuurbescherming 29.316 37.442 127.139 43.509 

B5602 Groenvoorzieningen 2.888.978 3.556.732 3.560.769 3.369.952 

B5603 Grachten en waterpartijen 166.740 243.072 141.177 102.287 

B7211 Reiniging 4.417.067 4.978.147 4.967.016 4.670.312 

B7221 Riolering 3.103.892 2.509.112 2.474.750 2.619.411 

B7231 Milieu 1.923.373 1.678.166 1.758.693 1.664.311 

B7241 Begraven 603.087 604.681 605.461 578.162 

B7232 Windenergiepark 128.998 0 37.657 18.749 

    13.261.451 13.607.352 13.672.662 13.066.693 

      

 PIJLER 2: EEN VEILIGE EN BEREIKBARE LEEFOMGEVING  

  SUBPIJLER 2A: INFRASTRUCTUUR         

B2101 Wegen, straten en pleinen 7.459.141 8.137.036 10.595.221 10.119.437 

B2111 Verkeersmaatregelen 567.741 394.772 371.595 282.641 

B2211 Binnenhavens/waterwegen 0 3.188 1.131 647 

B2401 Waterkeringen 301.861 511.072 259.450 288.524 

    8.328.743 9.046.068 11.227.397 10.691.249 

            

 SUBPIJLER 2B: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID   

B1201 Brandweer 318.671 310.437 387.995 362.905 

B1202 Rampenbestrijding 1.901.058 1.859.004 1.859.570 1.839.921 

B1401 Openbare orde en veiligheid 667.530 726.405 743.391 707.454 

    2.887.260 2.895.846 2.990.956 2.910.280 

            

 PIJLER 3: ONTWIKKELEN IN DE LEEFOMGEVING   

 SUBPIJLER 3A: BOUWEN     

B8101 Ruimtelijke Ordening 1.925.354 2.458.151 2.970.123 5.321.063 

B8223 Bouw- en woningtoezicht 2.040.928 2.164.958 2.231.186 2.245.878 

B8301 Bouwgrondexploitatie 15.545.306 16.441.521 25.259.272 13.619.349 

B8302 Projecten stadshart E’loord 359.000 992.444 7.010.387 2.266.246 

    19.870.589 22.057.074 37.470.968 23.452.536 

      

  SUBPIJLER 3B: WONEN    

B8201 Volkshuisvestingzaken 319.748 143.708 321.977 323.378 

B8211 Stads- en dorpsvernieuwing 675.546 94.023 86.995 149.695 

B8221 
Overige volkshuisvestingsza-
ken 97.845 86.658 93.328 50.652 

B5802 Overige leefbaarheid 0 651.849 467.077 487.518 

  1.093.139 976.238 969.377 1.011.243 

      

      

   Totale lasten 45.441.182 48.582.578 66.331.360 51.132.001 
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Wat heeft het gekost? 
 
Baten 
 (in €) 

Product- Programma Rekening Primitieve Begroting Rekening 

groep Fysieke leefomgeving  begroting ná wijziging  

  2011 2012 2012 2012 

 PIJLER 1: EEN GROENE EN SCHONE LEEFOMGEVING   

B5501 Natuurbescherming 0 0 0 0 

B5602 Groenvoorzieningen 14.939 1.126 9.126 21.521 

B5603 Grachten en waterpartijen 0 0 0 0 

B7211 Reiniging 5.387.550 5.052.510 5.083.628 5.076.954 

B7221 Riolering 3.307.435 3.300.083 3.300.083 3.332.236 

B7231 Milieu 54.033 2.588 22.891 22.454 

B7241 Begraven 730.152 651.260 651.260 638.480 

B7232 Windenergiepark 5.750 0 0 0 

    9.499.859 9.007.567 9.066.988 9.091.645 

      

 PIJLER 2: EEN VEILIGE EN BEREIKBARE LEEFOMGEVING  

  SUBPIJLER 2A: INFRASTRUCTUUR         

B2101 Wegen, straten en pleinen 171.322 85.606 322.306 565.017 

B2111 Verkeersmaatregelen 195.326 28.037 35.537 18.524 

B2211 Binnenhavens/waterwegen 0 0 0 0 

B2401 Waterkeringen 0 0 0 0 

    366.648 113.643 357.843 583.541 

            

 SUBPIJLER 2B: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID   

B1201 Brandweer 9.394 0 0 0 

B1202 Rampenbestrijding 0 0 0 731 

B1401 Openbare orde en veiligheid 716 25.000 25.000 28.445 

    10.110  25.000 25.000 29.176 

            

 PIJLER 3: ONTWIKKELEN IN DE LEEFOMGEVING   

 SUBPIJLER 3A: BOUWEN     

B8101 Ruimtelijke Ordening 222.757 477.791 510.944 262.094 

B8223 Bouw- en woningtoezicht 1.124.584 1.680.432 1.775.855 1.528.488 

B8301 Bouwgrondexploitatie 11.284.548 16.441.519 16.023.037 7.169.482 

B8302 Projecten stadshart E’loord 0 732.500 6.670.035 2.165.156 

    12.631.889 19.332.242 24.979.871 11.125.220 

      

  SUBPIJLER 3B: WONEN    

B8201 Volkshuisvestingzaken 0 0 0 0 

B8211 Stads- en dorpsvernieuwing 2.956 0 0 0 

B8221 
Overige volkshuisvestingsza-
ken 37.449 48.258 44.870 32.152 

B5802 Overige leefbaarheid 0 0 0 0 

  40.405 48.258 44.870 32.152 

      

      

   Totale baten 22.548.911 28.526.710 34.474.572 20.861.734 
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Grafische weergave lasten en baten programma 1: 
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Gerelateerde toevoegingen aan reserves 
        (in €) 

Omschrijving Geraamde 
toevoeging 

2012 

Gerealiseerde 
toevoeging 

2012 
Pijler 1:  
Een groene en schone leefomgeving     
Afvalverwerking  0 209.984 
Riolering  95.097 181.231 
Begraafplaatsen          65.620 60.320 
Nog uit te voeren werkzaamheden 2012 62.781 62.781 
   
Pijler 2: 
Een veilige en bereikbare leefomgeving     
   
Subpijler 2A: Infrastructuur   
Reconstructie wijkpark De Zuidert 40.000 41.729 
       
Pijler 3: ontwikkelen in de leefomgeving     
   
Subpijler 3A: Bouwen   
Fondsbijdrage vanuit cpl Emmelhage 0 81.012 
Winstneming afsluiting cpl De Munt fase1 0 247.131 
Winstneming afsluiting cpl Nagele  0 6.990 
Verkoop grond Kometenlaan 0 127.945 
   
Subpijler 3B: Wonen   
Nog uit te voeren werkzaamheden 2012 32.500 32.500 
   

Totaal 295.998 1.051.623 
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Gerelateerde onttrekkingen aan reserves 
 

(in €) 
Omschrijving Geraamde 

onttrekking 
2012 

Gerealiseerde 
onttrekking 

2012 
Pijler 1: 
Een groene en schone leefomgeving   
Milieu 40.000 38.246 
Windenergie 7.000 2.749 
Omvormen plantsoenen 269.956 209.462 
Milieuprogramma 2010 2.394 2.394 

Rioolaansluiting Repel- en Nagelerweg  2.117 986 
Milieuprogramma 2008 29.300 16.854 
Millenniumproject Abreshia 8.343 8.234 
Milieuprogramma 2009 2.438 2.438 
Uitvoeringsprogramma buurtspeelplaatsen 32.298 28.639 
Energiebesparende maatregelen 75.000 75.000 
Afvalstoffenheffing 867.515 692.065 
Speelplaatsen 75.564 62.514 
Riolering 32.000 324.045 
vGRP OAS 74.016 224.770 
Begraafplaatsen 28.645 0 
Nog uit te voeren werkzaamheden 2011 67.474 65.417 
   
Pijler 2: 
Een veilige en bereikbare leefomgeving   
   
Subpijler 2A: Infrastructuur   
Achterstallig onderhoud openbare ruimte 574.833 518.263 
Vervanging bruggen 2009-2012 589.828 476.642 
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 475 475 
Lokale bewegwijzering 575 0 
Infrastructuur sportvoorzieningen 140.387 136.993 
Verstrekken modderborden 15.000 14.994 
Reconstructie busstation Marknesse 105.000 0 
Verkeersveiligheid / GVVP 53.015 0 
Vervanging en groot onderhoud bruggen 847.421 827.399 
Onderzoek vervanging wegduikers 25.000 9.938 
Opstellen beleidsplan bruggen  4.667 1.333 
Parkeerproblematiek woonwijken 76.624 38.914 
Reconstructie De Zuidert 517.120 398.105 
Algemene infrastructurele voorzieningen 40.000 58.353 
Onderhoud uitbreiding Tollebeek 60.350 60.107 
Transitiegelden Zuiderzeelijn 96.771 9.677 
Bijdrage Vollenhoverbrug 150.000 150.000 
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Omschrijving Geraamde 
onttrekking 2012 

Gerealiseerde 
onttrekking 2012 

Subpijler 2B: Openbare orde en veilig-
heid   
Veiligheidszorg 20.000 575 
Openbare orde en veiligheid  60.000 34.614 
   
Pijler 3: 
ontwikkelen in de leefomgeving   
   
Subpijler 3A: Bouwen   
Toekomst Poldertoren 150.000 125.631 
Exploitatie Poldertoren 122.546 166.898 
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 10.000 10.000 
Getroffen voorziening De Munt 2 fase 1 en 2 600.000 600.000 
NOP DROP bestemmingsplannen 34.317 31.548 
Project MSB 155.500 155.500 
Implementatie WABO 15.650 8.009 
Bouwbeleidsplan 4.839 920 
Voortgang project Poldertoren 13.396 13.396 
Bijdrage omgevingsdienst 48.401 48.401 
DNA Emmeloord 28.829 17.769 
Ontwikkeling GBKN 76.356 76.356 
Wellerwaard 2.700.000 267.386 
MFC samen op weg 60.414 60.414 
Afsluiting complex schoollocaties Emmeloord 0 13.000 
Onttrekking reserve grondexploitatie niet 
plangebonden complexen 

2.599 59.685 

Getroffen voorzieningen grondexploitatie 5.278.823 5.278.823 
   
Subpijler 3B: Wonen   
Sloopterreinen, stand- en ligplaatsen 8.106 8.106 
Leefbaarheid wijken en dorpen 10.000 10.000 
Werkbudget Nagele 59.671 56.759 
Beleid arbeidsmigranten 15.000 13.631 
Woonvisie Noordoostpolder 68.538 68.538 

 Totaal 14.454.111 11.580.965 
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Programma 2 
 
 

Sociale leefbaarheid 
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Programma 2 Sociale leefbaarheid 
Raadscommissie : Samenleving (SML); Bestuur, Financiën en Economie (BFE) 
 
Programma Pijler    Subpijler/productgroep/projecten 

 

 

Leren in 
Noordoostpolder 

W.R. Ruifrok 
Onderwijshuisvesting 
Onderwijstaken lokale overheid 
Kinderopvang 
Peuterspeelzaalwerk 
 

Subpijler 5A Sport: 
P.M.S. Vermeulen 
Zwembaden 
Sportaccommodaties 
Bevorderen sportbeoefening 
Project:  
Masterplan Sport 

Subpijler 5B Kunst, cultuur en bi-
bliotheek: 
W.R. Ruifrok 
Openbare bibliotheek 
Centrum kunstzinnige vorming 
Kunst en cultuur 
Media 

Maatschappelijk 
participeren in 
Noordoostpolder 

Subpijler 6A Maatschappelijke par-
ticipatie: 
H.R. Bogaards 
Jeugdbeleid 
Overige leefbaarheid 
Ouderenbeleid 
Minderhedenbeleid 
Armoedebeleid 
Maatschappelijke zorg 
Sociaal cultureel werk 
Re-integratiebeleid 
Vervoers- en woonvoorzieningen 
Huishoudelijke ondersteuning 
Uitstroombevordering 
Subsidie vrijwilligers 
 

Subpijler 6B Sociale werkvoorzie-
ning 
H.R. Bogaards 
Sociale werkvoorziening 
 

P.M.S. Vermeulen 
Centrum kunstzinnige vorming, onder-
deel verzelfstandiging 

Subpijler 5C Cultureel erfgoed: 
A. van der Werff 
Cultureel erfgoed 

Ontspannen in 
Noordoostpolder 

Sociale 
leefbaarheid 
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Programmadoel 
Het doel van het programma Sociale leefbaarheid is het in stand houden van de sociale 
leefbaarheid in een buurt, wijk, dorp of stad en richt zich op alle leefgebieden: leren, 
meedoen, activering, ontspanning, gezondheid en bewegen, ondersteuning bij psychi-
sche en lichamelijke beperkingen, mantelzorg, vrijwilligerswerk, cultuurparticipatie en 
informatievoorziening. Hierbij wordt gestreefd naar maatschappelijke participatie van 
alle inwoners. 
 
 
 
 
Pijler 4 Leren in Noordoostpolder:  
We creëren goede randvoorwaarden, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin, om 
inwoners optimale ontwikkelingskansen te bieden.  
 
 
Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP), de beleidsplanning 
2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten: 
� De speerpunten integraal jeugd- en onderwijsbeleid zijn verbetering van voor- 

en vroegschoolse educatie, de uitwerking van een transparante en werkbare 
zorgstructuur, het verminderen van voortijdig schoolverlaten en meer jongeren 
een startkwalificatie laten halen (BP 19). 

 
 
Programmadoelstellingen uit pijler 4A: 
 
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor 

doen? 
 

Status 

Onderwijshuisvesting en taken lokale overheid 
1. Passend Onderwijs: Samen werken 

aan ontwikkelingskansen voor kin-
deren in het basisonderwijs door mid-
del van expertisebundeling. 

- In de expertisebundeling is 
de expertise van een ortho-
pedagoog, psycholoog, 
schoolmaatschappelijk werk 
gebundeld. 

 
- Het basisonderwijs kan ge-

bruik maken van de aanwe-
zige expertise om de ont-
wikkelingskansen voor kin-
deren te vergroten. 

 
- De gemeentelijke middelen 

voor schoolbegeleiding vanaf 
januari 2011 inbrengen in 
deze expertisebundeling. 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

Toelichting: 
- Het schoolmaatschappelijk werk is (financieel) nog niet ondergebracht in de 
 expertisebundeling. Wel is er aansluiting en afstemming tussen genoemde dis-
 ciplines. 
 In de komende jaren is, in het kader van passend onderwijs en de transitie van 
 de jeugdzorg, afstemming en aansluiting van belang. 
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2. Schakelvoorziening. 
 

- Kinderen met een aantoon-
bare taalachterstand op het 
basisonderwijs krijgen extra 
taallessen om de taalachter-
stand weg te werken. 

 

 

Toelichting: 
- In 2012 is de schakelvoorziening gestart. Kinderen, die geen Nederlands spre-
 ken, starten op de Wissel (basisschool op het AZC) met intensieve taallessen. 
 Zodra het kind de Nederlandse taal voldoende machtig is om het reguliere on-
 derwijs te volgen, gaat het kind naar een basisschool in de woonomgeving. 
 Taalondersteuning wordt dan vervolgd door een ambulante leerkracht. Deze 
 ambulante leerkracht is er voor ondersteuning van het kind maar ook voor de 
 reguliere leerkracht van het kind. 
 
3. Brede Kansen School (BKS). 
 

- Onderzoek naar mogelijkhe-
den voor een BKS in de wijk 
Centrum Oost in het school-
jaar 2012 (in plaats van 
vormgeven van spreidings-
beleid). 

 
- Inzet van een combinatie-

functionaris die de verbin-
ding legt tussen onderwijs, 
sportvereniging, welzijns- en 
wijkvoorzieningen, en een 
spilfunctie in de BKS vervult. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Toelichting: 
- Het onderzoek naar de mogelijkheden voor een Brede Kansen School in de wijk 
 Centrum-Oost wordt meegenomen in de ontwikkeling kindcentra. 
 
- De combinatiefunctionaris is actief en legt de verbinding tussen onderwijs, 
 sportvereniging, welzijns- en wijkvoorzieningen maar is nog niet de spilfunctie 
 in de BKS omdat de BKS nog volop in ontwikkeling is. 
 
4. Op 1 augustus 2014 verlaten alle jon-

geren het onderwijs met een start-
kwalificatie: een havo-, vwo- of een 
mbo-diploma (niveau 2).  

 

- Preventieve afspraken ma-
ken met het onderwijs over 
het melden van school- en 
ziekteverzuim en signalen 
van ‘voortijdig schoolverla-
ten’, en het bewaken van 
deze afspraken met het Del-
tion College en de Landste-
de. 

 
- Voortijdige schoolverlaters 

oproepen en hulp aanbie-
den. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Toelichting: 
- De afspraken zijn gemaakt. Alle scholen in Noordoostpolder (VO en MBO) heb
 ben een verzuimprotocol en een leerplichtspreekuur. In 2012 is gestart vanuit 
 Noordoostpolder met extra inzet leerplicht op het Deltion College en Landstede 
 te Zwolle en Harderwijk. In 2013 wordt deze inzet bekostigd vanuit program-
 mamiddelen VSV voor de regio Flevoland. De inzet is dan voor de gemeenten 
 Lelystad, Urk, Noordoostpolder en Dronten (LUND gemeenten). 
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Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 
1. Kinderopvang en Peutspeelzalen vol-

doen aan de wettelijke kwaliteitsei-
sen. 

- GGD inschakelen om toe-
zicht te houden op Kinder-
centra en peuterspeelzalen. 

 
- Op basis van de controle-

rapportage van de GGD in 
voorkomende gevallen be-
stuursrechtelijke handhaving 
toepassen. 

 
- Uitvoering geven aan de 

vereisten wet OKE. 
 
- Scholing medewerkers kin-

deropvang en peuterspeel-
zalen. 

 
- Verbreding inzet over-

drachtdocument Peuterin-
zicht in de kinderopvang. 

 
- Start peutergroep Opvang-

centrum Luttelgeest. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Toelichting: 
- De onderwijsinspectie heeft in 2012 een bestandsopname VVE uitgevoerd. De
 ze bestandsopname is een onderzoek naar de kwaliteit van VVE en kan worden 
 beschouwd als een nulmeting. 
 
- De bestandsopname van de inspectie heeft een aantal verbeterpunten opgele-
 verd. In 2013 gaat Noordoostpolder samen met de partners aan de slag met 
 deze verbeterpunten. 
 
 
 
Hoe meten we dat? 
 
Indicator  Raming 

2012 
Werkelijk 
2012 

- Aantal te verminderen voortijdige schoolverlaters 94 156 

- Totaal aantal inwoners tot 23 jaar met een startkwali-
ficatie 

 

1.500 1731 

- Aantal behaalde startkwalificaties in 2012 nb 556 

   
* voorlopige cijfers DUO 
 
 
Wat zijn de kaders? 
Algemeen: 
- Sociale structuur visie  
 

Onderwijstaken lokale overheid: 

- Nota Jeugdbeleid Noordoostpolder 2011 - 2014 
- Verordening leerlingenvervoer (2012) 
- Expertisebundeling Noordoostpolder 2010 – 2014 
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- LEA 2011 – 2014 
- Ambtinstructie leerplicht (2011)  
 

Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk: 

- Doelgroepbepaling VVE (2008) 
- Nota voorschoolse periode Noordoostpolder 2011-2014 

 
Subpijler 5A Sport:  
We streven naar een bewegende en sportende bevolking en een adequaat aanbod van 
binnen- en buitensportaccommodaties.  
 

 
Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP), de beleidsplanning 
2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten: 
� Inventariseren van de staat van onderhoud buitensportaccommodaties dorpen 

(CP 20) 
� Realiseren van een evenemententerrein in Luttelgeest (BP 1112, BP 1113,  

BP 1114) 
� Renovatie dak Evert van Benthemhal (BP 1215) 
� Goed onderhouden openbaar gebied rond de Corridor (BP 1216) 

 
 
Programmadoelstellingen uit pijler 5A: 
 
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor 

doen? 
 

Status 

1. 80% van de inwoners van de gemeen-
te voldoet aan de zogenoemde RSO-
norm* (twaalf x sporten per jaar of 
vaker). 

- Uitvoering geven aan de 
rijksregeling Impuls brede 
scholen, sport en cultuur 
(combinatiefuncties). 

 

- Verstrekken van subsidies 
ten behoeve van (het stimu-
leren van) deelname aan 
sportactiviteiten. 

 
 
 
 

 

Toelichting: 
- Het stimuleren van bewegen onder de jeugd vindt door de combinatie- 
 functionarissen plaats. Er zijn allerlei naschoolse activiteiten georganiseerd 
 waar de jeugd aan mee heeft kunnen doen. Inmiddels zijn alle basisscholen 
 door de combinatiefunctionarissen bezocht. Met de scholen zijn afspraken voor 
 een beweegprogramma gemaakt. Voor de jeugd zijn door de combinatiefuncti-
 onarissen diverse clinics georganiseerd. Het doel hiervan is om de jeugd met 
 bepaal de sporten aanraking te laten komen en enthousiast te maken.  
 Er zijn 4 pannavelden gerealiseerd en MFC’s. 
 
- Met de voetbalverenigingen in de dorpen is gesproken over het zogeheten 45 
 plus voetbal. Dit is een initiatief van de KNVB om inwoners vanaf 45 jaar de 
 mogelijkheid te bieden om op een half speelveld te voetballen. Een aantal ver-
 enigingen heeft aangegeven hiervan gebruik te willen maken. 

 
 Met de GGD is gesproken over een beweegprogramma voor volwassenen. Het 
 is de bedoeling om als pilot een beweegprogramma voor Emmeloord Centrum/
 Oost en Nagele te ontwikkelen. De verwachting is dat er medio 2013 met de 
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 uitvoering van dit programma kan worden begonnen. 
 
 In augustus is er een triatlon georganiseerd. Hieraan hebben ook leerlingen 
 van het voorgezet onderwijs aan meegedaan. De organisatie is van plan voor 
 2013 nog meer jeugd te benaderen. 
  
 Ten behoeve van het paardrijden voor gehandicapten is aan de Stichting   
 Balansruiters subsidie verleend. 
 
2. Laagdrempelige en multifunctionele 

sportvoorzieningen voor alle bewo-
ners. 

 

- Opstellen van toekomstvisie 
over de (kwaliteit van) 
sportaccommodaties in de 
dorpen in relatie met het ac-
commodatiebeleid. 

 
- Uitvoeren groot onderhoud 

en renovaties op sportvel-
den en binnensportaccom-
modaties. 

 
- Op niveau houden van bin-

nensportaccommodaties 
door middel van nieuwbouw/ 
verbouw/ sloop, conform de 
normen van NOC-NSF. 

 
- Realisatie van een voetbal-

veld en evenemententerrein 
op het huidige B-veld in Lut-
telgeest. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Toelichting: 
- Op de binnen- en buitensportaccommodaties dient vanaf 2014 structureel te 
  worden bezuinigd. De taakstelling zal naar verwachting niet in 2014 worden  
  gerealiseerd maar later. Hierover dient nog besluitvorming plaats te vinden.  
  Mede aan de hand hiervan wordt een toekomstvisie in relatie met het accom-
  modatiebeleid opgesteld. 
 
- De renovatie aan de sportvelden heeft conform het renovatieschema plaatsge-
  vonden. Zo zijn er in Nagele, Kraggenburg en Bant velden gerenoveerd. In de 
  zomerperiode heeft er onderhoud aan alle sportvelden plaatsgevonden. 
 
- In Marknesse is een deel van het dak van de sporthal vervangen. Met de vere-
  nigingen vinden gesprekken plaats over intensief gebruik van de trainingsvel-
  den. Het onderhoud en renovatie vindt (mede) plaats op basis van meerjaren-
  planningen. 
  Het lage dak van de Evert van Benthemhal is in 2012 in goede harmonie met 
  de gebruikers, beheerder en uitbater van de horeca vervangen. De uitbater  
  van de horeca heeft de gelegenheid aangegrepen om de het horeca gedeelte 
  ook op te frissen. 
 
- De sporthallen voldoen aan de normen van de NOC-NSF. De accommodaties 
  voor bewegingsonderwijs voldoen aan de normen conform de onderwijswetge-
  ving. De sporthallen voldoen qua speeloppervlak en hoogt aan de eisen van de 
  sportbonden. 
 
- Zowel het voetbalveld als evenemententerrein is in de zomer van 2012  
  opgeleverd. 
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3. Een kwalitatieve en kwantitatieve in-
haalslag voor de sportaccommodaties 
in Emmeloord. 

- Uitvoeren Masterplan Sport. 
 
 
- Start nieuw- en verbouw 

Bosbadhal. 

 

 
Toelichting: 
- Het deelproject Buitensport is, op een paar kleine onderdelen, afgerond. De 
 herschikking is gerealiseerd en de accommodaties zijn gerealiseerd. Het deel-
 project is binnen de kaders uitgevoerd, op tijd, binnen budget en met beoogde 
 kwaliteit. 
 
- Nadat begin 2012 de raad ingestemd heeft met de nieuw- en verbouw van de  
  Bosbadhal(len) is na een goede aanbesteding, de aannemer begonnen met de 
  bouwactiviteiten.  
 
4. In stand houden van een zwemvoor-

ziening voor de inwoners van de 
Noordoostpolder. 

- Samen met de directie en 
het bestuur van het Bosbad 
bekijken hoe dit binnen het 
Masterplan Sport kan wor-
den ingevuld. 

 
- Opstellen van een nieuw 

convenant met Bosbad B.V. 
over het beheer van het 
zwembad. Het huidige con-
venant loopt op 31 decem-
ber 2012 af. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Toelichting: 
- Eerder is er gekozen voor een functioneel zwembad en dat het buitenbad blijft 
 open (onder voorwaarden) tot 2016. 
 
- In verband met de nieuw- en verbouw van de Bosbadhallen en het mogelijke 
 beslag op het beheer, is gekozen om de bestaande overeenkomsten die eind 
 2012 verliepen “kaal” te verlengen tot eind 2013 zodat er tijd is om eventuele 
 nieuwe keuzes over beheer mee te nemen in een nieuw convenant. 
 

* Richtlijn Sportdeelname Onderzoek (RSO) 
 
 

Wat zijn de kaders? 
- Sportnota 2008 – 2015; Bewegen naar een sportieve samenleving 
- Masterplan Sportaccommodaties Emmeloord, maart 2009 
- Uitvoering Masterplan Sportaccommodaties, januari 2010 
- Nieuw- en verbouw Bosbadhal, januari 2012 
- Verantwoording Masterplan Sport, onderdeel buitensport, september 2012 
- Convenant gemeente – zwembad Bosbad 2009 – 2012 
- Uitvoeringsplan combinatiefuncties, juli 2011 
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Subpijlers 5B Kunst, cultuur en bibliotheek en 5C Cultureel erfgoed:  
We streven naar een brede cultuurparticipatie van onze inwoners en het vergroten van 
de bewustwording en betrokkenheid bij het cultureel erfgoed. 
 
 
Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP), de beleidsplanning 
2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten: 
� Beoordelen wat de consequenties zijn van het verkregen siteholderschap voor 

Schokland in 2010 en hoe de gemeente hiermee verder wil (CP 25) 
� Inzetten op Nagele als tweede werelderfgoed binnen Noordoostpolder inclusief 

bevorderen van de komst van het Maison d'Artiste (CP 35) 
� Het opstellen en vastleggen van Erfgoedbeleid om te sturen op het eenduidig 

uitdragen van ‘het verhaal van de polder’ en het stimuleren van initiatieven die 
bijdragen tot het behoud van ons cultureel erfgoed (BP 1115) 

� Bij de toeristische promotie gebruik maken van de bijzondere waarde van we-
relderfgoed Schokland, Museum Nagele en het Belvedèregebied Noordoostpol-
der (BP 23) 

 
 
Programmadoelstellingen uit pijler 5B: 
 
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? 

 
 

Subpijler 5B Kunst, cultuur en bibliotheek 
1. Zoveel mogelijk inwoners zijn ‘cultu-

reel actief’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota bene:  
Toewerken naar een organisatiestructuur 
en subsidiemodel die past bij het nieuwe 
(verzelfstandigd) ‘Cultuurbedrijf’, als uit-
werking van de Businesscase en het 
Transitiedocument Verzelfstandiging 
CuZa. 

- Bieden van een breed en 
gevarieerd aanbod van cur-
sussen en workshops (‘vrije-
tijdsaanbod’) op het Muzisch 
Centrum, en het vraagge-
richt inspringen op wensen 
van inwoners. Dit in goede 
wisselwerking tussen ge-
meente, gesubsidieerde in-
stellingen en particuliere 
aanbieders. 

 
- Cultuurparticipatie van de 

inactieve jeugd stimuleren 
door het verbreden en blij-
vend aanbieden van Nop-Art 
activiteiten in samenwerking 
met Carrefour en De Klos. 

 
- Ondersteunen van amateur-

verenigingen in de culturele 
sector en stimuleren van 
podiumactiviteiten door 
amateurs. (Oord, La Mascot-
te). 

 
- Een representatief en geva-

rieerd theateraanbod moge-
lijk maken in ’t Voorhuys via 
het verstrekken van subsi-
die op basis van de uitvoe-
ringsovereenkomst. 
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Toelichting: 
- De kwartiermaker Cultuurbedrijf is in september 2012 met zijn werkzaamheden 
 gestart en stelt een startnotitie op waarover de raad in 2013 geïnformeerd 
 wordt. 
 
 Het Muzisch Centrum heeft meer kortlopend vrijetijdsaanbod opgenomen om 
 beter op de veranderende vraag in te spelen. Voor de discipline muziek bete-
 kende dit een stijging van 137 leerlingen (met name voorgekomen uit de Mu-
 ziekoriëntatie in de dorpen) ten opzichte van de begroting. Het totaal aantal
 leerlingen liep echter met 11% terug zoals bij de tariefsverhogingen is geprog-
 nostiseerd. Dit is een landelijke tendens en mede ingegeven door de economi-
 sche recessie. 
 
- Met het resterend budget uit 2011 heeft NOP-Art in 2012 een productie opge -
 voerd, wekelijks NOP-Art-lab gehouden in De Klos. In totaal zijn er acht activi-
 teiten uitgevoerd met jongeren. Langzamerhand is het aantal NOP-Art jongeren 
 toegenomen met 58 deelnemers op een totaal van zo'n 100 actieve deelnemers 
 en hebben zo'n 800 bezoekers uit de doelgroep NOP-Art activiteiten bezocht.  
 In 2012 hebben de samenwerkende partijen gewerkt aan de realisering van  
 een nieuw werkplan dat beter aansluit bij de doelstellingen van de gemeente. 
 
- Diverse amateuractiviteiten zijn gesubsidieerd. 
 
- Aan theater ’t Voorhuys is subsidie verstrekt. De kaartverkoop alsmede de  
 commerciële verhuur is ten opzichte van 2011 iets afgenomen. Dit is een  
 landelijke trend. 
 
2. Vrijetijdsaanbod en versterking van 

kunsteducatie binnen het gehele regu-
liere onderwijs in de gemeente ter 
stimulering van een culturele basis bij 
kinderen. 

 

- Het jaarlijks, in samenwer-
king met de provincie en 
andere instellingen voor 
kunsteducatie in Flevoland, 
verstrekken van een breed 
lespakket Kunsteducatie aan 
een groot deel van de basis-
scholen. 

 
- Kunsteducatie voor het 

voortgezet onderwijs ver-
sterken door de vraag beter 
inzichtelijk te maken en 
aanbod te ontwikkelen. 

 
- Het inzetten van de combi-

natie-functionarissen onder-
wijscultuur ten behoeve van 
het versterken van vraagge-
richt aanbod. 

 
- Besluitvorming over finan-

ciering van de steunfunctie 
Onderwijs die tot op heden 
gefinancierd is door de pro-
vincie. 
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Toelichting: 
- Evenals voorgaande jaren hebben 97% van alle basisscholen in de Noordoost
 polder en Urk kunsteducatief aanbod afgenomen bij het Muzisch Centrum. 
- In 2012 heeft het Voortgezet Onderwijs naast de reguliere voorstellingen be-
 duidend meer maatwerk bij het Muzisch Centrum afgenomen hetgeen heeft   
 geresulteerd in een stijging van 65% van het aantal bereikte leerlingen. 
 
- Ook in 2012 hebben de combinatiefunctionarissen cultuur bijgedragen aan de 
 doelstelling: binnen het VO zijn via de CKV docenten meer leerlingen enthousi-
 ast gemaakt, er zijn leerlingen geworven voor deelname aan NOP-Art. 
 De combinatiefunctionaris Steunfunctie (primair) Onderwijs heeft vraag en   
 aanbod tussen scholen en culturele activiteiten samengebracht en heeft scho -
 len ondersteund in hun beleidsprogramma cultuureducatie. Er is 1 cultuurcoör- 
 dinator (cc) opgeleid wat het totaal aantal cc-ers in de Noordoostpolder en 
 Urk op 13 brengt. 
 
- Het college heeft een pamflet opgesteld als reactie op de beoogde nieuwe cul-
 tuurnota van de provincie en er is intensief ambtelijk en bestuurlijk overleg 
 geweest over de toekomst van de lokale Steunfunctie, die vanaf 1 augustus 
 2013 niet meer zal worden gefinancierd door de provincie. De afdeling Culture-
 le Zaken heeft maatregelen voorbereid de lokale steunfunctie binnen haar be-
 groting te kunnen blijven uitvoeren. De gemeente is op zoek om in samenwer-
 king met het onderwijs de lokale steunfunctie vorm te geven. 
 
3. Het stimuleren van de bewustwording 

en beleving op het terrein van de 
beeldende kunsten en cultureel erf-
goed. 

- Organiseren van tentoon-
stellingen, exposities en pro-
jecten Erfgoededucatie. 

 
- Uitbreiden en in stand hou-

den van het aantal objecten 
van beeldende kunst in de 
openbare ruimte. 

 
- De Adviescommissie beel-

dende kunst is operationeel. 
 

 
 
 

 
 
 

 

Toelichting: 
- Naast de reguliere exposities beeldende kunst in het gemeentehuis en het Mu-
 zisch Centrum, heeft museum Schokland een grote tentoonstelling met werken 
 van Maarten ’t Hart en Henk Helmantel georganiseerd. De tentoonstelling trok 
 ruim 16.000 bezoekers. 
 
- Voor 12 bronzen kunstwerken zijn plannen ontwikkeld om ze beter te bescher-
 men tegen diefstal. In 2012 is opdracht verleend voor verankering van bronzen 
 beelden; uitvoering hiervan vindt plaats in 2013. Tevens is het derde entree
 kunstwerk bij de Ramspolbrug gerealiseerd. Ook zijn enkele verplaatsingen van 
 kunstwerken voorbereid.  
  
 Het schoonmaken van de 64 kunstwerken in de gemeentewerken heeft in 2012 
 niet plaatsgevonden. Wel is een inspectieronde uitgevoerd om te kijken hoe de 
 kunstwerken er bij staan. Daarbij zijn twee kunstwerken “paar” in Luttelgeest 
 en “opengevallen steen” in Emmeloord met schade naar voren gekomen die 
 voor herstel in aanmerking komen. 
 

De nota beleidsnotitie Kunst in de Openbare ruimte ‘Beeldbepalend’ is vastge-
steld, waarbij een nieuwe dekkingssystematiek is gehanteerd. 
 



 59

- Als gevolg van de afroming van de reserve voor aankoop Beeldende Kunst in 
 de Openbare ruimte, staan er geen werkzaamheden gepland voor de advies
 commissie beeldende kunst. 
4. Burgers beschikken over een lokale 

omroep. 
- Conform de Mediawet 2008 

subsidiëren van de lokale 
omroep Radio Noordoostpol-
der. De subsidie- en huurre-
latie met de OZO wordt af-
gebouwd. 

 

 
 

Toelichting: 
- Radio Noordoostpolder heeft subsidie gehad en de OZO heeft de studioruimte 
 van het Muzisch Centrum verlaten en gaat zelfstandig, zonder subsidie, verder. 
 
5. Laagdrempelige toegang tot digitale 

en fysieke informatie en het uitlenen 
van boeken en audiovisuele middelen. 

 

- Een basisbibliotheek in 
stand houden via structurele 
subsidie op basis van een 
uitvoeringsovereenkomst 
die aansluit bij de bezuini-
gingstaakstelling. 

 
 

Toelichting: 
- De FlevoMeerBibliotheek heeft subsidie ontvangen, waarbij de taakstellende 
 bezuiniging cumulatief is ingeboekt. Deze heeft geen gevolgen gehad voor de 
 output (prestatieafspraken) ten opzichte van 2011. 
 De bibliobus wordt gefaseerd beëindigd. De gemeente is met de bibliotheek in 
 gesprek over een nieuw concept basisbibliotheek en goede dienstverlening in 
 de kernen en dorpen. 
 
Subpijler 5C: Cultureel erfgoed 
1. Toegankelijk maken van de archeolo-

gische en geologische collectie op 
Schokland, de middeleeuwse bouw-
resten en het uitdragen van de histo-
rie van Schokland en de aanleg en 
specifieke identiteit. 

- Het organiseren in museum 
Schokland van diverse vaste 
en wisseltentoonstellingen 
en audiovisuele presentaties 
met specifiek aandacht voor 
de ‘bewoningsgeschiedenis’ 
van het voormalig eiland. 

 
- De positie van het Nieuw 

Land Erfgoed Centrum in de 
Poldertoren heroverwegen in 
relatie tot de exploitatie van 
poldertoren. 

 
- Het verstrekken van pakket-

ten erfgoededucatie aan Ba-
sis Onderwijs en Voortgezet 
Onderwijs.  

 
- Het aanbieden van erf-

goedactiviteiten voor inwo-
ners, toeristen en recrean-
ten van Noordoostpolder. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Toelichting: 
- In museum Schokland hebben 3 wisseltentoonstellingen plaatsgevonden waar
 onder de expositie met werken van Henk Helmantel en Maarten ’t Hart. 
 
- Gesprekken die moeten leiden tot het beëindigen van de expositie zijn gestart. 
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- Museum Schokland heeft in samenwerking met Stichting Flevolandschap invul-
 ling geven van de Archeoroute op Schokland waaraan tevens lespakketten zijn 
 verbonden. Deze zijn in 2012 door circa 10 scholen afgenomen. Daarnaast 
 biedt de steunfunctie zelf lespakketten over Schokland. 
 In samenwerking met de Stichting Werelderfoed.nl is een landelijk lespakket 
 over de werelderfgoederen ontwikkeld. Totaal hebben circa 50 klassen het 
 museum in 2012 bezocht. 
 
- Er is gewerkt aan een samenhangende erfgoednota die begin 2013 aan de 
 gemeenteraad wordt aangeboden. 
  
 Tevens is in 2012 meer aandacht besteed aan de Open Monumentendag;   
 er waren meer locaties open en er is met allerlei organisaties gesproken over 
 behoeften/vragen ten aanzien van Erfgoedactiviteiten. 
 
2. Een toename van het bezoekersaantal 

met 10% ten opzichte van 2007. 
 

- Toepassen van het zgn. Pu-
blieksParticipatiePlan. 

 
- Doorontwikkeling publieks-

activiteiten vanuit Museum 
Schokland. 

 
 

 

Toelichting: 
- Vanuit de eerste fase Publieksparticipatieplan is naast de ontwikkeling van 
 diverse promotiemiddelen (deels Engelstalig) de Archeoroute op Schokland 
 geïmplementeerd. 

 
- Deels gekoppeld aan PublieksParticipatiePlan 2 (2013-2017 Werelderfgoed 
 Schokland e.o.). Daarnaast heeft Museum Schokland in 2012 de publieksactivi-
 teiten Scandinaviëmarkt, Museumweekend, Uit-je-tentweekend, Werelderf-
 goedweekend en MonumentenWeekend met de bijbehorende partners door
 ontwikkeld. De stijging van het aantal bezoekers ten opzichte van 2007 heeft 
 zich gestabiliseerd. 

In 2012 heeft het relatief slechte zomerweer en minder bezoek vanuit het bui-
tenland (landelijke trend) negatieve invloed gehad op het aantal betalende be-
zoekers aan het museum. De expositie Helmantel & ’t Hart heeft het tekort we-
ten te compenseren tot een totaal aantal bezoekers van 34.356. 

 
 
 
Hoe meten we dat? 
 
Indicator Raming 

2012 
Werkelijk 
2012 

Aantal cursisten Muzisch centrum: 
- muziek 
- beeldend 
- dans 
- drama 

Totaal 

 
900 
450 
250 
50 

1.650 

 
1.037 
240 
170 
21 

1.468 
   Verstrekte lespakketten kunsteducatie aan:  
- basisonderwijs  
- voortgezet Onderwijs 

 
97% 
50% 

 
95% 
50% 

   Aantal bereikte leerlingen Primair Onderwijs 8.530 8.528 
   Aantal bereikte leerlingen Voortgezet Onderwijs 1.650 2.724 
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Aantal gesubsidieerde amateurverenigingen 26 25 

   Aantal subsidies podiumfonds 6 6 

   Aantal bezoekers theater ’t Voorhuys 
 

38.000 41.441 

   

Aantal leden FlevoMeerBibliotheek NOP  
Aantal uitleningen Bibliotheek 

13.000 
500.000 

14.057 
531.415 

   
Aantal bezoekers Schokland 33.000 34.356 
   
 
 
Wat zijn de kaders? 
- Cultuurnota Vijftig meter boven NOP’, cultuurbeleid gemeente Noordoostpolder  

2010 – 2014 
- Businesscase en Transitiedocument verzelfstandiging Culturele Zaken 
- Ontwikkelingsplan Publieksparticipatie 2007 - 2014 
- Regeling Kunstopdrachten in de openbare ruimte  
- Mediawet 2008 
- Werelderfgoedsite Schokland en zijn omgeving Managementplan 2010 
- Gebiedsdocument ‘Schokland en zijn omgeving’ 
 
 
 

Subpijler 6A Maatschappelijk participatie in Noordoostpolder:  
We streven naar een gezond leefmilieu in Noordoostpolder, waarin economische en 
maatschappelijke zelfredzaamheid voorop staan. 
 
 
Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP), de beleidsplanning 
2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten: 
� Opstellen van een beleidsplan sociale structuurvisie (CP 12) 
� Onderzoeken van de mogelijkheden om extra te kunnen investeren in beter 
 taalgebruik bij allochtonen inclusief uitvoeringsplan (CP 18) 
� Stimuleren van samenwerking tussen de twee binnen de gemeente gevestigde 
 (dependances) van ziekenhuizen (CP 22) 
� Opstellen nota gezondheidsbeleid (BP 1217) 
� Realiseren centra voor jeugd en gezin (BP 920) 
� Transitie jeugdzorg (BP 1218) 
� Ambtelijke inzet voor het opzetten en in stand houden van het Centrum voor 
 Jeugd en Gezin (BP 1016) 
� Organiseren regiefunctie Centra voor Jeugd en Gezin (BP 19 + 921) 
� Budgetneutrale uitvoering van het WMO-beleid (BP 24) 
� Wijkgerichte benadering en ondersteuning van kwetsbare groepen (BP 1219) 
� Opstellen lokaal plan huiselijk geweld (BP 1220) 
� Coördinatie nazorg ex-gedetineerden (BP 1221) 
� Makelaarsfunctie ten behoeve van vrijwilligerswerk in brede zin en maatschap-
 pelijke stage verder inregelen (BP 1222) 
� Het realiseren van mantelzorgbeleid (BP 924) 
� Het ondersteunen van buurtbemiddeling (BP 1035) 
� Ondersteuning van wijkplatforms (BP 1036) 
� Bevorderen behoud Werkplein in Emmeloord (CP 30) 
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Programmadoelstellingen uit pijler 6A: 
 
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor 

doen? 
 

Status 

1. Ouderen zoveel mogelijk ondersteu-
nen met informatie, advies, service en 
diensten om daarmee hun zelfstandig 
functioneren zoveel mogelijke te 
handhaven. 

 
 

- Inrichten centraal informa-
tiepunt Senioren Advies en 
Consultatie door Carrefour. 

- Dorpsloket Ens (wekelijks 
spreekuur voor ouderen) 
voorlopig handhaven en  

 (mee) evalueren in her-
overweging functie zorg-
clusters. 

 

 
 
 

Toelichting: 
- In 2012 zijn het Senioren Advies en Informatiepunt van Carrefour en de ou- 
 derenconsulenten van de Ledenvereniging ZONL formeel samengevoegd tot 
 een centraal punt Seniorenadvisering. De fysieke vestiging is op de locatie van 
 Carrefour Welzijnsgroep. 
 
- Het verlaten van het zorgclustermodel (zie Sociale Structuurvisie) heeft op 
 zich geen invloed op het functioneren van het Dorpsloket Ens. Het twee-
 wekelijkse spreekuur voldoet aan een behoefte wat ook blijkt uit het al enige 
 jaren vrij constante bezoekersaantal. Het dorpsloket maakt onderdeel uit van 
 de subsidie aan Carrefour voor het onderdeel Seniorenadvisering.  
2. Een adequate organisatie van de 

Spoedeisende hulp om de 45 minu-
tengrensoverschrijdende ritten in de 
regio Nop/Urk terug te dringen. 

 

- Antonius Emmeloord en MC 
Groep verzoeken om samen 
zorg te dragen voor een 
adequate oplossing voor 
bereikbaarheid SEH. 

 
- Zorgverzekeraar als con-

tractpartij van ziekenhuizen 
hierin betrekken. 

 
 
 
 

 

 

Toelichting: 
- De organisatie van de spoedeisende (laag complexe) hulp is in 2012 onder de 
 verantwoordelijkheid gekomen van de Huisartsenorganisatie Medrie. De huis-
 artsen spoedpost werkt samen met en is gevestigd in de locatie van het Anto-
 niusziekenhuis in Emmeloord. MC Groep voert al enige jaren geen SEH meer 
 uit, zodat samenwerking hier niet (meer) aan de orde is. 
 
- Zorgverzekeraar Achmea en de GGD Flevoland hebben afspraken gemaakt 
 over het terugdringen van de 45-minutengrens overschrijdende ambulance- 
 ritten. 
 De gemeente voert over beide onderwerpen periodiek gesprekken met 
 Achmea en de ziekenhuizen met het doel bewaking van de belangen van de 
 bevolking en het houden van een vinger aan de pols om ongewenste ontwik-
 kelingen te signaleren en zo vroeg mogelijk bij de verantwoordelijke uitvoer-
 ders aan te kaarten. 
 
3. Aanpak (mogelijke) problematiek in 

de jongerenketen. 
 

- Op basis van het onderzoek 
dat in 2011 uitgevoerd 
wordt naar het aantal jon-
gerenketen en de aard en 
omvang van de problema- 
tiek beoordelen of nadere 
acties noodzakelijk zijn en 
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gemeentelijk beleid ontwik-
kelen.  

Toelichting: 
- In 2012 is besloten om in te zetten op preventieve activiteiten gericht op veilig 
 gebruik van jongerenketen en een gezonde leefstijl in jongerenketen. Het gaat 
 hierbij om informatievoorziening en activiteiten afgestemd op de vraag. Dorps-
 belangen worden betrokken bij de praktische uitwerking hiervan die vanaf eind 
 2012 plaatsvindt.  
4. Verminderen handel en gebruik van 

drugs en gebruik van alcohol. 
- Op basis van het onderzoek 

naar de handel en het ge-
bruik van drugs en het ge-
bruik van alcohol binnen de 
gemeente dat in 2011  

 is uitgevoerd, beoordelen 
of aanvullende maatrege-
len noodzakelijk zijn.  

 
 

Toelichting: 
- De belangrijkste aanbevelingen uit het onderzoek zijn dat ouders ervan bewust 
 gemaakt moeten worden dat zij invloed hebben op het alcoholgebruik van hun 
 kind, dat voorlichting voor risicogroepen van belang is en dat geïndiceerde pre-
 ventie beter beschikbaar moet zijn. Met Tactus Verslavingszorg zijn de aanbe-
 velingen uitgewerkt in een activiteitenplan voor 2013.  
 
5. Actief optreden in huiselijk geweldsi-

tuaties.  
- Op basis van regiovisie hui-

selijk geweld lokaal beleid 
huiselijk geweld ontwikke-
len en uitvoering geven aan 
beleid.  

 
 

Toelichting: 
- Aangezien er in 2012 een regionale analyse wordt uitgevoerd naar samenwer-
 king of mogelijke samenvoeging van het Steunpunt Huiselijk Geweld en het 
 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, is de ontwikkeling van het lokaal plan 
 huiselijk geweld gestaakt. Op basis van de uitkomsten van de analyse zal het 
 plan in 2013 nader vormgegeven worden. Door het lokale Steunpunt Huiselijk 
 Geweld wordt echter al wel ingezet op een doorontwikkeling van het Steunpunt 
 door in te zetten op verdere samenwerking met maatschappelijke organisaties 
 zoals met het AMK. Ook wordt bekeken hoe samenwerking en afstemming met 
 OGGZ vorm en inhoud kan krijgen vanuit het project ‘Krachtig Noordoostpol-
 der’.  
 
6. Zelfredzaamheid en maatschappelijke 

participatie van alle inwoners. 
- Beleid rondom overheveling 

begeleiding van AWBZ naar 
Wmo ontwikkelen. 

 
- Beleidsplan Wmo en Volks-

gezondheid 2012-2015 in 
2011 ontwikkelen en uit-
voering aan beleid geven 
vanaf 2012. Zelforganise-
rend vermogen, wederke-
righeid, participatie bevor-
derend ondernemerschap, 
sturende rol van de ge- 
meente en integrale uitvoe-
ring zijn hierbij de kern-
waarden. 
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- In 2011 wordt gestart met 
het nader vormgeven van 
het compensatie-beginsel. 
Centraal hierbij staat een 
omslag van claim- en aan-
bodgericht werken (voor-
zieningen en hulpmiddelen) 
naar vraag- en resultaatge-
richt werken (participatie 
en zelfredzaamheid). 

 
- Mensen met schulden on-

dersteunen, maar ook in 
zetten op het voorkómen  

 van schulden o.a. door het 
aanbieden van budgetcur-
sussen. 

 
- Via de zorgclusters ouderen 

ondersteunen met informa-
tie, advies, service en dag-
activiteiten om hun zelf-
standig functioneren zolang 
mogelijk in stand te hou-
den. De dementieproblema-
tiek wordt hierin meege-
nomen. 

 
- Op basis van evaluatie in 

2011 beleid vrijwillige inzet 
en mantelzorg 2012-2015 
ontwikkelen en uitvoering 
geven aan nieuw beleid 
vanaf 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Toelichting: 
- Begeleiding valt niet vanaf 2013, maar vanaf 2014/2015 onder verantwoorde-
 lijkheid van de gemeente. De uitwerking hiervan vindt plaats via het project 
 Krachtig Noordoostpolder en wordt gerealiseerd binnen de gestelde termijn. 
 
- De sociale structuurvisie is in 2011 vormgegeven. Dit is het richtinggevend 
 kader voor het sociaal en economisch beleid. De kernopgaven zijn benoemd. 
 De kernopgaven worden uitgewerkt binnen de betreffende beleidsonderdelen 
 en worden vandaar uit in plannen vervat voor de komende jaren. Begin de-
 cember 2012 heeft de raad een update gehad van de genomen stappen tot 
 dan toe. In 2011 is de Participatievisie vastgesteld. Deze visie vormt de basis 
 voor de beleidsdocumenten in het sociaal domein.  
 Het Beleidsplan Wmo/Volksgezondheid is eind 2011 vastgesteld. Jaarlijks wordt 
 een uitvoeringsprogramma voor het volgende jaar opgesteld en wordt aange-
 geven wat het afgelopen jaar is uitgevoerd. 
 
- De kaders voor de kanteling van claim- en aanbodgericht (voorzieningen en 
 hulpmiddelen) naar vraag- en resultaatgericht werken (participatie en zelfred-
 zaamheid) zijn vastgelegd in het Beleidsplan Wmo-Volksgezondheid Noord-
 oostpolder 2012-2015. Dit beleidsplan in is december 2011 door de gemeen- 
 teraad vastgesteld. 
 In 2012 is de gekantelde manier van werken geïmplementeerd. Onderdeel 
 hiervan is een gekanteld voorzieningenpakket Wmo, dat aansluit bij het kader 
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 compenseren van het beleidsplan. Hierbij staat het stimuleren van de eigen 
 kracht en mogelijkheden, het benutten van het sociale netwerk, het verster-
 ken van de algemene voorzieningen en de (financiële) eigen verantwoordelijk-
 heid centraal. De voorstellen over het aanpassen of (door)ontwikkelen van 
 voorzieningen zijn uitgewerkt in de notitie Krachtig participeren. Deze is in 
 juni 2012 door het college vastgesteld en in september ter informatie aange-
 boden aan de commissie samenlevingszaken. De besluitvorming in de notitie 
 is verwerkt in de Verordening, beleidsregels en het besluit voorzieningen Wmo 
 2013. De Verordening is door de raad vastgesteld in oktober 2012 en de be-
 leidsregels en het besluit in januari 2013. De voorstellen zijn conform notitie 
 najaar 2012 geïmplementeerd. Inwoners en partners zijn over de wijzigingen 
 en de nieuwe werkwijze geïnformeerd. Interne medewerkers zijn geschoold in 
 hun nieuwe werkwijze. Vanaf 1 januari 2013 wordt "gekanteld” gewerkt.  
 
- Ondersteuning van mensen met problematische schulden wordt uitgevoerd 
 door Gemeentelijke Kredietbank Assen (GKB). Dit omvat schuldbemiddeling 
 (minnelijk traject) en schuldsanering in kader van Wet schuldsanering natuur-
 lijke personen (Wsnp). Voorts kan budgetbeheer worden geboden. Hiernaast 
 worden budgetcursussen georganiseerd door Humanitas in samenwerking met 
 woningcorporatie en GKB. Vanaf 1 juni 2012 is de Wet gemeentelijke schuld
 hulpverlening van kracht geworden. In dat kader moet een beleidsplan voor 
 vier jaar worden opgesteld. Afronding hiervan wordt in 2013 verwacht. 
 
- Ouderen worden in de context van hun woon- en leefomgeving op basis van 
 hun vraag ondersteund in hun zelfstandig functioneren. Dat kan zowel op
 dorps- als op wijkniveau plaatsvinden. 
 
- Het nieuwe beleid voor Vrijwillige inzet en mantelzorg is meegenomen in het 
 Beleidsplan Wmo/Volksgezondheid. 
7. Passende hulpverlening voor dak- en 

thuislozen, mensen met geestelijke 
gezondheidsproblemen en verslaaf-
den. 

 

- Mensen begeleiden naar 
zelfstandig functioneren 
door het faciliteren van in-
stellingen in het aanbieden 
van hulpverleningstrajecten 
op maat.  

 

Toelichting: 
- De maatschappelijke opvangketen is vormgegeven. Er zijn preventieve activi-
 teiten bijvoorbeeld in het Servicepunt Emmeloord, er is een noodopvangvoor-
 ziening en er zijn nazorgactiviteiten.  
 
8. Het bestand WWB-gerechtigden daalt 

in 2012 met 2,5% ten opzichte van 
2011. 
Het bestand WIJ-gerechtigden daalt 
met 5% ten opzichte van 2011. 
De uitkeringslasten dalen met 1% ten 
opzichte van 2011.  

- Handhaving aan de poort. 
 
- Doelgroep gerichte benade-

ring in de uitvoering. 
 
- Intensieve werkgeversbe-

nadering door samenwer-
king tussen gemeente, 
Concern voor Werk, re-
integratiebedrijven en het 
UWV. 

 

 

Toelichting: 
- De doelstelling is in 2012 bijgesteld tot gelijk lopen aan of beter dan het lan-
 delijk gemiddelde. 
 Volgens de landelijke cijfers van het CBS is aantal WWB uitkeringen per 1 ok-
 tober 2012 in vergelijking met 1 januari 2012 met 1,3% gestegen. In dezelfde 
 periode is het aantal WWB uitkeringen in de gemeente Noordoostpolder ge-
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 daald met 1,4%. Na 1 oktober 2012 is het bestand gestegen waardoor Noord-
 oostpolder over heel 2012 uitkomen op een groei van 3%. Er vindt nader on-
 derzoek plaats naar  de stijging van het bestand na 1 oktober 2012.  
 
- De handhaving aan de poort is vormgegeven in nieuwe werkprocessen en een 
 zoektijd van vier weken. Dit leidt er toe bij 50% van de meldingen geen uitke-
 ring wordt toegekend. 
 
- In 2012 is gestart met de verdeling van klanten in de groepen Poort en Sup-
 port. 
 
- In 2012 is gestart met de opzet van de werkgeversbenadering. Er is een denk-
 tank wg-benadering in het leven geroepen die gezamenlijk plannen ontwikkelt 
 om meer bedrijven enthousiast te maken voor het in dienst nemen van uitke-
 ringsgerechtigden. In de denktank zijn naast de gemeente en Concern voor 
 Werk, werkgevers, re-integratiebedrijven, de BAN, OVG en VNO/NCW verte-
 genwoordigd. 
 
- Het Groen-Doen project heeft met twee groepen ook in 2012 gedraaid, met 
 succes. Dit wordt in 2013 gecontinueerd. 
 
9. Terugdringen en bespreekbaar maken 

van laaggeletterdheid. 
 

- De beperkte middelen voor 
educatie worden ingezet 
voor bestrijding laaggelet-
terdheid, analfabetisme en 
VAVO trajecten.  

 
 

Toelichting: 
- De inzet van reguliere educatiemiddelen (WEB) bij de ROC Friese Poort is mede 
 gericht op aanpak laaggeletterdheid. Dit krijgt onder meer vorm in alfabeti-
 seringstrajecten en de voortzetting van de wervingscampagne laaggeletterheid. 
 In de productovereenkomst 2012 zijn voor dit doel 20 trajecten gereserveerd. 
 Deze trajecten zijn ook gerealiseerd. 
 
10. Gezonde leefstijl bevorderen en onge-

zond leefgedrag terugdringen. 
- Via de GGD inzetten op 

gerichte preventie die be-
wezen effecten sorteert bv. 
in het bereiken van gezond 
gewicht (het gaat om zowel 
over- als ondergewicht). 

 
 
 

Toelichting: 
- In 2012 zijn voor de uitwerking van het thema Gezonde Leefstijl themabijeen-
 komsten gehouden met het college en de gemeenteraad. De uitkomst van dit 
 proces is de benoeming van twee speerpunten: 

• voorkomen (op zeer jonge leeftijd) en terugdringen van alcoholgebruik  
 onder jongeren; 

• terugdringen overgewicht bij volwassenen. 
 
 Beide thema's worden met ondersteuning van de GGD Flevoland uitgewerkt. 
 Daarbij wordt aangesloten op de prioriteitswijken/dorpen IGW: het dorp Nagele 
 en de wijk Emmeloord centrum. Eind 2012 is de inventarisatie gereed van al 
 bestaande activiteiten/interventies en de mate waarin deze bijdragen aan en/of 
 aansluiten op de door de GGD gemaakte analyse. Volgende stap is aan te ge-
 ven welke aanvullende interventies nodig zijn: de leemten in het aanbod vol-
 gens de GGD analyse. Deze zullen met de meest betrokken maatschappelijke 
 partners worden besproken om zodoende gebruik te maken van hun deskun-
 digheid en creativiteit voor uitvoering van een concreet project op wijk / 
 dorpsniveau. 
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11. Beter taalgebruik van allochtonen en 
daardoor betere integratie. 

- Projecten taalgebruik bij-
voorbeeld in het kader van 
maatjesprojecten.  

 

Toelichting: 
- Het vrouwencentrum Noordoostpolder heeft in 2012 voor onder meer voortzet
 ting van (taal)maatjesprojecten subsidie ontvangen. 
Hoe meten we dat? 
 
Indicatoren /kengetallen Raming 

2012 
Werkelijk 
2012 

- Bekendheid met diensten vrijwilligerspunt 60% 2-meeting 
vindt 2-
jaarlijls 
plaats 

- Bekendheid internetsite vrijwilligerspunt 40% 2-meeting 
vindt 2-
jaarlijls 
plaats 

- Beoordeling vrijwilligerspunt als ‘Goed’ 55% 2-meeting 
vindt 2-
jaarlijls 
plaats 

   
- Aantal klanten Mee[r]doenregelingen 545 678 
- Aantal gebruikers Mee[r]doenregelingen 945 683 
- Aantal jongeren zonder opvoed- en opgroeiproblemen 11.992 11.992 
- Aantal jongeren met enkelvoudige problematiek 1.411 1.411 
 
- Aantal jongeren met meervoudige problematiek; 
  waarvan levensbedreigende problematiek 

 
706 

 
706 

- Rapportcijfer cliënttevredenheid op basis van jaarlijks 
   onderzoek over: 
- hulp in het huishouden  
- hulpmiddelen Wmo 
- collectief vervoer (CVV) 
- aanvraagprocedure 

 
 

7,8 
7,3 
6,9 
6,9 

 
 

nnb 
nnb 
nnb 
nnb 

   
Gemiddelde lasten per WWB-uitkering 14.006 13.006 
Aantal WWB gerechtigden op 31-12 550 622 
   
 
 
Wat zijn de kaders? 
- Participatievisie Noordoostpolder 2011, mei 2011 
- Beleidskader Krachtig Noordoostpolder 
- Beleidsplan Wmo en Volksgezondheid 2012-2015 
- Notitie Krachtig participeren 
- Beleidsplan participatiebudget 2011-2013 
- Tussenbalans en Meerjarenperspectief Wonen, Welzijn en Zorg 2009 
- Verordening, beleidsregels en besluit voorzieningen Wmo 2013 
- Nota Mee[R]doen 2009 
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Subpijler 6B Sociale werkvoorziening:  
We streven naar optimale arbeidsparticipatie. 
 

 
 
Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten in het collegeprogram-
ma 2010-2014 (CP) en/of de beleidsplanning 2012-2015 (BP) opgenomen. 

 
Programmadoelstellingen voor pijler 6B: 
 
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor 

doen? 
 

Status 

1. Concern voor Werk is op 1 januari 
2013 voorbereid op de invoering van 
de WWNV. 

 

- Optimaal gebruik maken 
van de infrastructuur van 
het SW bedrijf als spring-
plank naar werk bij een re-
guliere werkgever. 

 
- Samenwerking tussen ge-

meente en Concern voor 
Werk bij werkgevers-
benadering. 

 

 
 
 
 

 

Toelichting: 
- De invoering van de WWNV is na de val van het kabinet Rutte I vervallen. In 
 plaats daarvan wordt nu de invoering van de Participatiewet verwacht per 1 
 januari 2014. 
 
 In aanloop naar de WWNV hebben de betrokken gemeenten binnen de GR sa-
 men met Concern voor Werk een herstructureringsplan opgesteld. Uitgangs-
 punten in dat plan zijn een kostendekkende uitvoering van de sociale werk-
 voorziening en een gedeelde verantwoordelijkheid tussen gemeenten en werk-
 gevers voor de arbeidsvoorziening van mensen met een beperking. 
 
 Met het vervallen van de WWNV is ook het rijksbudget voor de herstructure-
 ringsplannen vervallen. Omdat herstructurering van Concern voor Werk (ook 
 met het oog op de invoering van de Participatiewet) desondanks relevant blijft 
 onderzoekt het bestuur van de GR welke onderdelen van het aanvankelijke 
 herstructureringsplan toch uitgevoerd kunnen worden. Streven van onze ge-
 meente is dat het SW-bedrijf zodanig wordt doorontwikkeld dat een passende 
 sociale werkvoorziening ontstaat binnen de veranderende (wettelijke) kaders. 
 Verder is Concern voor Werk een van de partners bij de lokale werkgeversbe-
 nadering.  
 
 
 
Hoe meten we dat? 
 
Indicatoren /kengetallen Raming 

2012 
Werkelijk 
2012 

- Aantal geplaatste geïndiceerde WSW-ers 220 227 
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Wat zijn de kaders? 
- Verordeningen WWB/Wsw 
- Beleidskader Krachtig Noordoostpolder 
- Participatievisie 
- Beleidskader WWB 2011-2013 
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Wat heeft het gekost? 
 Lasten (in €) 
Product- Programma Rekening Primitieve Begroting Rekening 

groep Sociale leefbaarheid  begroting ná wijziging  

  2011 2012 2012 2012 

 PIJLER 4: LEREN IN NOORDOOSTPOLDER   

B4001 Onderwijshuisvesting 4.243.811 3.403.541 4.611.994 4.532.862 

B4801 Onderwijstaken lokale overheid 2.527.624 2.392.744 2.889.213 2.756.714 

B6501 Kinderopvang 260.180 379.930 375.929 234.777 

B6502 Peuterspeelzaalwerk 525.483 275.932 233.450 235.274 

    7.557.098 6.452.147 8.110.586 7.759.627 

      

 PIJLER 5: ONTSPANNEN IN NOORDOOSTPOLDER  

   SUBPIJLER 5A: SPORT         

B5301 Zwembaden 733.628 724.714 792.514 775.639 

B5302 Sportaccommodaties 4.517.141 4.233.498 5.835.066 5.918.937 

B5303 Bevordering sportbeoefening 281.750 294.169 443.046 399.070 

    5.532.519 5.252.381 7.070.626 7.093.646 

      

  SUBPIJLER 5B: KUNST, CULTUUR EN BIBLIOTHEEK    

B5101 Openbare Bibliotheek 1.227.280 1.181.097 1.140.993 1.141.056 

B5113 Centrum kunstzinnige vorming 2.762.955 2.665.608 2.658.079 2.746.814 

B5401 Kunst en cultuur 688.112 669.075 1.032.686 894.043 

B5801 Media 27.305 25.782 30.556 20.927 

    4.705.652 4.541.562 4.862.314 4.802.840 

            

 SUBPIJLER 5C: CULTUREEL ERFGOED  

B5411 Cultureel erfgoed 669.089 695.594 885.589 842.098 

    669.089 695.594 885.589 842.098 

      

 PIJLER 6: MAATSCHAPPELIJK PARICIPEREN IN NOORDOOSTPOLDER  

   SUBPIJLER 6A: MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE    

B4821 Volwasseneneducatie 277.552 275.783 275.574 255.282 

B5802 Overige leefbaarheid 73.344 0 0 0 

B6101 Re-integratiebeleid 11.736.537 11.934.301 12.388.028 11.998.546 

B6112 Uitstroombevordering 3.575.283 3.178.453 2.615.209 1.699.908 

B6121 Inkomensvoorziening 339.423 293.418 371.683 390.311 

B6131 Armoedebeleid 1.728.857 1.705.475 1.461.870 1.434.862 

B6201 Vervoers- en woonvoorzieningen 2.543.073 2.336.266 2.257.738 2.239.994 

B6202 Maatschappelijke zorg 1.099.266 1.264.683 1.746.725 1.553.502 

B6203 Ouderenbeleid 483.738 502.286 480.307 473.041 

B6204 Minderhedenbeleid 470.444 454.426 225.481 318.906 

B6221 Huishoudelijke ondersteuning 4.147.750 4.344.845 4.531.859 4.086.516 

B6301 Sociaal cultureel werk 1.025.325 1.131.102 1.114.031 962.909 

B6600 Subsidie vrijwilligers 294.557 251.181 238.306 227.648 

B7101 Volksgezondheid 2.197.467 2.005.602 1.893.688 1.888.011 

  29.992.616 29.677.821 29.600.499 27.529.436 

      

 SUBPIJLER 6B: SOCIALE WERKVOORZIENING   

B6111 Sociale werkvoorziening 5.883.718 5.911.846 5.977.724 6.061.099 

  5.883.718 5.911.846 5.977.724 6.061.099 

      

   Totale lasten 54.340.692 52.531.351 56.507.338 54.088.746 
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Wat heeft het gekost? 
 Baten (in €) 

Product- Programma Rekening Primitieve Begroting Rekening 

groep Sociale leefbaarheid  begroting ná wijziging  

  2011 2012 2012 2012 

 PIJLER 4: LEREN IN NOORDOOSTPOLDER 

B4001 Onderwijshuisvesting 228.256 36.700 36.700 31.585 

B4801 Onderwijstaken lokale overheid 1.017.527 937.075 1.268.257 1.044.054 

B6501 Kinderopvang 56.638 17.001 17.001 18.024 

B6502 Peuterspeelzaalwerk 117.268 0 0 0 

    1.419.689 990.776 1.321.958 1.093.663 

            

 PIJLER 5: ONTSPANNEN IN NOORDOOSTPOLDER  

 SUBPIJLER 5A: SPORT  

B5301 Zwembaden 4.283 10.097 12.287 11.552 

B5302 Sportaccommodaties 310.685 414.012 464.012 585.840 

B5303 Bevordering sportbeoefening 26.106 0 0 0 

    341.075 424.109 476.299 597.392 

            

 SUBPIJLER 5B: KUNST, CULTUUR EN BIBLIOTHEEK   

B5101 Openbare Bibliotheek 0 0 0 0 

B5113 Centrum kunstzinnige vorming 524.291 481.309 509.709 566.314 

B5401 Kunst en cultuur 76.364 37.313 197.184 214.162 

B5801 Media 0 0 0 0 

    600.655 518.622 706.893 780.476 

            

  SUBPIJLER 5C: CULTUREEL ERFGOED 

B5411 Cultureel erfgoed 202.697 182.000 212.165 198.809 

    202.697 182.000 212.165 198.809 

            

 PIJLER 6: MAATSCHAPPELIJK PARICIPEREN IN NOORDOOSTPOLDER  

 SUBPIJLER 6A: MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE  

B4821 Volwasseneneducatie 0 0 0 0 

B5802 Overige leefbaarheid 0 0 0 0 

B6101 Re-integratiebeleid 8.344.150 8.824.410 10.257.029 10.004.378 

B6112 Uitstroombevordering 3.035.910 2.487.411 1.841.178 1.856.794 

B6121 Inkomensvoorziening 3.178 1.000 3.268 3.751 

B6131 Armoedebeleid 79.049 0 0 3.181 

B6201 Vervoers- en woonvoorzieningen 64.838 1.336 1.336 25.907 

B6202 Maatschappelijke zorg 23.500 17.609 17.609 21.517 

B6203 Ouderenbeleid 0 0 0 0 

B6204 Minderhedenbeleid 0 0 0 0 

B6221 Huishoudelijke ondersteuning 637.229 550.000 550.000 759.864 

B6301 Sociaal cultureel werk 77.434 4.979 68.773 76.294 

B6600 Subsidie vrijwilligers 0 0 0 0 

B7101 Volksgezondheid 1.251.722 1.032.913 0 0 

  13.517.010 12.919.658 12.739.193 12.751.686 

      

 SUBPIJLER 6B: SOCIALE WERKVOORZIENING  

B6111 Sociale werkvoorziening 5.551.975 5.577.733 5.617.153 5.746.592 

  5.551.975 5.577.733 5.617.153 5.746.592 

      

   Totale baten 21.633.101 20.612.898 21.073.661 21.168.618 
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Grafische weergave lasten en baten programma 2: 
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Gerelateerde toevoegingen aan reserves 
 (in  €) 
Omschrijving Geraamde  

toevoeging 
2012 

Gerealiseerde 
toevoeging 

2012 
Pijler 4: 
Leren in Noordoostpolder   
Onderhoud onderwijsgebouwen 1.326.610 1.234.765 
   
Pijler 5: 
Ontspannen in Noordoostpolder   
   
Subpijler 5A: Sport   
Onderhoud MFC Nagele en MFC Tollebeek 12.000 12.000 
Parkeerplaats Bosbadhal 96.000 96.000 
Nog uit te voeren werkzaamheden 2012:   
- sportstimulering 49.860 49.860 
   
Subpijler 5B: Kunst, cultuur en biblio-
theek   
Liquidatie Stichting A.D. v. Eck 50.737 50.564 
   
Subpijler 5C: Cultureel erfgoed   
Nulmeting Erfgoed 56.000 56.000 
Nog uit te voeren werkzaamheden 2012:   
- oudheidkunde 39.205 39.205 
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Omschrijving Geraamde  
toevoeging 

2012 

Gerealiseerde 
toevoeging 

2012 
Pijler 6: 
Maatschappelijk participeren in  
Noordoostpolder   
   
Subpijler 6A: Maatschappelijke participa-
tie   
Jeugdbeleid: storting in reserve RMC 0 13.794 
Wmo: exploitatieoverschot 58.761 444.098 
WWB: exploitatieoverschot Wet BUIG 2012 89.107 120.703 
WWB: exploitatieoverschot Participatie 2012 0 551.778 
Decentralisaties Jeugdzorg/AWBZ 134.765 134.765 
Nog uit te voeren werkzaamheden 2012:   
- Jeugdbeleid 21.366 21.366 
- Volksgezondheid 158.999 158.999 
   

Totaal 2.093.410 2.983.897 
 
 
Gerelateerde onttrekking aan reserves 
        (in  €) 
Omschrijving Geraamde  

onttrekking 
2012 

Gerealiseerde 
Onttrekking 

2012 
Pijler 4: 
Leren in Noordoostpolder   
Onderwijshuisvesting 862.462 658.885 
Onderhoud onderwijshuisvesting 1.254.008 1.121.572 
Verzuimbeperking 39.000 0 
   
Pijler 5: 
Ontspannen in Noordoostpolder   
   
Subpijler 5A: Sport   
Bijdrage in exploitatie golfbaan 24.000 24.000 
Projectleider Masterplan Sport 75.000 75.000 
Evenemententerrein Luttelgeest 13.500 13.500 
Aanleg voetbalveld Luttelgeest 150.000 150.000 
Clubgebouw SCE 797.917 797.917 
Clubgebouw HCDM 191.354 191.354 
Clubgebouw KVE 232.571 232.571 
Nutsvoorzieningen Bosbadhal II 100.000 98.931 
Parkeerplaats Bosbadhal II 10.000 9.936 
Evert van Benthemhal, renovatie dak 119.000 118.968 
Afronding project Golfbaan 25.028 25.028 
Project Dubbel Doel velden 51.047 51.047 
MFC De Akkers 188.000 0 
Evenemententerrein Luttelgeest 68.253 68.253 
Nog uit te voeren werkzaamheden 2011:   
- Sportstimulering 177.542 177.542 
- MFC Nagele 50.000 50.000 
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Subpijler 5B: Kunst, cultuur en biblio-
theek   
Onderzoek Cultuurplein 47.772 42.972 
Nog uit te voeren werkzaamheden 2011:   
- Vereffening stichting A.D. v. Eck 17.500 17.500 
Culturele visitekaartjes 2012 10.000 10.000 
Verankeren kunstwerken 2012 34.000 0 
Frictiekosten kunstuitleen 2012 974 974 
Kunstwerk Ramspol 2012 85.000 82.300 
   
Subpijler 5C: Cultureel erfgoed   
Museum Schokland 2.006 2.006 
Nog uit te voeren werkzaamheden 2011:   
- Museum Schokland 76.357 76.357 
- Oudheidkunde 17.500 10.820 
   
Pijler 6: 
Maatschappelijk participeren in  
Noordoostpolder   
   
Subpijler 6A: Maatschappelijke participa-
tie   
Beleidsplan sociale structuurvisie 56.628 35.816 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 355.780 178.761 
WWB: exploitatieoverschot Participatie 2012 43.354 0 
Nog uit te voeren werkzaamheden 2011:   
- Maatschappelijke zorg 51.708 31.000 
- Jeugdbeleid 37.000 0 
Minderhedenbeleid (subsidie Vrouwencentrum) 25.000 23.000 
   

Totaal 5.289.261 4.376.010 
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Programma 3 
 
 

Economische Ontwikkeling 
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Programma 3 Economische Ontwikkeling 
Raadscommissie : Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE) 
 
 
Programma Pijler       Subpijler/productgroep/projecten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Economische ont-
wikkeling en werk-
gelegenheid 

Subpijler 7A Werk en economie in 
de gemeente: 
W.J. Schutte 
Bevorderen werkgelegenheid 
 

Subpijler 7B Nutsbedrijven: 
P.M.S. Vermeulen 
Nutsbedrijven 
 

Subpijler 7C Markten: 
W.R. Ruifrok  
Markten 

Subpijler 7D Recreatie en toeris-
me: 
A. Poppe 
Recreatie en toerisme 
Zuyderzeerand/Randmeer 

Economische 
ontwikkeling 
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Programmadoel 
We willen een lokale economie realiseren, waarin het voor de bevolking en voor onder-
nemers mogelijk is om op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze te 
voorzien in hun behoeften, nu en in de toekomst. Daarvoor willen wij de economische 
ontwikkeling op de juiste manier stimuleren en zoeken naar alternatieve werkgelegen-
heid waaronder uitbreiding van de toeristisch-recreatieve sector. 
 
 
 
 
Subpijler 7A Werk en economie in de gemeente:  
We stimuleren economische ontwikkeling en bieden een kader voor een duurzaam eco-
nomisch klimaat en arbeidsmarkt. 
 

 
Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP), de beleidsplanning 
2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten: 
� Stimuleren van een goede invulling van het thans onbenutte deel van het 

voormalige Dokter Jansenziekenhuis met name vanuit de economische acquisi-
tie-inspanningen (CP 23) 

� Voortzetten van de economische acquisitieactiviteiten en accountmanagement 
voor het zittende bedrijfsleven inclusief het stimuleren van vestiging van werk-
nemers in Noordoostpolder (CP 28 + BP 1117) 

� Een Poldertoren als landmark voor Noordoostpolder (BP 1225) 
 

 

 
Programmadoelstellingen uit pijler 7A: 
 
Wat willen we bereiken? 
 

Wat gaan we daarvoor 
doen? 

Status 

1. Een goed vestigingsklimaat voor on-
dernemers. 

 
 

- Aanbieden van accountma-
nagement op een hoog ni-
veau. 

 
- Binnenhalen van nieuwe 

ondernemingen door: 
� acquisitie; 
� deelname aan vak-

beurzen als de Bedrij-
vencontactdagen in 
Leeuwarden en de Lo-
gistica. 

 
 
 

 
 

Toelichting: 
- In 2012 is, tegen de verwachting in, nog 3,6 ha bedrijfsgrond verkocht in Creil. 
 Daarnaast is deelgenomen aan de Logistica en zijn diverse interessante beur
 zen bezocht.  
 Het team van Economische Zaken heeft in 2012 een viertal nieuwe bedrijven 
 binnengehaald. Gezien de huidige economische omstandigheden hebben deze 
 bedrijven gekozen voor een huurpand in plaats van nieuwbouw. 
 
 De gemeente heeft samen met de Rabobank het initiatief genomen om een  
 Centrum voor Jong Ondernemerschap op te starten. Hier krijgen jonge onder
 nemers de kans om onder professionele begeleiding hun onderneming verder 
 te brengen. Daarnaast komt er een projectbureau voor stagiaires op MBO, HBO 
 en WO niveau. 
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 In oktober 2012 is het nieuwe sociaal economische beleid vastgesteld. 
 
- Eind 2012 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden tussen werkgevers, VNO-
 NCW, re-integratiebedrijven en onderwijs over werkgeversbenadering. Dit was 
 de aftrap om werkgevers enthousiast te krijgen mensen met een afstand tot de 
 arbeidsmarkt een kans te geven. 
2. Verbreding, verdieping en uitbreiding 

van de werkgelegenheid voor functies 
op mbo-4 niveau en hoger. 

- Versterken en uitbreiden 
 van het zogenoemde com-
 posietcluster bij het Natio-
 naal Lucht en Ruimtevaart-
 laboratorium, in  samen-
 werking met provincie, 
 Ontwikkelingsmaatschappij 
 Flevoland en Stork. 
 

 

 

Toelichting: 
- In 2012 is subsidie verstrekt vanuit de Zuiderzeelijngelden voor het Masterplan 
 Compoworld. Dit moet in 2013 en 2014 extra werkgelegenheid opleveren. In 
 2012 is de incubatorfunctie opgestart bij het ICO in Emmeloord. Daarnaast zijn 
 er voorbereidingen getroffen door het ROC Friese Poort en Windesheim voor 
 een MBO en HBO minor Composieten. 
3. Versterken van bedrijven binnen de-

zelfde branche/keten. 
 

- Signalen oppikken bij het 
bestaand bedrijfsleven. 

 
- Naast brede acquisitie ook 

focus op branches/ketens. 
 
- Thematische benadering 

van prospects. 
 
- Bedrijven met elkaar ver-

binden. 

 

 
 

 

 
 

Toelichting: 
- In 2012 zijn aan alle vier gestelde punten voldaan. Door de economische te-
 genwind is de focus gelegd op het bestaande bedrijfsleven en het versterken 
 daarvan. Door middel van het afleggen van bedrijfsbezoeken en het bespreken 
 van thema’s zoals Zuiderzeelijngelden, werkgeversbenadering en innovaties 
 wordt ingesprongen op de behoefte en vragen van bedrijven. Er is structureel 
 overleg geweest met de Kamer van Koophandel, Ondernemers Vereniging 
 Groendorpen en Bedrijven Actief Noordoostpolder (BAN).  
 
- In aanloop naar Potato Europe 2013 zijn er initiatieven genomen door het team 
 Economische Zaken voor het opzetten van een Agrofoodcluster. De gemeente 
 heeft het initiatief genomen om de belangrijkste ketenpartijen uit Noordoost-
 polder bij elkaar aan tafel te zetten en heeft het initiatief genomen bij een 
 eerste uitwerking van het idee van een Agrofoodcluster. In 2013 zal dit zijn 
 vervolg krijgen. 
4. Klantgerichte en effectieve dienstver-

lening aan bedrijven. 
- Stevige inzet van account-

management voor het zit-
tend bedrijfsleven. Gerichte 
inzet van acquisitie op po-
tentiële nieuwe bedrijven 
van buiten Noordoostpol-
der. 
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Toelichting: 
- Met de Zuiderzeelijngelden is er een extra tool gekomen om met het zittend 
 bedrijfsleven in gesprek te gaan en in een mogelijke behoefte te voorzien. Dit 
 heeft al geresulteerd in verschillende bedrijfsbezoeken en diverse potentiële 
 aanvragen voor Zuiderzeelijngelden. In het vastgestelde Sociaal Economische 
 Beleid is de deels aangepaste inzet van accountmanagement en acquisitie toe
 gelicht. Naast acquisitie wordt ingezet op business development en de kracht 
 van het eigen bestaande bedrijfsleven.  
 Op basis van de benoemde speerpunten is acquisitie gepleegd. 
 
 
Hoe meten we dat? 
 
Indicator Raming 

2012 
Werkelijk 
2012 

Werkgelegenheid in fte 24.000 23.986 
Werkloosheidspercentage 6% 7% 
Arbeidsparticipatie 72% 74% 
Startende ondernemers 270 368 
Uitgifte nieuwe bedrijventerreinen 5 3,6 
   
 
 
Wat zijn de kaders? 
- Gemeentelijke Visie Vestigingsbeleid (GVV) 2008 
- Provinciale Visie Werklocaties Flevoland 2030+ 
- Herijking Economisch Beleid 2010 
- Evaluatie acquisitie en accountmanagement 2010 
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Subpijler 7B Nutsbedrijven:  
We streven naar goed functionerende nutsbedrijven die gericht zijn op gemeentelijke 
belangen, en streven daarbij naar een goed rendement. 
 

 

 
Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten in het collegeprogram-
ma 2010-2014 (CP) en/of de beleidsplanning 2012-2015 (BP) opgenomen. 

 
 
 
Programmadoelstellingen uit pijler 7B: 
 
Wat willen we bereiken? 
 

Wat gaan we daarvoor doen? Status 

1. Het als aandeelhouder verantwoord 
behartigen van de gemeentelijke 
belangen in nutsbedrijven. 

- Kritisch volgen van het door 
de nutsbedrijven gevoerde 
beleid. 

 

 
 

Toelichting: 
- In 2012 hebben zich geen ontwikkelingen voorgedaan ten aanzien van de nuts
 bedrijven. Ook in 2013 zal het gevoerde beleid door de nutsbedrijven kritisch 
 worden gevolgd. 
 
 

 
Subpijler 7C Markten:  
We streven naar aanbod en groei van bestedingen.  
 

 
 
Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten in het collegeprogram-
ma 2010 – 2014 (CP), en/of de beleidsplanning 2012-2015 (BP) opgenomen. 

 
 
 
Programmadoelstellingen uit pijler 7C: 
 
Wat willen we bereiken? 
 

Wat gaan we daarvoor doen? Status 

1. Het organiseren van een week-
markt. 

 

- Ondersteunen en reguleren 
van de weekmarkt door on-
der meer het toezicht houden 
op naleving van de Marktver-
ordening. 

 

 

Toelichting: 
- In april 2012 is de weekmarkt verplaatst van de Deel naar het Kettingplein. 
 Daarnaast is er een maandelijkse streekmarkt met producten uit de polder. 
 Door de opzet van beide markten denken wij dat dit beter aansluit bij onze 
 bewoners en de winkeliers. Afgesproken is om beide voor 1 jaar te proberen. In 
 maart 2013 zal er een evaluatie plaatsvinden. 
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Wat zijn de kaders? 
- Marktverordening 2008 
 
 
 
Subpijler 7D Recreatie en toerisme:  
We streven naar een toeristisch en recreatief aanbod dat kwalitatief hoogwaardig is. Dit 
draagt bij aan de werkgelegenheid, het voorzieningenniveau en de recreatiemogelijk-
heden in de Noordoostpolder. 
 

 
Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP), de beleidsplanning 
2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten: 
� Bestemming en inrichting evenemententerrein aan de Marknesserweg / 

Kamperweg (BP 1226) 
� Uitvoering geven aan het actieplan behorende bij de Recreatievisie (BP 1227) 
� Komen tot kaders en randvoorwaarden waaronder Noordoostpolder wil mee-

werken aan het project gebiedsontwikkeling Zuyderzeerand (CP 4) 
 
 
Programmadoelstellingen uit pijler 7D: 
 
Wat willen we bereiken? 
 

Wat gaan we daarvoor 
doen? 

Status 

1. De kansen en mogelijkheden benutten 
voor de ontwikkeling van de toeris-
tisch-recreatieve sector. 

 

- Uitvoering geven aan het 
actieplan behorende bij de 
Recreatievisie 2012-2016. 

 
- Opzetten van het Platform 

Recreatie en Toerisme 
Noordoostpolder om draag-
vlak te creëren. 

 
- Koppeling maken met de 

gebiedspromotie. 
 
- Meer samenhang in het 

product creëren. 
 
- Toeristisch ondernemer-

schap stimuleren. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Toelichting: 
- Er is uitvoering gegeven aan de acties, die voor 2012 gepland stonden, uit het 
 actieplan Recreatievisie: onder anderen de nota toeristische verblijfsaccommo-
 daties is opgesteld en wordt in januari 2013 ter vaststelling aangeboden aan de 
 raad, het onderzoek en rapport doorontwikkeling VVV zijn respectievelijk afge-
 rond en opgeleverd. Het tevredenheidsonderzoek onder ondernemers in de 
 sector is uitgevoerd. Er is gewerkt aan een nieuwe “frisse” VVV website welke 
 begin 2013 online is. Toerisme Flevoland heeft een aantal promotievoorstellen 
 voor Noordoostpolder uitgewerkt en uitgevoerd (o.a. Week van de Smaak, tou-
 ristcards). Er is een intentieovereenkomst voor samenwerking met gemeente 
 Urk opgesteld. Er is geparticipeerd in bijeenkomsten van RONOP (informatie
 uitwisseling). Er is en wordt gewerkt aan de gebiedspromotie waar recreatie 
 een belangrijk onderdeel in is (o.a. organisatie Vliegerfestival, Uit-je Tent en 
 Verlichte Boerderijenroute). Er is een sponsorovereenkomst voor 2013 met Uit-
 je tent gesloten en er wordt in het project geparticipeerd waardoor meer sa-  
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 menhang in het product en toeristisch ondernemerschap gestimuleerd wordt. 
 Ondernemers en organisaties hebben arrangementen en routes ontwikkeld. De 
 Recreatiekaart (coproductie met Uit-je tent jaarmagazine) is geproduceerd en 
 in april huis aan huis bezorgd in Noordoostpolder (productie is uit efficiëntie
 overwegingen een jaar naar voren gehaald). Dit heeft vooral veel bezoekers 
 aan activiteiten uit Noordoostpolder zelf opgeleverd en uit enquête blijkt dat 
 het magazine goed ontvangen is door inwoners. NORT heeft o.a. inspiratieses-
 sies voor ondernemers georganiseerd en de Fleviusaward weer uitgereikt als 
 stimuleringsprijs voor de sector. 
 
 Nb. Acties: 1, 3, 4 en 5 zijn gerealiseerd, het betreffen doorgaande processen. 
 
 
Hoe meten we dat? 
 
Indicator  2011 

raming 
2012 
raming 

2011 
werke-
lijkheid 

2012 
werke-
lijkheid 

Besteding verblijfgasten en dagbezoe-
kers in miljoenen euro’s  

25,5 26,78 27,2 Nog niet 
beschik-
baar 

Werkgelegenheid m.b.t. verblijfgasten 
en dagbezoekers in aantallen fte’s 

336 352.8 340 Nog niet 
beschik-
baar 

     
 
De indicatoren zijn op basis van meting Monitor toerisme en recreatie Flevoland. Gege-
vens over 2011. Gegevens over het jaar 2012 zijn nog niet bekend in verband met me-
ting na afloop van het jaar. 
 
 
Wat zijn de kaders? 
- Recreatievisie 2012-2016 
- Beleidskader Structuurvisie 
- Herijking economisch beleid 2010 
- Sociale Structuurvisie 
- Sociaal Economische Visie 
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Wat heeft het gekost? 
 

Lasten (in €) 
Product- Programma Rekening Primitieve Begroting Rekening 

groep Economische ontwikkeling  begroting ná wijziging  

  2011 2012 2012 2012 

 PIJLER 7: ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN WERKGELEGENHEID  

 SUBPIJLER 7A: WERK EN ECONOMIE IN DE GEMEENTE  

B3102 Bevorderen werkgelegenheid 1.139.098 1.064.179 1.396.356 1.384.123 

  1.139.098 1.064.179 1.396.356 1.384.123 

     

 SUBPIJLER 7B: NUTSBEDRIJVEN    

B3301 Nutsbedrijven 21.208 21.208 33.932 20.830 

  21.208 21.208 33.932 20.830 

      

  SUBPIJLER 7C: MARKTEN        

B3101 Markten 86.300 64.492 66.429 91.015 

    86.300 64.492 66.429 91.015 

      

 SUBPIJLER 7D: RECREATIE EN TOERISME     

B5604 Recreatie en toerisme 538.574 1.663.962 978.242 902.646 

B5605 Zuiderzeerand / Randmeer 39.431 118.987 33.192 19.312 

  578.005 1.782.949 1.011.434 921.958 

      

   Totale lasten 1.824.611 2.932.828 2.508.151 2.417.926 

      
 
 
Baten (in €) 
Product- Programma Rekening Primitieve Begroting Rekening 

groep Economische ontwikkeling  begroting ná wijziging  

  2011 2012 2012 2012 

 PIJLER 7: ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN WERKGELEGENHEID  

 SUBPIJLER 7A: WERK EN ECONOMIE IN DE GEMEENTE  

B3102 Bevorderen werkgelegenheid 71.233 51.229 153.604 197.400 

  71.233 51.229 153.604 197.400 

     

 SUBPIJLER 7B: NUTSBEDRIJVEN    

B3301 Nutsbedrijven 0 0 0 0 

  0 0 0 0 

      

  SUBPIJLER 7C: MARKTEN        

B3101 Markten 29.763 23.870 26.870 32.717 

    29.763 23.870 26.870 32.717 

      

 SUBPIJLER 7D: RECREATIE EN TOERISME     

B5604 Recreatie en toerisme 2.643 2.288 214.038 144.868 

B5605 Zuiderzeerand / Randmeer 0 0 0 0 

  2.643 2.288 214.038 144.868 

      

   Totale baten 103.639 77.387 394.512 374.985 
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Grafische weergave lasten en baten programma 3: 
 

Economische ontwikkeling

2.417.9262.508.151

2.932.828

374.985394.512

77.387

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

Primitieve begroting 2012 Begroting na wijziging 2012 Rekening 2012

in
 €

Lasten

Baten

 
 
 
Gerelateerde onttrekkingen aan reserves 
 (in €) 
Omschrijving Geraamde  

onttrekking 
2012 

Gerealiseerde 
onttrekking 

2012 
Pijler 7: 
Economische ontwikkeling en werkgele-
genheid   
   
Subpijler 7A: Werk en economie in de 
     gemeente   
Acquisitie en accountmanagement/ promotie 
en acquisitieplan/bevorderen economie 25.000 19.066 
Glastuinbouw Luttelgeest 7.000 7.000 
Gemeentelijk gebouwenbeheer 49.842 48.961 
Masterplan revitalisering Luttelgeest NO 25.000 186 
Realisatie Centrum voor Jonge Ondernemers 130.000 130.000 
Afschrijving pand Schokkererf Nagele 29.721 29.721 
   
Subpijler 7D: Recreatie   
Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 83.269 60.330 
Project Zuyderzeerand/Randmeer  75.000 10.916 
Het grootste kampeerfestival van Nederland 13.458 13.458 
Herinrichting Baanplein in Ens 241.805 241.805 
     

 Totaal  680.095 561.443 
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Gerelateerde toevoegingen aan reserves 
 (in €) 
Omschrijving Geraamde  

toevoeging 
2012 

Gerealiseerde 
toevoeging 

2012 
Pijler 7: 
Economische ontwikkeling en werkgele-
genheid   
   
Subpijler 7A: Werk en economie in de 
     gemeente   
Nog uit te voeren werkzaamheden 2012 

- bevorderen economie en toerisme 57.500 50.928 

 Totaal  57.500 50.928 
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Programma 4 
 
 

Dienstverlening en besturen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 89

Programma 4 Dienstverlening en besturen 
Raadscommissie : Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE) 
 
 
Programma Pijler Subpijler/productgroep/projecten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dienstverlening 

A. van der Werff 
Burgerdiensten 
Project:  
Dienstverlening 
 

A. van der Werff 
Bestuursorganen 
Bestuursondersteuning 
Internationale contacten 
Rechtsbescherming 
Voorlichting 
Communicatie en burgerparticipatie 

Dienstverlening 
en besturen  

Bestuur en  
organisatie 
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Programmadoel 
Het programma Dienstverlening en besturen streeft naar een verbeterde kwaliteit van 
de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. We willen de herkenbaarheid 
en transparantie van de gemeentelijke politiek vergroten door het verkleinen van de 
afstand tussen burger en bestuur en versterking van de burgerparticipatie. We willen dat 
de gemeente bekend staat als een gemeente waar het goed wonen, werken en recre-
eren is. 
 
  
 
Pijler 8 Dienstverlening:  
We streven naar verbetering van onze dienstverlening en het vergroten van de klantte-
vredenheid daarover. 
 

 
Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-1014 (CP) en de beleids-
planning 2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten: 
 
� In 2015 kan de gemeente (potentieel) hét loket voor de overheid zijn. Het digi-

tale kanaal noordoostpolder.nl wordt een volwaardig kanaal voor dienstverle-
ning en informatie (CP 37 + BP 40) 

 
 
 
Programmadoelstellingen uit pijler 8: 
 
Wat willen we bereiken? 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

Status 

1. Klant krijgt het juiste antwoord on-
geacht het toegangskanaal dat hij of 
zij kiest. 

- Producten naar KCC brengen. 
 

- Ontwikkeling kanaal post en 
e-mail. 

 
- Sturen op kanalen telefonie, 

balie, digitaal loket. 
 

- Uitbreiden Medewerkerspor-
taal als kennisbank. 

 

 

 

 
Toelichting: 
- Het onderbrengen van producten bij het KCC is een continu proces, 2012 pro-
 ducten zijn overgedragen van Belastingen, Gevonden en verloren voorwerpen 
 (van de politie) en Werk, Inkomen en Zorg. 
 
- Het Plan van Aanpak voor de ontwikkeling van het kanaal post en e-mail is ge-
 reed; uitvoering vindt plaats in 2013. 
 
- Het sturen op de kanalen telefonie etc. is ook continue proces, betreft nu nog 
 sturing op kanalen afzonderlijk en dan met name balie en telefonie. Nog onvol-
 doende integratie tussen kanalen. 
 
- De content van het medewerkersportaal is geüpdatet in 2012. Medio 2013 
 heroverweging of het medewerkersportaal het juiste instrument als kennis
 bank is. 
2. Steeds meer klantvragen in één keer 

afhandelen, bij voorkeur digitaal. 
- Inzetten Medewerkersportaal 

voor registratie klantcontac-
ten.  
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- Optimale inzet en beheer 
digitaal loket. 

 

 

 
 

Toelichting: 
- Het medewerkersportaal wordt nog niet door de hele organisatie gebruikt. 
 
- Het Beheer Digitaal loket wordt bij meegenomen in de notitie beheer applica-
 ties voor hele organisatie. Beheer wordt momenteel adhoc uitgevoerd. 
3. Een klantgerichte, transparante or-

ganisatie. 
- Stimuleren van een klantge-

richte en communicatieve 
houding bij alle medewer-
kers. 

 
- Opleiding FO door BO. 
 
- Periodieke rapportage en pu-

blicatie servicenormen. 

 
 
 

 

 
 

Toelichting: 
- Communicatie blijft een continu proces, uitwerking Dienstverlening wordt in 
 toenemende mate in samenhang met andere organisatieontwikkelingen beke-
 ken. 
 
- Er is sprake van een toenemende kennisoverdracht tussen backoffice en front-
 office. In 2012 met intern met de clusters Wijkbeheer en Belastingen. 
 
- Maandelijks interne publicatie over prestaties op servicenormen. Eenmalige  
  externe communicatie uitgevoerd. 
4. Eenmalig uitvragen van gegevens, 

vervolgens meervoudig gebruiken. 
-    Goede coördinatie van gege-

vensgebruik. 
  

Toelichting: 
- Periodiek overleg met betrokken interne afnemers leidt ertoe dat knelpunten 
 worden opgelost. 
5. Een transparante werkwijze voor 

onze klanten  
 

-    Werken volgens vernieuwde 
kwaliteitshandvest en servi-
cenormen.  

Toelichting: 
- Vernieuwde servicenormen en kwaliteitshandvest zijn vastgesteld en gepubli-
 ceerd. 
 
 
Hoe meten we dat? 
 
Indicator  Raming 

2012 
Werkelijk 
2012 

- Klanttevredenheid balie (VNG benchmark, KTO balie) 7,7 7,6 (2011) 

- Klanttevredenheid telefonie (VNG benchmark, KTO telefonie) 7,7 7,3 (2011) 

   
 

Toelichting:  

Over het jaar 2012 zijn geen gegevens bekend, de benchmark en het klanttevreden-
heidsonderzoek worden tweejaarlijks uitgevoerd. Dit betekent dat in 2013 de indicatoren 
worden geactualiseerd.  
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Wat zijn de kaders? 
- Projectplan ‘Dienstverlening op Peil’ 2010-2012 
- Samenwerkingsovereenkomst coöperatieve vereniging Dimpact 
- Landelijk dienstverleningsconcept Antwoord© 
- I-NUP, implementatieagenda Nationaal Uitvoeringsprogramma E-overheid 
- Gemeente Noordoostpolder Businessmodel 2012 
- Visie doorontwikkeling Eenheid Publieksdiensten 2009-2014 
- Inrichtingsplan cluster Klantcontactcentrum 2012 
 
 
 
Pijler 9 Bestuur en organisatie:  
We streven naar een goede kwaliteit van het openbaar bestuur en het verkleinen van de 
afstand tussen burger en bestuur, en we willen de bekendheid van de gemeente en de 
gemeentelijke politiek vergroten. 
 
 
Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP) en de beleids-
planning 2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten: 
� Door de inzet van Noordoostpolder.nl kan er beter worden geluisterd naar de 

samenleving (CP 36) 
� Communiceren over activiteiten rondom de realisatie van stadshart Emme-

loord (BP 1228) 
� Ontwikkelen en uitvoeren meerjarig promotiecampagne met specifieke belof-

ten op de terreinen wonen, werken en recreëren/winkelen; met een doel-
groepgerichte benadering. En met een overkoepelende slogan die Noordoost-
polder in één treffende zin profileert en/of een beeldmerk dat dit krachtig 
communiceert. Draagvlak binnen de bestuursdienst is een aandachtspunt.  
Medewerkers van de gemeente moeten een rol gaan vervullen als ambassa-
deurs van Noordoostpolder (BP 928) 

� Evalueren van het promotieplatform in 2011 (CP 32) 
� Uitvoering geven aan recent vastgesteld beleidsplan voor bewonersparticipatie 

inclusief het instellen van een burgerpanel via Noordoostpolder.nl. Implemen-
tatie en uitvoering van het door de raad vastgestelde participatiebeleid binnen 
de organisatie (CP 16) 

� Viering van het jubileumjaar 2012: opdrachtformulering aan STEP, zitting ne-
men in de stuurgroep, budgetbewaking (BP 1229) 

� Actief de mogelijkheden verkennen voor samenwerking met andere gemeen-
ten/overheden waar aantoonbare efficiencyvoordeel mee te behalen is (CP 38) 

� Overleggen met de gemeenteraad of er een heroriëntatie komt op het duale 
instrumentarium (CP 42) 

 
 
 
Wat willen we bereiken? 
 

Wat gaan we daarvoor doen? 
 

Status 

1. Een transparante organisatie. 
 

Communicatie en onafhankelijke 

advisering: 

- Advisering door een onafhan-
kelijke adviescommissie op 
ontvangen bezwaarschriften. 
  
De ambtelijke secretaris 
maakt deel uit van de ad-
viescommissie. 
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- Duidelijk communiceren over 
wat de gemeente doet en be-
reikt, onder andere via ge-
meentelijke publicaties in 
kranten, de website, persbe-
richten, perscontacten. 

 
- Bevorderen van helder, ei-

gentijds taalgebruik en ver-
woorden van boodschap in 
brieven en e-mails (zorgen 
dat de lezer weet bij wie hij 
terecht kan voor meer infor- 

 matie). 
 
- Bevorderen van schrijven van 

Raads- en collegevoorstellen 
volgens afgesproken formats 
en schrijftips, hanteren van 
helder en eigentijds taalge-
bruik. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Toelichting: 
- De ambtelijke secretaris maakt, in tegenstelling tot wat onder punt 1 is ver-
 meld, geen deel uit van de adviescommissie. De ambtelijke secretaris formu-
 leert pré-adviezen en verricht verdere ondersteunende werkzaamheden ten 
 behoeve van de adviescommissie. 
 
- De overige onderwerpen maken deel uit van het reguliere takenpakket van 
 Cluster Advies. De adviseurs zijn actief op het regelmatig communiceren met 
 inwoners, bedrijven, instellingen en pers over wat de gemeente doet en be-
 reikt. 
 
- Ook het ondersteunen van de organisatie op het terrein van schriftelijke com-
 municatie is een continu proces. 
2. Actieve betrokkenheid van de bur-

gers bij de gemeentelijke overheid 
en haar beleid. 

Participatiebevordering: 

- Samen met panelleden eva-
lueren van het burgerpanel 
en (eventueel in aangepaste 
vorm) doorgaan met het 
aanbieden van mogelijkheden 
input te leveren op het ge-
meentelijk beleid. 

 
- Ontwikkelen van een instru-

ment om invloed van het par-
ticiperen te meten. 

 
- In een zo vroeg mogelijk sta-

dium burgers, bedrijven, in-
stellingen en/of andere over-
heden bij het beleid te be-
trekken via het huidige parti- 
cipatiebeleid. 

 
- Nieuwe participatieinstru-

menten realiseren en inzet-
ten. 
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Toelichting: 
- Participatie maakt een vast onderdeel uit van het proces om beleid te ontwik-
 kelen en/of uit te voeren. Vooraf worden afspraken gemaakt waarover welke 
 partijen op welke manier betrokken worden, inclusief de manier van terugkop-
 pelen. Dit maakt het meten van de invloed van participatie achteraf mogelijk.  
 Daarnaast doet gemeente Noordoostpolder mee met een tweejaarlijkse bench-
 mark ‘Waar staat je gemeente’. 
 
- Er is een toolkit Participatie beschikbaar waar allerlei participatie-instrumenten 
 onderdeel van uit maken; deze wordt actueel gehouden door continu nieuwe 
 vormen en mogelijkheden toe te voegen. Er is nieuwe release van de gemeen-
 telijke website ontwikkeld en ingevoerd. Een specifieke module E-Participatie is 
 daar onderdeel van. Verdere doorontwikkeling van deze module gebeurt samen 
 met twee collega-gemeenten. 
3. Een goede bekendheid geven aan 

de mogelijkheden van wonen, wer-
ken en recreëren in de Noordoost-
polder. 

- Uitvoeren van de in 2011 
ontwikkelde gebiedspromo-
tiecampagne. 

 
- Bij de viering van het jubile-

umjaar 2012 is gebiedspro-
motie een belangrijk thema. 

 
- Gemeente is trekker van het 

'NoordoostpolderLab'. Dit Lab 
(voorheen promotieplatform) 
zet zich actief in voor gebied-
spromotie. 

 
- Communiceren over de reali-

satie van Stadshart Emme-
loord. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Toelichting: 
- De gebiedscampagne versterkt bestaande evenementen als Tulpenfestival en 
 Uit-je Tent door bijdragen aan jaargidsen, persreis, etc. Ook nieuwe activitei-
 ten vormen een onderdeel van de campagne. Uit het Noordoostpolderlab, be-
 staande uit gemeente, inwoners, bedrijven en instellingen, zijn twee werkgroe-
 pen geformeerd. Zij ontwikkelen specifieke concepten rond de thema’s wonen, 
 werken en recreëren. 
4. Viering van het jubileumjaar 2012. 
 

- Samen met StEP en andere 
partners uitvoeren van acti-
viteiten. 

 
- Het hele jaar door aansluiten 

bij bestaande evenementen 
(voor eigen bevolking). 

 
- Tijdens Tulpenfestival en 

Pieperfestival bijzondere ac-
tiviteiten (voor eigen bevol-
king en bezoekers). 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Toelichting: 
- Op 19 januari 2012 is de viering van start gegaan met een grootscheeps eve-
 nement in het Voorhuys, bestemd voor de eigen inwoners. Bestaande evene-
 menten kregen extra ondersteuning waardoor grotere activiteiten en uitgebrei-
 dere programmering mogelijk waren. 
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- Tijdens het Pieperfestival is er een uitgebreider programma geweest en optre-
 dens van bekende artiesten. Voor de medewerkers van de gemeentelijke orga-
 nisatie was er eind september een speciale activiteit. 
5. Verminderen van het aantal (te be-

handelen) bezwaarschriften. 
 

Transparantie en mediation 

- Inzetten van ‘mediationvaar-
digheden’ bij geschillen als 
middel om in gezamenlijk 
overleg tussen bezwaarma-
ker, de behandelende ambte-
naar en een procesbegeleider 
tot een oplossing te komen. 

 

 

 

Toelichting: 
- Mediation is succesvol gebleken en zal om die reden voortgezet worden. 

 
 

Hoe meten we dat? 
 
Indicator /kengetallen Raming 

2012 
Werkelijk 
2012 

Aantal bezwaarschriften op grond van AWB (excl. WOZ) 150 159 
% gegrond verklaarde bezwaarschriften 7,75 3,8 
% bezwaarschriften dat wordt afgedaan door de organisatie 20 56 
   
 
 
Wat zijn de kaders?  
- Participatiebeleid 
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Wat heeft het gekost? 
 
Lasten (in €) 
Product -
groep 

Programma 
Dienstverlening en besturen 

Rekening 
 
 

2011 

Primitieve 
begroting 

 
2012 

Begroting 
nà wijzi-
ging 
2012 

Rekening 
 
 

2012 

 PIJLER 8: DIENSTVERLENING     

B0031 Burgerdiensten 2.081.584 1.853.512 2.025.530 2.126.009 

  2.081.584 1.853.512 2.025.530 2.126.009 

      

 PIJLER 9: BESTUUR EN ORGANISATIE    

B0011 Bestuursorganen 2.049.660 2.177.989 2.199.593 3.270.205 

B0021 Bestuursondersteuning 899.582 876.500 1.440.503 1.129.894 

B0022 Internationale contacten 88.630 89.779 96.429 82.440 

B0023 Rechtsbescherming 204.514 242.010 229.300 231.490 

B0025 Voorlichting 43.443 38.327 38.327 22.534 

B0027 Public Relations 113.806 376.463 360.916 418.915 

  3.399.635 3.801.068 4.365.068 5.155.478 

      

   Totale lasten 5.481.219 5.654.580 6.390.598 7.281.487 

      

 
 
Baten (in €) 

Product- 
groep 

Programma 
Dienstverlening en besturen 

Rekening 
 
 

2011 

Primitieve 
begroting 

 
2012 

Begroting 
nà wijzi-
ging 
2012 

Rekening 
 
 

2012 

 PIJLER 8: DIENSTVERLENING     

B0031 Burgerdiensten 767.719 569.589 771.685 725.701 

  767.719 569.589 771.685 725.701 

      

 PIJLER 9: BESTUUR EN ORGANISATIE    

B0011 Bestuursorganen 14.330 0 15.974 15.471 

B0021 Bestuursondersteuning 0 0 800 800 

B0022 Internationale contacten 0 0 0 0 

B0023 Rechtsbescherming 14.156 27.121 17.991 25.638 

B0025 Voorlichting 0 0 0 0 

B0027 Public Relations 0 0 0 0 

  28.486 27.121 34.765 41.909 

      

   Totale baten 796.206 596.710 806.450 767.610 
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Grafische weergave lasten en baten programma 4: 
 

 
 
 
 
Gerelateerde onttrekkingen aan reserves 
 (in €) 
Omschrijving Geraamde  

onttrekking 
2012 

Gerealiseerde 
onttrekking 

2012 

       
Pijler 8: Dienstverlening      
Project Dienstverlening  278.004 168.238 
Kosteloos verstrekken identiteitskaarten 49.779 0 
       
Pijler 9: Bestuur en organisatie      
Bestuurlijke samenwerking 2.740 2.740 
Public relations 32.260 29.920 
2012: Het jaar van Noordoostpolder 218.848 218.848 
Medewerkertevredenheidsonderzoek 25.000 24.577 
Marketing 2009 133.615 133.615 
Communicatie handhaving 2009 4.853 3.299 
Arbeidsmarktcommunicatie 2009 43.000 21.300 
Veranderen huisstijl/symbolen en aanpassen 
modellen 2009 40.012 19.964 
       

    Totaal  828.111 622.501 
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Programma 5 
 
 

Financiën 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 100
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Programma 5 Financiën 
Raadscommissie : Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE) 
 
 
Programma Pijler    Subpijler/productgroep/projecten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P.M.S. Vermeulen 
Beleggingen 
Belastingen 
Algemene uitkering 
Algemene uitgaven/inkomsten 
Baatbelasting 
Saldi kostenplaatsen 
Saldo rekening van baten en lasten 

 
Financiën 
 
 

Financiën 
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Programmadoel 
Een gezond en evenwichtig financieel (meerjaren-)beleid ter financiering van de ge-
meentelijke uitgaven, het creëren van voldoende ruimte voor onvoorziene uitgaven en 
een verdeling van de lasten over de verschillende programma’s op basis van deugdelijke 
onderbouwingen en grondslagen.  
 
 
 
 
Pijler 10 Financiën: 
1. We streven naar een financieringsstructuur van de gemeentelijke exploitatie en ba-

lans die duurzaam en solide is tegen zo laag mogelijke kosten. 
2. Een toewijzing van de algemene middelen die past binnen het rijksbeleid en de prio-

ritering van Noordoostpolder.  
3. Het beleid ten aanzien van belastingen dient zowel ondersteunend te zijn aan de 

doelstellingen die gemeentebreed moeten worden bereikt en zowel billijk in omvang 
en druk voor burgers en bedrijven.  

 
 
Speerpunten uit het collegeprogramma 2010-2014 (CP), de beleidsplanning 
2012-2015 (BP) en specifieke aandachtspunten: 
� Bezuinigingen fase II 

 
 
 
Programmadoelstellingen uit pijler 10: 
 
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? 

 
Status 

1. Een structureel sluitende begroting 
en verantwoorde meerjarenramin-
gen, die jaarlijks tijdig worden vast-
gesteld. 
 

- Het voorzieningenniveau voor 
onze inwoners wordt zoveel 
mogelijk op peil gehouden. 

  
- Het beheer en onderhoud in 

vervangings- en investe-
ringsplannen dient financieel 
te zijn geregeld en opgeno-
men in de normale bedrijfs-
voering. 

 
- Financieel vertalen van het in 

letterlijke en figuurlijke zin 
ruimte bieden aan ontwikke-
lingen in Noordoostpolder die 
elders in Nederland niet meer 
verantwoord in te passen 
zijn. Nieuwe investeringen / 
wensen worden afgewogen 
tegen bestaand beleid of er 
wordt gezocht naar extra in-
komsten. 

 
- Als voorbereiding op de be-

groting wordt jaarlijks een 
beleidsplanning vastgesteld. 
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- Het college en de gemeente-
raad bereiden zich voor op de 

 te verwachten bezuinigingen  
door bespaarmogelijkheden 
te inventariseren; hieruit 
wordt het definitieve pakket 
aan bezuinigingen gedestil-
leerd.  

 

 

Toelichting: 
- Met inachtneming van het bezuinigingsplan 2012-2015 dat in de begroting is 
 verwerkt, blijft het huidige voorzieningenniveau in Noordoostpolder op peil. Wel 
 kan op een aantal beleidsterreinen een versobering plaatsvinden. 
 
- Het beheer en onderhoud in vervangings- en investeringsplannen is financieel 
 geregeld en opgenomen in de normale bedrijfsvoering. Gewijzigde beschik-
 baarheid van financiële middelen en ontwikkelingen in beheer en onderhoud 
 kunnen redenen voor beleidswijzigingen geven. 
 
- Van uit bestemmingsplannen, de reguliere begroting, reserves en subsidiemo-
 gelijkheden zijn ontwikkelingen in Noordoostpolder, die elders in Nederland niet 
 meer verantwoord in te passen zijn, beoordeeld en waar mogelijk, gefaciliteerd 
 daar waar deze aan de orde waren. 
2. De gemeentelijke middelen op een 

zorgvuldige en democratisch afge-
wogen wijze aanwenden en een be-
hoorlijk beleid ten aanzien van be-
lastingen die worden aangemerkt 
als algemene middelen.  
 

- Jaarlijks wordt al het be-
staande beleid plus voorge-
stane wijzigingen hierop sa-
men met nieuwe inzichten en 
wet- en regelgeving integraal 
tegen elkaar afgewogen. 

 
- Het nieuwe beleid dat wordt 

gepresenteerd in de circulai-
res van het ministerie van 
BZK wordt onderzocht op re-
latie met de algemene uitke-
ring. 

 
- De lasten die de doelstellin-

gen en prioriteitstellingen ge-
nereren worden gewogen 
met het beleid van norma-
liseren in relatie tot belas-
tingtarieven, zoals OZB, hon-
denbelasting en toeristenbe-
lasting. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Toelichting: 
- Het beleid van normaliseren en verbijzonderen is na het vaststellen van de be-
  zuinigingen fase II verlaten. 
3. Een situatie waarin lasten van on-

verwachte gebeurtenissen kunnen 
worden opgevangen zonder dat dit 
ten koste gaat van de realisatie van 
de vastgestelde beleidsdoelen.  
 

- In de begroting is een budget 
opgenomen voor onvoorziene 
lasten. 

  
- Actuele ontwikkelingen kun-

nen nog relatief laat (sep-
tember) worden opgenomen 
in de primitieve begroting. 
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- Zorgen voor een goede 
weerstandscapaciteit, be-
staand uit het budget on-
voorzien, en een weerstands-
vermogen dat solide is ge-
borgd door diverse (be-
stemming)-reserves. 

 

Toelichting: 
- Noordoostpolder draagt zorg voor een goede weerstandscapaciteit, bestaande 
 uit het budget onvoorzien en een weerstandsvermogen dat solide is geborgd 
 door diverse (bestemming)reserves. In de huidige tijd van bezuinigingen en 
 lage economische groei is er extra aandacht voor de weerstandscapaciteit die 
 terug te vinden zal zijn in de nieuwe nota’s weerstandsvermogen en risicoma-
 nagement en de reserves en voorzieningen die in maart 2013 door de gemeen-
 teraad is behandeld. 
4. Een adequate verdeling van niet-

direct toegerekende lasten. 
 

- De niet-direct toerekenbare 
lasten, zoals de lasten die 
voortvloeien uit de investe-
ringen die zijn opgenomen 
voor de hulpkostenplaatsen 
en de wijzigingen die na het 
vaststellen van de primitieve 
begroting ontstaan en niet di-
rect worden verdeeld, worden 
uiteindelijk bij de jaarreke-
ning alsnog over de relevante 
programma’s verdeeld.  

 

Toelichting: 
- Alle gerealiseerde lasten zijn over de relevante programma’s verdeeld. 
5. Een transparant beeld van de te 

realiseren en van de werkelijk gere-
aliseerde bezuinigingen. 

- Een overzicht van de te reali-
seren bezuinigingen is als bij-
lage opgenomen in de begro-
ting. Het realiseren van deze 
bezuinigingen wordt gemoni-
tord. De stand van zaken 
wordt weergegeven in de 
Voor- en Najaarsrapportages.  

 

Toelichting: 
- De bezuinigingen zijn lopende het jaar gemonitord en in de voor- en najaars-
 rapportage is over de voortgang van de bezuinigingen gerapporteerd. 
 
 
Hoe meten we dat? 
 
Indicator  Raming 

2012 
Werkelijk 
2012 

Verwacht begrotingsresultaat Nihil -2,2 mln 
Solvabiliteitsratio 0,70 0,68 
Werkkapitaal 40 mln 36 mln 
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Wat zijn de kaders? 
- Financiële beheersverordening 
- Nota Reserves en Voorzieningen 2013 
- Nota Waardering, activerings- en afschrijvingsbeleid 2013 
- Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2013 
- Treasurystatuut 2011 
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Wat heeft het gekost? 
 
  
Lasten (in €) 

Product- Programma Rekening Primitieve Begroting Rekening 

groep Financiën  begroting ná wijziging  

  2011 2012 2012 2012 

 PIJLER 10: FINANCIËN   

B9131 Beleggingen 239.610 219.719 350.922 572.884 

B9201 Belastingen 533.022 551.392 558.767 528.520 

B9211 Algemene uitkering 4.667 2.208 2.444 4.374 

B9221 Algemene uitgaven/inkomsten 607.891 915.790 633.219 692.694 

B9341 Baatbelasting 0 0 0 0 

B9901 Saldi kostenplaatsen 170.484 -205.272 254.848 649.998 
B9921 Saldo rekening van baten en 

lasten 
0 0 2.300 18.755 

    1.555.674 1.483.837 1.802.500 2.467.225 

      

      

   Totale lasten 1.555.674 1.483.837 1.802.500 2.467.225 

      

 
 
Baten (in €) 
Product- Programma Rekening Primitieve Begroting Rekening 

groep Financiën  begroting ná wijziging  

  2011 2012 2012 2012 

 PIJLER 10: FINANCIËN   

B9131 Beleggingen 6.271.550 3.667.182 4.863.826 4.868.651 

B9201 Belastingen 7.085.670 9.235.060 9.198.060 9.185.645 

B9211 Algemene uitkering 46.014.002 44.237.893 45.309.391 46.005.176 

B9221 Algemene uitgaven/inkomsten 1.106.420 300.000 526.185 537.166 

B9341 Baatbelasting 8.100 0 0 0 

B9901 Saldi kostenplaatsen 107.436 84.401 194.287 151.529 
B9921 Saldo rekening van baten en 

lasten 
0 0 74.070 107.779 

    60.593.178 57.524.536 60.165.819 60.855.946 

      

      

   Totale lasten 60.593.178 57.524.536 60.165.819 60.855.946 
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Grafische weergave lasten en baten programma 5: 
 

Financiën

2.467.2241.802.5001.483.837

60.855.94660.165.819
57.524.536

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

Primitieve begroting 2012 Begroting na wijziging 2012 Rekening 2012

in
 €

Lasten

Baten

 
 

 
 
 
Gerelateerde onttrekkingen aan reserves 
 (in €) 
Omschrijving Geraamde 

onttrekking 
2012 

Gerealiseerde 
onttrekking 

2012 

       
Pijler 10: financiën      
Ten behoeve van bouwgrondexploitaties:   
- Reserve Investeringsbudget Landelijk Gebied 1.800.000 1.800.000 
- Reserve programmering culturele voorstellingen 61.756 61.756 
- Reserve programmering culturele activiteiten 24.363 24.363 
- Reserve oudheidkunde 78.512 78.512 
- Reserve WMO 560.000 560.000 
- Reserve Kinderopvang 50.000 50.000 
- Reserve baggeren 7.116 7.116 
- Reserve achterstallig onderhoud openbare ruimte 150.000 150.000 
- Reserve eigen risico brandverzekering 51.036 51.036 
- Reserve achtergestelde lening IJsselmeerziekenhuis 1.400.000 1.400.000 
- Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2010 189.101 189.101 
- Reserve woonconsumentenactiviteiten 108.691 108.691 
- Reserve voorlopige winst verkochte erfpacht 1.112.437 1.112.437 
- Reserve inburgering 307.098 307.098 
- Reserve rekening resultaat 2011 2.205.392 2.205.392 
Verschuiving binnen reserves:   
- Reserve beleidsplan 1.136.116 1.136.116 
- Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2010 230.123 230.123 
- Reserve bouwgrondexploitatie 60.000 60.000 
- Reserve kunstwerken  0 535.302 
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- Reserve kunstopdrachten 0 225.283 
- Reserve inburgering 100.000 100.000 
Vrijval resultaatbestemming   
- Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2011 150.199 150.199 
- Reserve EU phasing out 7.855 7.855 
- Reserve beleidsplan  65.796 65.796 
Bedrijfsvoering publieksdiensten 145.000 145.000 
Het Nieuwe Werken  261.098 199.739 
Afschrijving en batterijen elektrische dienstauto  0 2.102 
Kerstpakketten  15.000 15.000 
Algemene uitkering Gemeentefonds 685.601 624.462 
Accountmanagement en acquisitie, buurtbemiddeling, wijk-
platforms BWD 402.500 402.500 
Uitbreiding plaatsvervangend Griffier 14.000 14.000 
Huisvesting werkplein 29.000 29.000 
Archiefachterstanden 50.000 50.000 
Digitaliseren milieuarchief 70.000 70.000 
Aanpassen modellen 40.000 40.000 
Tijdelijke uitbreiding FTE BOA 15.000 15.000 
Kostenverdeling grexen uit reserve beleidsplan 131.000 131.000 
Dekking bovenformatieven  112.978 0 
Oplaadpunt elektrische dienstauto 2.000 1.462 
Kasschuif  165.000 165.000 
   

 Totaal 11.993.768 12.520.441 
 
 
Gerelateerde toevoegingen aan reserves 
        (in €) 
Omschrijving Geraamde 

toevoeging 
2012 

Gerealiseerde 
toevoeging 

2012 

       

Pijler 10: financiën      

Rentebijschrijving 2012  2.709.175 2.517.234 
Extra opbrengst OZB  1.777.013 1.777.013 
Opbrengst IZA gelden  48.416 48.416 
Reserve vervanging bruggen  424.000 424.000 
Reserve nationaal uitvoeringsprogramma 86.080 86.080 
Reserve achterstallig onderhoud openbare ruimte 94.945 94.945 
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2011 250.123 230.123 
Algemene reserve bouwgrondexploitatie  8.722.673 8.722.673 
Reserve kunstopdrachten  60.000 60.000 
Reserve Beeldende Kunst en Cultuur 0 500.000 

     

 Totaal 14.172.425 14.460.484 
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Algemene 
 
 

dekkingsmiddelen 
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ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN 
 
 
Algemene dekkingsmiddelen zijn baten die niet specifiek kunnen worden toegerekend. 
Tot de algemene dekkingsmiddelen worden de onderstaande onderdelen gerekend: 

- lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is; 
- algemene uitkeringen van het Rijk; 
- dividenden; 
- saldo van de financieringsfunctie; 
- overige algemene dekkingsmiddelen; 
- onvoorzien/stelposten. 

 
Een mogelijk saldo tussen de compensabele btw en de uitkering uit het BTW-
compensatiefonds werd ook tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, maar een der-
gelijk verschil kwam alleen voor in de beginjaren van het bestaan van het BTW-
compensatiefonds. 
 
 
Lokale heffingen 
Noordoostpolder kent de volgende niet bestedingsgebonden gemeentelijke heffingen: 
 

 (in €) 
Omschrijving 

 
 
 

Realisatie 
begrotingsjaar 

2012 

Raming 
begrotingsjaar 
ná wijziging 

2012 

Raming 
begrotingsjaar 
vóór wijziging 

2012 

Onroerende-zaakbelasting 8.771.631 8.786.000 8.858.000 
Hondenbelasting 208.314 207.060 207.060 
Toeristenbelasting  205.701 205.000 170.000 
 

 
 
Algemene uitkering 
De algemene uitkering wordt door het Rijk op grond van bepaalde verdeelsleutels toege-
rekend aan de gemeenten. De uit te keren bedragen worden in circulaires bekend ge-
maakt. Gemeenten hoeven niet specifiek verantwoording af te leggen over de algemene 
uitkeringen. 
 
 

(in €) 
Omschrijving 
 
 
 

Realisatie   
Begrotingsjaar 

2012 
 

Raming  
begrotingsjaar 
ná wijziging 

2012 

Raming 
begrotingsjaar 
vóór wijziging 

2012 

Algemene uitkering 45.879.198 45.183.413 44.149.864 
 

De gerealiseerde algemene uitkering bestaat uit de volgende componenten: 
- de bijstelling van de algemene uitkering 2010 € -1.827 
- de bijstelling van de algemene uitkering 2011 € -27.835 
- ontvangen algemene uitkering 2012 €   45.908.860 
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Dividend 
De volgende dividenden zijn dit jaar verantwoord: 

(in €) 

Omschrijving 
 
 
 

Realisatie 
begrotingsjaar 

2012 

Raming 
begrotingsjaar 
ná wijziging 

2012 

Raming 
begrotingsjaar 
vóór wijziging 

2012 

Bank Nederlandse Ge-
meenten 

22.604 22.604 34.000 

Publiek Belang Electrici-
teitsproductie 

91 107 0 

Vordering op Enexis 252 252 0 
Attero Holding 1.772 1.772 0 
Enexis  24.775 24.775 30.000 
Vitens 86.912 86.912 20.000 
Afvalbedrijf Het Friese Pad 79.916 79.705 0 
Verkoop Vennootschap B.V. 1.083 1.083 0 
Huisvuilcentrale (HVC) 0 0 0 

Totaal 217.405 217.210 84.000 
 

Van HVC is geen dividend ontvangen, omdat de uitgekeerde garantstellingsprovisie hoger 
is dan (of gelijk aan) 40% van het nettoresultaat van het boekjaar. Dit is het maximum-
percentage van het nettoresultaat dat aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. 
 
 
Saldo financieringsfunctie 

(in €) 

Omschrijving 
 
 
 

Realisatie 
begrotingsjaar 

2012 

Raming 
begrotingsjaar 
ná wijziging 

2012 

Raming 
begrotingsjaar 
vóór wijziging 

2012 
Baten  
Lasten  

363.503 
-39.618 

358.576 
-98.102 

243.576 
-2.496.623 

Saldo 323.885 260.474 -2.253.047 
 

In de begroting wordt een berekening gemaakt van de boekwaarden van investeringen 
en grondexploitatie tegenover het eigen vermogen. Het saldo is het bedrag waarvan 
wordt aangenomen dat het gefinancierd moet worden. De rente over dit bedrag wordt als 
last in de begroting meegenomen. De boekwaarden zijn vrijwel altijd hoger dan het eigen 
vermogen, er wordt namelijk vanuit gegaan dat de investeringen die in een bepaald jaar 
in de begroting zijn opgenomen, ook dat jaar volledig worden uitgevoerd. 
 
Doordat een aantal investeringen niet in het begrotingsjaar maar over een reeks van 
jaren is geprogrammeerd, wijkt de realisatie af van wat oorspronkelijk is geraamd. In 
2012 is gebleken dat er in werkelijkheid geen externe financiering (het aangaan van 
langlopende geldleningen) benodigd was zodat er vrijwel geen rentelast is verantwoord. 
 
Het saldo van de financieringsfunctie is het saldo van de betaalde rente over aangegane 
leningen en rekening-courantsaldi (lasten) en de ontvangen rente over verstrekte lenin-
gen en rekening-courantsaldi (baten). 
 
 
 
 



 113

Overige algemene dekkingsmiddelen 
De gemeente rekent rentelasten toe aan de diverse programma’s, zodat die programma’s 
een integraal beeld geven van de kosten die met de uitvoering gemoeid zijn. Zoals onder 
Saldo Financieringsfunctie is aangegeven, wordt het eigen vermogen ingezet voor het 
financieren van de uitgaven. Daarom wordt ook rente gecalculeerd over het eigen ver-
mogen. Aangezien deze gecalculeerde rente over het eigen vermogen niet daadwerkelijk 
betaald hoeft te worden, vloeit deze terug als bate. Er zijn reserves waarbij de rente 
wordt toegevoegd aan desbetreffende reserve, er zijn ook reserves waarbij de rente niet 
wordt toegevoegd maar als algemene bate wordt verantwoord. Wanneer de toerekening 
van rente vrij is, wordt deze rente als algemeen dekkingsmiddel beschouwd. 
 
Onvoorzien en andere stelposten 
In de begroting is een aantal stelposten opgenomen die hieronder in een tabel worden 
weergegeven. 
 
 (in €) 
Omschrijving van de stelpost 
 
 
 

Raming 
begrotingsjaar  
ná wijziging 

2012 

Raming 
begrotingsjaar 
vóór wijziging 

2012 

Stelpost Onvoorzien 0 250.000 
Decentralisaties in het sociale domein 0 500.000 
Vervanging en groot onderhoud bruggen  38.262 0 
Kostenplaats Directie 70.899 245.899 
Taakstelling bestuursdienst -13.000 -39.000 
Bezuinigingstaakstelling raadscommissies  0 -20.000 
Saldo kostenplaatsen -54.593 0 
Saldo inkomsten en uitgaven 2.300 0 
Bezuinigingstaakstelling Advies 0 -5.151 
Afvalverwerking 20.000 0 
Riolering Wadi onderhoud naar GRP 0 -31.000 
Besparing formatie begraven -66.370 -66.370 
Beeldende kunst 3.437 0 
Bezuinigingstaakstelling sport -45.000 -45.000 
Milieuprogramma 2008 + 2011 157 0 

Totaal -43.908 789.378 
 

Een bedrag met een minteken (–) is een bate-stelpost, de overige stelposten waren be-
doeld voor het opvangen van diverse lasten op diverse producten. 
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ONVOORZIEN 
 
In de primitieve begroting is, in programma 5 Financiën, een raming voor onvoorziene 
uitgaven opgenomen van € 250.000.  
Hiervan is € 35.000 bestemd voor structurele onvoorziene uitgaven en € 215.000 voor 
incidentele onvoorziene uitgaven. 
  
In het onderstaande overzicht is aangegeven waarvoor deze raming is ingezet. 
 (in €) 
Gebruik van 
onvoorzien 

Omschrijving Realisatie 
begrotingsjaar 

2012 

Raming be-
grotingsjaar 
ná wijziging 

2012 

Raming be-
grotingsjaar 
vóór wijziging 

2012 
Programma 1  Subsidie jubilea en lus-

trumviering dorpen en 
wijken 

5.000 7.500 0 

Programma 1 Kostenherverdeling bouw- 
grondexploitatie 

106.207 106.207 0 

Programma 1 Geluidsonderzoek wind-
molenpark 

8.126 10.000 0 

Programma 2 Certificering chloorinstal-
latie zwembad Bosbad 

55.044 50.540 0 

Programma 4 Voortgang interne contro-
le 

4.100 4.100 0 

Programma 5 Aframing t.g.v. rekening 
resultaat 

0 71.653 0 

Programma 5 Primitieve raming   250.000 
 Totaal onvoorzien 178.477 250.000 250.000 
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Paragrafen 
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Paragraaf 
 

Lokale heffingen 
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LOKALE HEFFINGEN 
 
 
Deze paragraaf bevat informatie over de gemeentelijke heffingen en het kwijtscheldings-
beleid over 2012. 
 
Omvang en samenstelling van het pakket gemeentelijke belastingen en overige 
heffingen 
 
De OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing vormen samen het gemeentelijke 
woonlastenplaatje. Deze drie heffingen zijn goed voor 81% van de totale opbrengst aan 
gemeentelijke belastingen en heffingen. 
Onderstaand overzicht geeft een totaalbeeld van de inkomsten van de lokale heffingen 
(belastingen en retributies) in de programmarekening 2011, de programmabegroting 
2012 en de programmarekening 2012. Deze bedragen zijn exclusief de kwijtschelding.  
 
Samenstelling pakket gemeentelijke heffingen: 
 (in €) 
Omschrijving 
 
 

Werkelijke 
inkomsten 

2011 

Geraamde 
inkomsten 

2012 

Werkelijke 
inkomsten 

2012 
Hondenbelasting 204.148 207.060 208.314 
Afvalstoffenheffing 4.776.776 4.532.510 4.545.899 
Rioolheffing 3.282.389 3.299.000 3.325.927 
OZB 6.625.793 8.786.000 8.771.631 
Liggeld woonschepen 3.767 5.953 3.842 
Leges burgerdiensten 753.990 765.803 720.500 
Leges bouwen en wonen 880.627 1.532.455 1.322.008 
Leges bestemmingsplan wijzigingen 90.811 247.600 119.998 
Leges welstand 237.811 142.800 210.880 
Overige leges 37.272 28.194 48.815 
Lesgelden Muzisch Centrum 324.610 315.135 297.857 
Begraafrechten 726.751 651.260 638.480 
Marktgelden 24.902 24.005 28.124 
Toeristenbelasting 255.729 205.000 205.701 
Baatbelasting 8.100  - 

Totaal 18.233.476 20.742.775 20.447.976 

 
 
Inkomsten lokale heffingen  
 
Onroerende- zaakbelastingen 
Door de economische crisis is er in 2011 minder nieuwbouw opgeleverd dan waar bij de 
raming rekening mee is gehouden. Daarnaast is er een grotere leegstand opgetreden bij 
de courante niet-woningen, waardoor de huurwaarden onder druk zijn komen te staan.  
Dit heeft geleid tot lagere WOZ-waarden. Bij de ramingen waren deze ontwikkelingen op 
de onroerendgoedmarkt nog niet in die mate voorzien. De toename in het aantal be-
zwaarschriften leidt daarnaast tot dalende OZB-inkomsten. Bij de voorjaarsrapportage 
2012 zijn daardoor de ramingen neerwaarts bijgesteld met een totaal bedrag van  
€ 72.000. Bij de raming wordt verder geen rekening gehouden met oninbare posten. In 
de rekening zijn deze bedragen echter wel verwerkt. De gebruikersbelasting OZB voor 
woningen is een aantal jaren geleden afgeschaft. Voor dit product is dan ook geen be-
drag aan inkomsten c.q. uitgaven meer geraamd. Het bedrag dat op dit product is afge-
boekt heeft betrekking op een correctie van een aanslag van voor de afschaffing van de 
gebruikersheffing op woningen.  
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Het overzicht van de totaal geraamde inkomsten ten opzichte van de gerealiseerde op-
brengsten ziet er als volgt uit: 
 (in €) 

Onroerende-zaakbelastingen Raming Rekening Verschil 

Eigenarenbelasting woning 4.760.000 4.757.259 -2.741 
Eigenarenbelasting niet-woning 2.451.700 2.447.321 -4.379 
Gebruikersbelasting niet-woning 1.574.300 1.567.169 -7.131 
Gebruikersbelasting woning 0 -118 -118 

Totaal 8.786.000 8.771.631 -14.369 
 
 
Afvalstoffenheffing 
Het beleid van de afvalstoffenheffing is gericht op het ophalen, verwerken en afvoeren 
van huishoudelijk afval, waarbij getracht wordt om door middel van gescheiden inzame-
ling en gerichte voorlichting de afvalstroom zoveel mogelijk te beperken.  
De opbrengsten afvalstoffenheffing zijn iets hoger dan geraamd. De meeropbrengst kan 
in hoofdzaak worden toegerekend aan de strengere controle die is gehouden voor het in 
bezit hebben van meer dan één set minicontainers. Voor een extra container dient even-
eens afvalstoffenheffing te worden betaald. Bij de voorjaarsrapportage is daarom op 
voorhand een bedrag bijgeraamd van € 20.000. 
 
           (in €) 

Afvalstoffenheffing Raming Rekening Verschil 

 4.532.510 4.545.899 13.389 
 
 
Rioolheffing 
Voor de rioolheffing is een splitsing gemaakt in een rioolheffing voor woningen en een 
rioolheffing voor niet-woningen. Bij de rioolheffing voor niet-woningen is het waterver-
bruik bepalend voor de hoogte van de aanslag. 
 (in €) 

Rioolheffing Raming Rekening Verschil 

Woningen 3.019.000 3.033.982 14.982 
Niet-woningen 280.000 291.945 11.945 
  
 
Hondenbelasting 
Het aantal honden is licht gestegen. Dit heeft geresulteerd in een geringe meeropbrengst 
hondenbelasting. 
 (in €) 

Hondenbelasting Raming Rekening Verschil 

Hondenbelasting 207.060  208.314 1.254 
 
Kwijtschelding 
In 2012 zijn 1.248 kwijtscheldingsbesluiten genomen. Hiervan werden er 1.080 toegewe-
zen en 168 afgewezen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal kwijtscheldingsver-
zoeken gelijk gebleven. In 2011 waren er 1.247 aanvragen binnengekomen. Het kwijtge-
scholden bedrag in 2012 is iets lager dan in 2011 het geval was.  
 
Van de toewijzingen hebben 559 belastingschuldigen automatisch kwijtschelding ontvan-
gen. Deze groep wordt gevormd door belastingschuldigen die langdurig van een minimaal 
inkomen moeten rondkomen en die voorgaand jaar ook voor kwijtschelding in aanmer-
king kwamen. De controle op het verlenen van automatische kwijtschelding wordt uitge-
voerd middels bestandsvergelijking door de Stichting Inlichtingenbureau. Deze stichting 
is opgericht door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
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Tegen een genomen kwijtscheldingsbesluit kan de belastingschuldige bij het college in 
beroep komen. In 2012 werden er 9 beroepschriften ontvangen. Hiervan zijn er 2 toege-
wezen. De overige beroepschriften zijn ongegrond verklaard.  
 
Om een volledig beeld te krijgen over het kwijtscheldingsverloop van de afgelopen twee 
jaar, zijn in het onderstaande overzicht ook de rekeningcijfers over 2011 opgenomen. 
 
 (in €) 
Kwijtschelding 

Rekening 
2011 

Raming 
2012 

Rekening 
2012 

Verschil  
raming–  

rekening 2012 
afvalstoffenheffing 254.216 242.000 245.607 3.607 
rioolrechten 188.826 195.000 192.361 -2.639 
Totaal 443.042 437.000 437.968 -968 
 
Tarieven en COELO ranglijst omliggende gemeenten 
Bij de jaarrekening wordt in de paragraaf gemeentelijke heffingen jaarlijks ook een over-
zicht opgenomen van de tarieven in de omliggende gemeenten met daarbij het rang-
nummer toegekend door de COELO. 
 
In het onderstaande overzicht zijn naast de tarieven van de gemeente Noordoostpolder, 
de tarieven opgenomen van vier omliggende gemeenten. Ten opzichte van 2011 is de 
gemeente Noordoostpolder op de COELO ranglijst gedaald van rangnummer 96 naar 
nummer 167. Deze daling kan worden toegerekend aan de extra tariefstijging van de 
OZB-percentages ter uitvoering van het bezuinigingsplan.  
 
 
Gemeente Afvalstoffen 

éénpersoons- 
huishouden 

 

Afvalstoffen 
meerpersoons- 

huishouden 

Rioolheffing OZB- 
woning 

COELO-
ranglijst* 

Noordoostpolder 219 258 193 0,1384% 167 
Urk 197 197 230 0,1270% 197 
Dronten 278 278 135 0,1299% 203 
Lelystad 227 268 69 0,1679% 97 
Steenwijkerland 157 245 260 0,0932% 244 
Bron: Coelo digitale atlas 2012. De bedragen voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn in euro’s 
*Nummer 1 heeft de laagste woonlasten, nummer 437 de hoogste. 
 
Toeristenbelasting 
De opbrengst toeristenbelasting blijft stijgen. Door enerzijds een toename van het aantal 
belastingplichtigen die huisvesting bieden aan arbeidsmigranten en anderzijds een stij-
ging van het aantal overnachtingen, is bij de voorjaarsrapportage een bedrag van 
€ 35.000 bijgeraamd.  
 
 (in €) 

Toeristenbelasting 
Raming 
2012 

Rekening 
2012 

Verschil 

Toeristenbelasting 205.000 205.701 701 
 
Kostendekkendheid gemeentelijke belastingen en overige heffingen 
 
Jaarlijks worden de belastingtarieven c.q. het tarievenbeleid in principe gelijktijdig met 
de programmabegroting vastgesteld. De formele vaststelling van de tarieven vindt plaats 
door het vaststellen van de belastingverordeningen.  



 122

Bij alle heffingen waar een relatie is tussen het gebruiken van een bepaalde voorziening / 
dienst en het betalen voor deze voorziening / dienst zijn kostendekkende tarieven het 
uitgangspunt van beleid. 
Op basis van historie en uit het oogpunt van efficiency is bij de gemeente Noordoostpol-
der een situatie ontstaan, waarbij voor de beoordeling van de mate van kostendekkend-
heid de tarieven uit de legesverordening in enkele grote groepen van producten en dien-
sten worden beoordeeld. Dit vindt aansluiting bij de producten en productgroepen in de 
programmabegroting.  
Om inzicht te geven in de werkelijk gerealiseerde mate van kostendekkendheid is deze 
hieronder per belasting / retributie weergegeven, berekend op basis van de rekening 
2012. 
  

 
Product- 
nummer 

Soort belasting / retributie 
 

Mate van dekking op basis 
van rekening 2012 

1 P154 Hondenbelasting algemeen dekkingsmiddel 
2 P407  Afvalstoffenheffing 100% kostendekkend 
3 P410 Rioolrechten 100% kostendekkend 
4 P153 OZB algemeen dekkingsmiddel 
5 P386 Liggeld woonschepen n.v.t. 
6 P101  Leges burgerdiensten 44% kostendekkend 
7 P250  Leges bouwen en wonen 66% kostendekkend 
8 P253  Leges bestemmingsplan wijzigingen Niet kostendekkend 
9 P382 Leges welstand 100% kostendekkend 
10 diversen Overige leges Niet kostendekkend 
11 P653 Lesgelden Muzisch Centrum 11% kostendekkend 
12 P451 Begraafrechten 100% kostendekkend 
13 P412 Marktgelden 31% kostendekkend 
14 P155 Toeristenbelasting algemeen dekkingsmiddel 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 123

 

Paragraaf 
 

Weerstandsvermogen 
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WEERSTANDSVERMOGEN 
 

Inleiding 
 
Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om niet-structurele financi-
ele risico’s op te kunnen vangen teneinde zijn taken te kunnen voortzetten.  
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (dat zijn de 
middelen waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te 
dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn 
afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het aangeven van de gezond-
heid van de financiële positie van de gemeente. 
 
Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de gemeente in staat is midde-
len vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat 
het beleid veranderd moet worden. In deze paragraaf wordt ingegaan op de risico’s die 
er spelen, welke capaciteit (middelen) er beschikbaar is bij tegenvallers en ook wat het 
beleid is ten aanzien van de risico’s, de capaciteit en de relatie tussen beide.  
 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeen-
te beschikt om niet begrote kosten die onverwacht en substantieel zijn, te dekken. Het 
gaat om die elementen waarmee tegenvallers eventueel bekostigd kunnen worden zoals 
de algemene reserve, maar ook de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserves. 
Stille reserves zijn de meerwaarde van activa die weinig of geen boekwaarde hebben 
doch direct verkoopbaar zijn indien men dit zou willen. 
 
Onderscheid kan worden gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Met 
het eerste wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenval-
lers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de uitvoering van het bestaande 
beleid. Met structurele weerstandscapaciteit wordt bedoeld de middelen, die permanent 
ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder 
dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. 
 
De risico’s die relevant zijn voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s, die niet an-
derszins zijn ondervangen. Reguliere risico’s (risico’s die zich regelmatig voordoen en die 
veelal vrij goed meetbaar zijn) maken geen deel uit van de risico’s in de paragraaf weer-
standsvermogen. Hiervoor kunnen immers verzekeringen worden afgesloten of voorzie-
ningen worden gevormd. Risico’s die wel tot de paragraaf weerstandsvermogen behoren 
zijn bedrijfsrisico’s en hangen vooral samen met de grondexploitatie, sociale structuur, 
grote projecten en open-einde regelingen. 
 
Er is een risicomanagementbeleid vastgesteld. Dit beleid houdt onder meer in dat be-
paald wordt welke instrumenten worden ingezet voor de financiering van de incidentele 
en structurele risico’s. Deze risico’s kwantificeren en daarmee een passende reserve te 
vormen is omstreden. Immers het gaat om schattingen en deze kunnen worden betwist. 
Vooralsnog is hieronder de weerstandscapaciteit uitgelicht en zijn de risico’s geïnventari-
seerd. Het gaat om een inventarisatie op hoofdlijnen. De inventarisatie krijgt voor het 
bepalen van het weerstandsvermogen zijn waarde als de risico’s financieel worden ver-
taald en in relatie worden gebracht met de weerstandscapaciteit. Om verantwoord en 
onderbouwd een minimumniveau van de algemene reserve vast te kunnen stellen is er 
een risico-inventarisatie en –analyse gemaakt. De resultaten zijn meegenomen in deze 
paragraaf. Verder wordt verwezen naar de nota weerstandsvermogen.  
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Weerstandscapaciteit 
 
De weerstandscapaciteit is als volgt opgebouwd: 

• de opgenomen ruimte in de stelpost voor onvoorziene uitgaven; 
• het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve; 
• het overige deel van de algemene reserve, mits bij onttrekking aan de reserve te-

gelijkertijd middelen worden vrijgemaakt om het gemis aan bespaarde rente 
structureel op te kunnen vangen; 

• de stille reserves, zijnde die activa waarvan de boekwaarde lager is dan de werke-
lijke waarde en die direct verkoopbaar zijn, de omvang hiervan is lastig te kwanti-
ficeren. 

• de eventuele ruimte in de belastingcapaciteit. 
 
Onvoorzien 
In de begroting werd het budget voor Onvoorzien betrokken in de beoordeling van de 
weerstandscapaciteit. Na afloop van een begrotingsjaar is dit budget niet meer relevant.  
 
Reserves 
Het eigen vermogen van Noordoostpolder is aan het einde van 2012 berekend op € 74,7 
miljoen. Hierin zit een bedrag van € 10 miljoen als algemene reserve.  
Het restant ad € 64,7 miljoen bestaat uit € 37,7 miljoen reserve, niet relevant ten be-
hoeve van het beleidsplan (bijvoorbeeld egalisatiereserve WMO, egalisatiereserve huis-
vesting onderwijs), € 23,3 miljoen reserve beleidsplan en € 3,7 miljoen reserve bouw-
grondexploitatie.  
Inzet van deze reserves voor onverwachte tegenvallers is op zich mogelijk, ondanks dat 
een aantal van deze reserves zijn geoormerkt. Aanwending voor een ander doel betekent 
wel dat het beleid op de desbetreffende beleidsterreinen dient te worden aangepast.  

Belastingcapaciteit 
De belastingcapaciteit is de ruimte om belastingen en heffingen te kunnen verhogen. Om 
die belastingcapaciteit te berekenen moet het rekentarief als uitgangspunt worden ge-
nomen. De ruimte die Noordoostpolder hier heeft is nihil.  
 
 
Risico’s 
De risico’s relevant voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s die niet anderszins zijn 
ondervangen. Reguliere risico’s - risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij 
goed meetbaar zijn - kunnen worden opgevangen door het afsluiten van verzekeringen of 
door het vormen van voorzieningen. Voorbeelden van risico’s die opgevangen worden 
door het weerstandsvermogen zijn ondernemersrisico’s (of bedrijfsrisico’s) en hangen 
vooral samen met grondexploitatie, gebiedsuitbreiding, publiek - private samenwerking 
(PPS), sociale structuur (bij neergaande conjunctuur) en open-einde regelingen.  
 
Het overzicht van de risico’s is in twee hoofdstukken opgeknipt. Het eerste deel bevat 
een aantal risico’s dat al langer bestaat en onderdeel uitmaakt van de reguliere bedrijfs-
voering. Het tweede deel bevat de resultaten van de risico-inventarisatie en –analyse. 
 
 
1.  Langer bestaande risico’s die deel uitmaken van de normale bedrijfs-

voering 
 
Bouwgrondexploitatie 
De exploitatie van de meeste complexen is een proces van meerdere jaren, waarbij di-
verse factoren van invloed zijn op het uiteindelijk resultaat. Voorbeelden van factoren die 
de gemeente niet in de hand heeft zijn: 
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- schommelingen in de rentestand waardoor oorspronkelijk berekende uitkomsten kun-
nen afwijken; 

- extreem hoge aankoopkosten in verband met ontwikkelingen op de inkoopmarkt; 
- milieuaspecten zoals kosten van bodemonderzoek en bodemverontreiniging; 
- het onverkoopbaar raken van bouwgronden o.a. als gevolg van beperkende voorzienin-
gen; 

- vertraging bij de ontwikkeling van plannen bijvoorbeeld als gevolg van inspraak- en 
bezwarenprocedures. 

 
De gemeente kan hier risico’s lopen. Hierbij valt te denken aan de relatief lange(re) loop-
tijd van de complexen Emmelhage (worden verderop in deze paragraaf toegelicht) en De 
Munt, beide complexen van forse omvang. Aan het einde van 2012 is de algemene reser-
ve bouwgrondexploitatie (financiële buffer) € 3,7 miljoen. 
 
Gemeenschappelijke regelingen 
De gemeente participeert in enkele gemeenschappelijke regelingen. Dit brengt financiële 
risico’s met zich mee, omdat het uitgavenbeleid door het bestuur van het samenwer-
kingsverband wordt bepaald en niet door een individuele gemeente of diens vertegen-
woordiger, één en ander uiteraard binnen de kaders van het goedkeuringsrecht op de 
begroting door de deelnemende gemeenten. 
 
De gemeente participeert in de volgende gemeenschappelijke regelingen: 

• Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland (GGD) 
• Veiligheidsregio Flevoland 
• IJsselmeergroep 
• Milieusamenwerking Flevoland 

 
Voor de Veiligheidsregio Flevoland heeft de gemeente niet het goedkeuringsrecht op de 
begroting. De gemeente kan zijn zienswijze kenbaar maken op de ontwerpbegroting.  
 

Deelnemingen 
De gemeente heeft aandelen in een aantal vennootschappen en het risico dat daarbij 
wordt gelopen beperkt zich in principe tot de aanschafprijs van de aandelen. Met betrek-
king tot de Huisvuilcentrale Noord-Holland NV wordt dat risico verhoogd met een eventu-
eel te lijden verlies vanuit garantstelling voor investeringen die in het belang zijn van de 
overheidstaak van de aangesloten gemeenten. Zie hier ook blz 169/170 van deze jaar-
stukken (paragraaf verbonden partijen). 
 
Claims (aansprakelijkheidsstellingen) 
De gemeente wordt steeds vaker geconfronteerd met schadeclaims; ook landelijk gezien 
blijft het aantal claims stijgen. Uiteraard heeft onze gemeente een verzekering afgesloten 
tegen het aansprakelijkheidsrisico.  
 
Voor vermogensschade geldt een verzekerde som van € 2.500.000 en een eigen risico 
van € 12.500 en voor personen en zaakschade geldt een verzekerde som van  
€ 5.000.000 en een eigen risico van € 5.000. 
 
Daarnaast blijft de gemeente risico lopen in die gevallen waarbij de verzekering géén 
dekking geeft. Dit speelt zich met name af bij privaatrechtelijk handelen van de gemeen-
te. 
 
De gemeente loopt het risico om bij planologische procedures geconfronteerd te worden 
met claims tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening (planschade). Dit heeft zeker financiële risico’s tot gevolg, maar die zijn van 
tevoren moeilijk in te schatten. Beleid is dat hierover afspraken worden gemaakt met de 
initiatiefnemer. 
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Gemeentegaranties 
Onze gemeente staat garant voor diverse geldleningen. Voor het grootste deel van de 
waarborgen geldt dat de gemeente enkel een tertiaire achtervangfunctie vervult en dat 
bijvoorbeeld het Waarborgfonds Sociale Woningbouw eerst zal worden aangesproken. 
Naast de gewaarborgde leningen die via de WSW lopen zijn er ook een aantal leningen 
uitgegeven waarvoor de gemeente zelf garant staat. Het gaat daarbij ultimo 2012 om 
een beperkt aantal leningen: de financiering van de flat Toutenburgh en de borgtocht-
overeenkomsten verstrekt door het ZLF. 
De nota geldleningen, gewaarborgde geldleningen en garantstellingen is in de raadsver-
gadering van 26 januari 2012 vastgesteld. 
 
 
2.  Risico-inventarisatie 
 
Naast de reguliere risico’s in de bedrijfsvoering is er een risico-inventarisatie opgesteld in 
verband met de gemeentelijke ambities voor de komende jaren in relatie tot de exploita-
tie en reservepositie. In deze paragraaf zijn voor de belangrijkste zaken met enige om-
vang, risico-inventarisaties en risicoanalyses gemaakt. Zaken die binnen aanvaardbare 
grenzen onderdeel vormen van het normale bedrijfsrisico van de gemeente zijn niet in 
deze paragraaf opgenomen. 
 
De risico-inventarisatie en –analyse wordt gebruikt voor: 

• Een betere beheersing van risico’s 
De risicoanalyse richt zich op het inzichtelijk maken van de belangrijkste risico’s. 
Om deze risico’s aan te pakken worden vervolgens maatregelen in kaart gebracht. 
Een éénmalige inventarisatie van de risico’s is echter niet voldoende. Voor een be-
tere beheersing van risico’s zal de stap naar risicomanagement gezet moeten 
worden, waarbij de uitgevoerde risicoanalyse als eerste stap geldt.  

• Het stellen van prioriteiten 
Door het uitvoeren van een risicoanalyse ontstaat inzicht in de belangrijkste, 
meest risicovolle onderwerpen. Hierdoor kunnen vragen worden beantwoord als: 
aan welke onderdelen moet meer aandacht besteedt worden? 

• Het ondersteunen van een beslissing 
Het uitvoeren van een risicoanalyse kan helpen om te komen tot de keuze voor 
bijvoorbeeld een alternatief, een bepaalde contractvorm of een strategie. 

• Het kwantitatief onderbouwen van de marges in een raming, planning of project 
In dit geval wordt een risicoanalyse gebruikt om de haalbaarheid van de planning, 
de raming of het project aan te tonen. Daarnaast kan op basis van de risicoanaly-
se worden vastgesteld hoe groot de post onvoorzien zou moeten zijn. Dit is echter 
alleen mogelijk door het uitvoeren van een kwantitatieve risicoanalyse. 

 
Op dit moment spelen de volgende grote(re) aangelegenheden in onze gemeente: 
   

1. Project Stadshart Emmeloord 
2. Project De Poldertoren 
3. Project Wellerwaard 
4. Project Emmelhage 
5. Project Masterplan Sportaccommodaties 
6. Project Dienstverlening 
7. Project MER, Structuurvisie, Bestemmingsplan landelijk gebied 
 

Daarnaast zijn er nog een aantal andere gebieden, waar de gemeente risico’s loopt bij de 
uitvoering. Het gaat om onder andere om de Wet Werk en Bijstand (WWB), het zieken-
huis, onderwijshuisvesting, subsidieverlening, contractmanagement, bevolkingsgroei, 
capaciteit van de bestuursdienst en Wmo.  
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De risico’s worden integraal benaderd. Dat betekent dat de volgende invalshoeken een 
rol spelen bij het bepalen van de risico’s: politiek/bestuurlijk, financieel/economisch, juri-
disch/wettelijk, technisch, organisatorisch, geografisch/ruimtelijk en maatschappelijk. 
 

A.  Een overzicht van de (meest omvangrijke) projecten: 
 

1. Project Stadshart Emmeloord 
 

• Politiek/bestuurlijk 
In november 2011 heeft de gemeenteraad het gecoördineerde besluit (bestem-
mingsplan + omgevingsvergunningen) voor De Deel vastgesteld, waarna er door 
verschillende partijen beroep is aangetekend bij de Raad van State. Op 5 decem-
ber 2012 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een tus-
senuitspraak gedaan.  
 
De Raad van State geeft in haar uitspraak opdracht om de uitbreidingsbehoefte 
aan winkelmeters te actualiseren en om te onderbouwen hoe er in het kader van 
goede ruimtelijke ordening wordt omgegaan met potentiële leegstand. Raadsbe-
handeling vindt plaats op 25 maart 2013. De uitkomst van de raadsbehandeling 
dient uiterlijk op 28 maart 2013 aan de Afdeling te worden medegedeeld.  
 

• Financieel/economisch 
De risico’s van het stadshart Emmeloord zijn in een risicomatrix weergegeven. Ge-
totaliseerd (bedrag x kans dat risico zich voordoet) bedraagt het financiële risico  
€ 1.910.273. 
Voor het kunnen opvangen van financiële risico’s is een doelreservering ingesteld 
(algemene reserve grondexploitatie).  
Het grootste financiële risico zit in een (al dan niet gedwongen) voortijdige stop-
zetting in het project door de gemeente dan wel de projectontwikkelaar. Verder 
hebben vertragingen door aanpassingen in het plan die leiden tot wijzigingen in 
de planologisch / juridische procedure negatieve financiële consequenties.  
  

• Juridisch/wettelijk 
Via het door de gemeenteraad in mei 2011 vastgestelde bestemmingsplan “her-
ziening Emmeloord centrum II” is de planologische ruimte voor detailhandel ver-
minderd (door het deels wegbestemmen van de m2 op verdiepingsniveau in het 
bestaande stadshart). Het tegen deze actualisatie gestelde beroep door beleg-
gings- en investeringsmaatschappij Hoge Dennen is begin 2013 op nagenoeg alle 
punten verworpen door de Raad van State. Via een wijzigingsbevoegdheid is de-
tailhandel op verdieping niet onmogelijk gemaakt, wel is het “bij recht” niet meer 
zonder meer mogelijk.  
 

• Technisch en geografisch/ruimtelijk 
De reconstructie van het bestaande centrum is al voor 2012 opgeleverd. In 2012 
is de paardenmarkt opgeleverd, zijn er bomen verplaatst en heeft de weekmarkt 
een nieuwe plek gekregen op het Kettingplein. Voordat met het bouwrijp maken 
van De Deel wordt begonnen dient eerst de procedure bij RvS succesvol doorlopen 
te zijn.  

 
• Organisatorisch 

Na meerdere wisselingen in het projectleiderschap zijn er in het voorjaar van 2011 
een vaste projectmanager en projectleider aangesteld. Met deze aanstelling is er 
continuïteit gerealiseerd.  
 
 
 



 130

• Maatschappelijk 
Goede communicatie en duidelijke objectieve voorlichting aan belanghebbenden is 
noodzakelijk. Dit is belangrijk voor het maatschappelijk draagvlak van het project. 
 
 

2. Project De Poldertoren 
 

• Politiek/bestuurlijk 
In het voorjaar van 2013 neemt het college en raad een besluit over de afronding 
van het project Poldertoren. De belangrijkste afweging die wordt gemaakt is het 
(grootschalig) verbouwen van de Poldertoren, commercieel exploiteren of het te-
rugbrengen tot status van monument. Verkoop lijkt op dit moment niet oppor-
tuun.  

 
• Financieel/economisch 

Voor de uitwerking van de beide mogelijkheden wordt ook de vastgoedexploitatie 
herzien. Dit is noodzakelijk daar de huidige financiële situatie kan leiden tot een 
aanzienlijk financieel exploitatietekort over 40 jaar als er geen adequate maatre-
gelen worden getroffen. Beide scenario’s hebben een financiële consequentie voor 
de gemeentelijke begroting, waarbij onder andere eenmalig een voorziening dient 
te worden getroffen.  
 

• Juridisch/wettelijk 
Dit punt spitst zich toe op het al dan niet aanspreken van betrokken ontwikke-
lingspartners. Op deze manier kan mogelijk een deel van de geleden schade wor-
den verhaald. Opgemerkt dient te worden dat dit echter wel een zeer complexe 
zaak is en de slagingskans valt te bezien. De analyse hiervan wordt in het eerste 
kwartaal van 2013 afgerond.  

 
• Technisch 

De toren is al opgeleverd, maar kent veel bouwkundige gebreken. In het besluit 
over de voortgang zal tevens een besluit worden genomen over de afronding van 
noodzakelijke werkzaamheden. Op deze manier dient een stabiele beheersbare 
technische situatie te worden gerealiseerd.  

 
• Organisatorisch 

Ondanks dat het gebouw in exploitatie is bezit het de status ‘project’. Dit vanwege 
de complexe problematiek. Het is de bedoeling dat het project in 2013 of in de 
loop van 2014 wordt afgerond en overgedragen aan beheer. Het administratief- 
en dagelijks beheer & onderhoud is in handen van een derde partij. Deze partij 
signaleert zaken naar de gemeente. Gemeente draagt zorg voor verdere afhande-
ling.  
 

• Geografisch/ruimtelijk 
Geen bijzonderheden. 
 

• Maatschappelijk 
Er is veel politieke, burgerlijke en media aandacht voor het project; hier dient 

 rekening mee te worden gehouden 
 
 

3. Project Wellerwaard 
• Politiek/bestuurlijk 

Besluitvorming rondom de doorgang van het project Wellerwaard heeft in 2011 
plaatsgevonden bij de vaststelling van het globale bestemmingsplan en de grond-
exploitatie Wellerwaard. Het bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk en de 
uitvoering is gestart. In 2013 zal het bestuur adequaat op de hoogte worden ge-
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houden van de voortgang in het project, onder meer door de organisatie van een 
themabijeenkomst.  
 

• Financieel/ economisch 
De financiële risico’s van het project staan beschreven en zijn financieel inzichte-
lijk gemaakt in de risicomatrix.  
Uit de risicoanalyse is gebleken dat een bedrag van € 1.077.500 in het weer-
standsvermogen moet worden opgenomen om de risico’s af te dekken. Tevens is 
er een voorziening van € 1.000.000 getroffen. 
Het project Wellerwaard kent een hoog risicoprofiel, mede gezien de lange looptijd 
van de exploitatie en de slechte vooruitzichten op de woningmarkt. Hier is reke-
ning mee gehouden door aan de kostenkant marge (post onvoorziene uitgave van 
€ 1,3 mln)  in te bouwen en aan de opbrengstenkant behoudend te ramen. De ri-
sico’s met betrekking tot de Wellerwaard zijn in beeld en in control. 
 
In 2012 heeft een succesvolle meevallende aanbesteding van de ontgronding 
plaatsgevonden en is er door De Waard gestart met de uitvoering. Dit was ook 
noodzakelijk in verband met de subsidievoorwaarden van het Rijk en de provincie 
Flevoland. Hiermee zijn in 2012 enkele belangrijke risico’s komen te vervallen.  

 
• Juridisch/ wettelijk 

Het globale bestemmingsplan is in 2011 vastgesteld. Het bestemmingsplan kent 
een uitwerkingsplicht. In 2013 zullen de eerste uitwerkingsplannen voor de wo-
ningbouwlocaties in de procedure gaan. Juridisch planologische procedures ken-
nen het risico dat er zienswijzen en bezwaren worden ingediend die de termijn 
voor vaststelling kunnen vertragen. Het creëren van draagvlak bij belanghebben-
den en vooroverleg kan bijdragen aan het voorkomen van bezwaarprocedures.  

 
Het voldoen aan de subsidievereisten van de provincie blijft een belangrijk aan-
dachtspunt, zeker nu er geld wordt uitgegeven en er om uitkering van subsidiebe-
dragen wordt gevraagd. Het niet exact naleven van de vereisten kan leiden tot het 
niet uitbetalen van subsidie en zelfs tot boetes.  
 

• Technisch 
Technisch gezien zijn de vraagstukken met betrekking tot de kwaliteit van het 
zwemwater en de effecten van de nieuw te graven plas op de bestaande Caste-
leynsplas afgehandeld. Diverse (hydrologische) onderzoeken zijn doorlopen en er 
vindt regelmatig overleg plaats met de beheerder van de Casteleynsplas, (Flevo-
landschap) en Waterschap Zuiderzeeland. 
Voor het contractmanagement van de uitvoering van het ontgrondingsbestek is 
(gesubsidieerd door de provincie) DLG ingeschakeld. 
 

• Organisatorisch 
Het project is omvangrijk en vraagt ook in 2013 veel capaciteit vanuit de ambte-
lijke organisatie en daarnaast is er een vraag naar specialistische kennis. Risico is 
dat er niet voldoende capaciteit binnen de bestuursdienst kan worden ingezet 
voor het project Wellerwaard en de benodigde specialistische kennis niet binnen 
de bestuursdienst aanwezig is. Hiervoor kunnen binnen de budgetten voor plan-
ontwikkeling externe deskundigen en/of bureaus worden ingehuurd.  
 
Zoals bovenstaand al gemeld kunnen we in 2013, net als in 2011 en 2012, weer 
beschikken over de inzet van medewerkers van Dienst Landelijk Gebied ter onder-
steuning van het project. Deze uren komen voort uit het contract van de provincie 
Flevoland met Dienst Landelijk Gebied en worden aan de gemeente ter beschik-
king gesteld.  
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• Geografisch/ruimtelijk 
De ruimtelijke impact van het project Wellerwaard is groot, er wordt een nieuw 
element toegevoegd aan de specifieke ruimtelijke structuur van de gemeente. Bij 
de uitwerkingsplannen (van de recreatieve verbindingen en de woningbouw) moet 
hier rekening mee worden gehouden.  

 
• Maatschappelijk 

De ontwikkeling van de Wellerwaard komt tegemoet aan de wens om een recrea-
tief uitloopgebied te creëren voor de inwoners en bezoekers van de gemeente. 
Daarnaast is het project gericht op de realisatie van een nieuw woonmilieu in de 
gemeente. Het creëren van draagvlak onder inwoners en adequate gebiedspromo-
tie is essentieel voor het welslagen van het project. Hiervoor is een passend 
communicatiebudget opgenomen in de exploitatie.  

 
 

4. Project Emmelhage 
 

• Politiek/bestuurlijk 
In 2012 is de gemeenteraad via een themabijeenkomst op de hoogte gesteld van 
de consequenties van de slechte woningmarktsituatie op de ontwikkeling in Em-
melhage. De komende jaren zullen in het teken staan van het vullen en afmaken 
van fase 1 en heeft planontwikkeling van volgende fases geen prioriteit. 
Voor fase 1 zal in 2013 een nieuw geactualiseerd bestemmingsplan ter vaststelling 
aan de gemeenteraad worden aangeboden. 
 

• Financieel/economisch 
Evenals in voorgaande jaren start het project Emmelhage in 2013 met een posi-
tieve boekwaarde (die hoger is dan het voorgaande jaar). Dit resultaat zal positief 
blijven en niet dalen als de financiële opbrengst hoger is als de kosten (voor onder 
meer woonrijp maken). De economische crisis kan echter nog lang effect hebben 
op de woningmarkt en daarmee op de verkoopvoortgang in Emmelhage. Dit zal 
alsdan leiden tot extra kosten (voor planontwikkeling, marketing, extra beheer 
etc).  
 

• Juridisch/wettelijk 
Voor fase 1 zal in 2013 een geactualiseerd bestemmingsplan ter vaststelling aan 
de gemeenteraad worden aangeboden. 
 

• Technisch en geografisch/ruimtelijk 
In 2013 start een volgende tranche van woonrijpmaken (inclusief groen). Door het 
lagere bouwtempo vindt het aanleggen van de definitieve straten, parkeerplaatsen 
en beplanting later plaats dan oorspronkelijk gepland. Getracht wordt om de losse 
bouwkavels in straten zo snel mogelijk in te vullen om zodoende het definitieve 
woonrijpmaken te kunnen starten.  
 
Ook zal er in 2013 (in samenwerking met de provincie) een nader onderzoek 
plaatsvinden naar de effecten van het niet (nu kunnen) aanleggen van de geplan-
de rondweg op onder meer de inrichting van de Espelerweg. 

 
• Organisatorisch 

Sinds 1 januari 2013 is er een nieuwe (interne) projectleider voor Fase 1 die de 
extern ingehuurde projectleider vervangt. Het project zal van Directieprojecten 
overgaan naar het cluster ruimtelijke ontwikkeling en aldus onder eenheid Ont-
wikkeling, realisatie en Beheer gaan vallen.  
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• Maatschappelijk 
Belangrijk aandachtspunt voor Emmelhage fase 1 is het tevreden krijgen en hou-
den van bewoners. Zij zijn immers ook de belangrijkste ambassadeurs van de 
wijk. In 2012 is serieuze start gemaakt met bewonersparticipatie. Dit zal in 2013 
een vervolg krijgen. Belangrijk hierin is om daadwerkelijk in de wijk te laten zien 
dat er aan de wensen en de oplossing van problemen uitvoering wordt gegeven. 
 
 

5. Project Masterplan Sportaccommodaties 
 

• Algemeen 
De gemeente heeft de ambitie verwoord om een energieke sportgemeente te zijn 
met laagdrempelige en multifunctionele sportvoorzieningen en heeft in 2010 er 
voor gekozen om te investeren in de sportaccommodaties in Emmeloord. De ge-
meenteraad heeft hiertoe in januari 2010 ingestemd met de uitwerking van het 
Masterplan Sport. 
 

• De afronding van de herschikking bij de buitensportaccommodaties heeft medio 
2012 plaats gevonden.  
De nieuw- en verbouw van het sportcomplex Bosbadhal is in 2012 begonnen. De 
bouw zal een jaar duren. 
 

• Politiek/bestuurlijk 
De keuze om te herschikken in de buitensportaccommodaties en een nieuwe bin-
nensportaccommodatie is gebaseerd op het feit dat daardoor meerdere sportvere-
nigingen zowel kwantitatief als kwalitatief kunnen groeien. Deze keuze is samen 
met de sportverenigingen en scholen gemaakt. 
 
Er vindt thans onderzoek plaats naar de meest optimale beheersstructuur. Hierbij 
wordt zowel gekeken naar aansluiting bij het zwembad als naar aanpassingen in 
de interne gemeentelijke organisatie mede in relatie tot de bezuinigingen op 
sport. 
 

• Financieel/economisch 
De kaders voor investeringen in de buitensportaccommodaties zijn vastgesteld 
door de gemeenteraad in januari 2011. De realisatie en afronding van de her-
schikking heeft plaatsgevonden binnen de financiële kaders. In september heeft 
de gemeenteraad ingestemd met de afrekening van het deelproject Buiten. 
 
De kosten voor investeringen in de nieuw- en verbouw van de Bosbadhal worden 
bepaald door de financiële kaders van het raadsbesluit van januari 2012. De aan-
besteding van de aannemer is binnen geraamd budget gebleven. Ook de aanbe-
steding voor de sporttoestellen is positief ten opzichte van de raming afgerond. De 
post onvoorzien, door wijzigingen in de opdracht of onverwachte tegenvallers, is 
een aandachtspunt. 
 
Een van de redenen om de hallen bij elkaar te brengen was het efficiënter kunnen 
uitvoeren van het beheer. In de exploitatieraming is ruimte gecreëerd om kapi-
taalslasten en groot onderhoud te regelen door minder sporthalbeheerders in te 
zetten.  

 
• Juridisch/wettelijk 

Geen bijzonderheden. Uitvoering is opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. 
Nieuw- en verbouw BBH zal voldoen aan bouwvoorschriften. 
 
 
 



 134

• Technisch 
Vraagstukken met betrekking tot duurzaam bouwen hebben bijzondere aandacht 
bij de nieuw- en verbouw van de Bosbadhal. Hierin liggen kansen om een efficien-
cyslag te maken. Investeringen zijn hierbij afgewogen tegen de terugverdientijd.  
 
 

• Organisatorisch 
De uit het masterplan voortvloeiende deelprojecten hebben een aanzienlijk beslag 
gelegd op de uitvoeringscapaciteit bij het cluster Ingenieursbureau.  
 
 

• Geografisch/ruimtelijk 
Met het voltooien van de nieuw- en verbouw van de Bosbadhallen vervalt straks 
de capaciteit van de PWA-hal. Deze zal vanwege zijn slechte staat van onderhoud, 
gesloopt worden. Voor de ruimte die achterblijft, zal vanuit het project geen invul-
ling worden gegeven. 
 

• Maatschappelijk 
Goede sportvoorzieningen van een hoog kwalitatief niveau en een grote verschei-
denheid dragen bij aan het gewenste voorzieningenniveau in de gemeente.  
 

 
6. Project Dienstverlening 

 
• Politiek/bestuurlijk 

Begin 2010 is het meerjarenplan Dienstverlening op peil vastgesteld. Dit plan is 
gebaseerd op onze integrale visie op dienstverlening. Uitgangspunt is dat er sa-
menhang is tussen de organisatorische ontwikkeling en de inzet van nieuwe ICT-
systemen ter ondersteuning van de klantprocessen. 
 
De aansturing van het project Dienstverlening is belegd bij de directeur Projecten. 
Voor de operationele aansturing is een projectmanager aangesteld. 
De planning van het project Dienstverlening wordt beïnvloed door: 
- wijzigingen in het rijksbeleid; 
- keuzes en prioriteiten in Dimpactverband en de besluitvorming over de busi-

nesscase Dimpact; 
- de beschikbaarheid van (voldoende) interne uren. 
 

• Financieel/economisch 
Het uitgangspunt van het project Dienstverlening is dat zoveel mogelijk wordt ge-
werkt binnen de bestaande structurele beheersbudgetten. Dat geldt ook voor de 
investeringen in hard- en software (structurele budgetten voor vervangings- in-
vesteringen). Dit uitgangspunt lijkt nog steeds reëel, al moet er wel geïnvesteerd 
worden in digitalisering en zaakgericht werken om de dienstverlening te blijven 
optimaliseren. De vraag is of dit binnen de bestaande budgetten gerealiseerd kan 
worden. 

 
• Juridisch/wettelijk 

Veranderingen in wet- en regelgeving kunnen van invloed zijn op de planning van 
het project Dienstverlening. Deze risico’s zijn op voorhand niet te beheersen, 
maar de kans dat dit aan de orde zal zijn, wordt, gelet op de recente heroriënta-
tie, als laag geschat. 
 
Het resultaat van de aanbesteding Dimpact (medio 2012) is bepalend voor het 
rendement van ons lidmaatschap. De vereniging Dimpact heeft een duidelijke 
koerswijziging gemaakt van samen ontwikkelen naar samen inkopen. Het lidmaat-
schap van Dimpact is een verplichting die wij niet eenzijdig kunnen schrappen.  



 135

• Organisatorisch 
De capaciteit voor het uitvoeren van de diverse deelprojecten komt voor een groot 
deel uit de projecturen. Vanuit de diverse clusters is ook capaciteit vereist. In de 
jaarplannen zullen de benodigde uren zo goed mogelijk worden gepland, maar de 
organisatie heeft te maken met diverse ontwikkelingen waar ook uren voor ge-
claimd worden.  
 

• Technisch 
Het inpassen van de in Dimpact-verband ontwikkelde producten in de informatie-
architectuur van de gemeente Noordoostpolder is een voortdurend punt van aan-
dacht. 
 

 
7.  Project MSB (MER, Structuurvisie, Herziening bestemmingsplan Landelijk 

Gebied)  
 
• Maatschappelijk 

De vertraging in de planvorming heeft consequenties voor burgers die plannen 
hebben die niet passen in het vigerende bestemmingsplan landelijk gebied 2004, 
of die gericht zijn op vestiging of uitbreiding van veehouderijen. 
 
 

• Politiek-bestuurlijk 
Voor de voortgang van planvorming is de gemeente afhankelijk van andere over-
heden, met name op het terrein van beleidsvorming rond stikstof (PAS) vanuit 
Rijk en provincies Overijssel en Flevoland. 

• Financieel-economisch 
Het project kent de nodige uitvoeringsrisico’s wat zou kunnen leiden tot extra kos-
ten. Daaronder vallen ook planschaderisico’s, waarvoor in het kader van het pro-
ject planschade-analyses (zullen) worden gedaan. 

 
• Juridisch-technisch 

Inhoudelijke planvorming en planning zijn afhankelijk van PAS. Het ministerie van 
EL&I werkt aan beleid/richtlijnen op het gebied van stikstof. Zolang daaromtrent 
geen duidelijkheid is, is het niet mogelijk om MER en structuurvisie, laat staan be-
stemmingsplan af te ronden. Een risico dat hiermee samenhangt, is dat door het 
project stukken worden geproduceerd, waaromtrent voor langere tijd geen be-
sluitvorming mogelijk is, hetgeen tot gevolg kan hebben dat ze (met bijkomende 
kosten) in een later stadium dienen te worden geactualiseerd. 

 
• Organisatorisch 

Het project legt een claim op de organisatie. Dit dient te leiden tot het stellen van 
prioriteiten met betrekking tot overige werkzaamheden danwel inhuur externen 
met daaraan verbonden kosten. 
 

• Geografisch-ruimtelijk 
Bij de doorstart is uitgegaan van het uitgangspunt dat bestaande ruimtelijke on-
derzoeken zowel kwalitatief als qua actualiteit volstaan voor het vervolgproces. 
Het risico bestaat dat de doorstart extra onderzoek rechtvaardigt/noodzakelijk 
maakt. Dat zal zowel financiële- als planningsgevolgen met zich meebrengen als 
leiden tot andere inhoudelijke gevolgen, inzichten en afwegingen. 
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B. Een overzicht van de overige risicogebieden: 
 

1. Wet Werk en Bijstand (WWB). 
 

• Politiek/bestuurlijk 
Tijdens de recessie is de WWB juist een belangrijk instrument voor het minima- 
en werkgelegenheidsbeleid van de gemeente. Dat beleid richt zich op toeleiding 
naar arbeid voor iedereen die kan werken en activering voor iedereen die nog niet 
of niet meer kan werken. De economische zelfstandigheid van mensen staat daar-
bij voorop. Het terugdringen van het aantal bijstandsgerechtigden vormt daarmee 
tijdens een economische crisis een belangrijk politiek-bestuurlijk uitgangspunt. 

   
• Financieel/economisch 

Het gaat om een open-einde financiering/regeling/budgettering. De jaren voor 
2010 was er sprake van substantiële overschotten. De financiering door het rijk is 
niet langer adequaat en in 2011 was sprake van een tekort. In 2012 lijkt sprake 
van een beperkt overschot. 
Door de gevormde reserve wet werk en bijstand (WWB) is de gemeente in staat 
onverwachte tekorten op te vangen. Echter, door de rijkskorting van de budgette-
ring, zal de jaarlijkse toevoeging van overschotten aan de reserve stoppen. Door 
de economische crisis wordt inmiddels een beroep gedaan op de reserve WWB.  
 
Het re-integratiebudget (Werkdeel) voor 2012 wordt ook verder gekort. Het doel-
matig binnen budget inzetten van het Werkdeel is vereist om maximaal resultaat 
te behalen voor de klanten.  
 

• Juridisch/wettelijk en technisch 
De Rijksbezuinigingen als gevolg van de economische crisis leiden tot kortingen op 

 de budgetten zonder dat dit tot een aanpassing van wettelijke taken leidt. De ge-
 meente zal zich hieraan blijvend aan moeten passen. 

 
• Organisatorisch 

Om het dreigend tekort op het budget voor het inkomensdeel tegen te gaan, 
wordt zwaar ingezet op toeleiding naar werk en activering. Daarbij is een effectie-
ve, beleidsondersteunende en uitvoerende organisatie die constructief samen-
werkt van belang. De opgave voor de komende jaren is hierbij optimaal gebruik te 
maken van geïntegreerde dienstverlening op het terrein van publiekszaken, on-
derwijs, economische zaken, inburgering, werk, inkomen, zorg en welzijn. Ook de 
implementatie van de Participatievisie van de gemeente Noordoostpolder moet 
bijdragen aan de geïntegreerde aanpak voor de klant. 
 
Op 01-09-2012 is het Werkplein Noordoost Flevoland gesloten. Het UWV biedt 
dienstverlening aan vanuit het Werkplein in Lelystad en zal op termijn alleen nog 
vanuit Almere diensten aanbieden.  
De dienstverlening aan werkzoekenden wordt meer en meer digitaal aangeboden. 
Voor de dienstverlening aan werkgevers wordt samenwerking gezocht met de ge-
meenten. 
 
Na de sluiting van het Werkplein is het cluster Werk en Inkomen weer gehuisvest 
in het gemeentehuis. 

 
 

2. Ziekenhuis Emmeloord 
 

• Politiek/bestuurlijk 
 Het blijft van belang dat er een goede en adequate zorgverlening aan de inwoners 
van de gemeente Noordoostpolder kan worden geboden. 
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• Financieel-economisch 

De gemeente heeft een achtergestelde lening uitstaan bij de IJsselmeer-
ziekenhuizen (nu MC Groep) van € 2,4 mln. Volgens recente informatie van de MC 
Groep zal naar verwachting de budgetratio in 2018 zodanig zijn verbeterd dat met 
terugbetaling van deze lening kan worden begonnen. Er zal geen derde tranche 
balanssteun meer nodig zijn. Het blijft bij 2 keer € 6 miljoen achtergestelde lenin-
gen van VWS, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad. Tevens komt er 
geen verdere herwaardering van het pand in Emmeloord. 

 
• Juridisch/wettelijk 

 De gemeente heeft geen formele instrumenten om de kwaliteit van de zorg te or-
ganiseren of waarborgen. 

 
• Technisch, organisatorisch en geografisch/ruimtelijk 

 Geen bijzonderheden. 
 

• Maatschappelijk 
 Een goed voorzieningenniveau brengt doelen van de gemeente (zoals groei van 
het aantal inwoners en bedrijven) dichterbij. Met andere woorden: het voorzienin-
genniveau kan een positieve vestigingsfactor zijn. De kans hierop is groter als 
sprake is van een relatief hoog niveau van het aanbod en een grote verscheiden-
heid. 
 
 

3. Onderwijshuisvesting 
 

• Politiek-bestuurlijk 
Van de gemeente wordt verwacht dat de volgens de wet bepaalde capaciteit en 
daarnaast adequate onderwijshuisvesting beschikbaar is.  

 
• Financieel-economisch 

Uit de doorrekening van het financieel kader onderwijshuisvesting blijkt dat de 
huidige investering/financieringssystematiek vanaf 2010 tot structurele tekorten 
in de exploitatie leidt. Voorlopig blijkt er tot 2030 nog steeds sprake van een posi-
tieve egalisatiereserve onderwijshuisvesting. Eind 2008 is een nieuw Financieel 
Kader onderwijshuisvesting 2010-2018 vastgesteld. In de periode 2010-2015 
worden nieuwe investeringen gedaan op een lager niveau.  
Negatieve saldi als gevolg van deze nieuwe investeringslasten in de exploitatie 
worden gedekt ten laste van de egalisatiereserve Onderwijshuisvesting. Deze re-
serve neemt daardoor af. De geslotenheid van de budgetsystematiek voor onder-
wijshuisvesting lijkt met het nieuw vastgestelde Financieel Kader, voorlopig houd-
baar. De uitdaging ligt erin om de komende 20 jaar over te gaan tot vernieuwing 
van de accommodaties. Het onderhoud zal dan afnemen en tegelijkertijd nemen 
door nieuwe investeringen de kapitaallasten toe. 
Of de vernieuwing en veranderde ambities uit het accommodatiebeleid alleen met 
de bestaande middelen mogelijk is, moet worden bekeken. In 2013 wordt het Fi-
nancieel Kader geactualiseerd en opnieuw aangeboden aan college en raad.  
De verwachting is dat per 01.01.2015 de verantwoordelijkheid voor het “buiten-
onderhoud” van de gemeente wordt overgeheveld naar de besturen voor Primair 
onderwijs. Dat betekent dat er financieel een uitname uit het gemeentefonds 
wordt gedaan, ten laste van de middelen onderwijshuisvesting. 
(verwachting is nu dat het voor Noordoostpolder structureel om ca. € 700.000 
gaat).  
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• Juridisch/wettelijk 
De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het voorzien in voldoende onder-
wijshuisvesting voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Dit strekt zich uit 
tot de verantwoordelijkheid voor voldoende gymnastiekonderwijs.  

 
• Technisch en organisatorisch 

Geen bijzonderheden. 
 

• Geografisch/ruimtelijk 
Gelet op de ontwikkelingen van Passend Onderwijs is het verstandig om voorlopig 
pas op de plaats te maken ten aanzien van “permanente huisvesting” voor De op-
timist.  
Realisatie van een onderwijsaccommodatie in Emmelhage lijkt niet voor de hand 
te liggen, als het onderwijsveld op een dergelijke locatie geen onderwijs zal aan-
bieden omdat het rijk niet in financiering van een school in Emmelhage voorziet. 
  

• Maatschappelijk 
Goed onderwijs is van groot maatschappelijk (en economisch) belang. De huisves-
ting is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. 

 
 

4. Subsidiebeleid/-verlening 
 

• Politiek-bestuurlijk 
De gemeente zet het instrument van subsidieverlening in voor het bereiken van 
maatschappelijke doelen. De daarmee beoogde prestaties en producten moeten 
goed worden omschreven en de prestaties moeten uiteraard ook worden geleverd. 
In de komende jaren zal het subsidie-instrument steeds meer gericht worden op 
het bereiken van maatschappelijke effecten en minder op het voortbrengen van 
producten en prestaties. Deze trend past bij de ontwikkeling van een nieuwe 
werkwijze en organisatie van de ondersteuningstructuur voor burgers. Participatie 
bevorderend ondernemerschap in de gesubsidieerde sector en integrale aanpak 
van maatschappelijke problematieken zijn hierbij sleutelbegrippen.  
 

• Financieel-economisch 
In het licht van teruglopende inkomsten in gemeentefonds moet het subsidie-
instrument met terughoudendheid worden gebruikt. 

 
• Juridisch/wettelijk 

De regelgeving op het terrein van subsidiering is complex. Foutieve toepassing 
kan leiden tot onbedoelde maatschappelijke effecten, onverwachte financiële ver-
plichtingen of openeinderegelingen waar deze niet werden beoogd. In het kader 
van de doorontwikkeling van het subsidiebeleid wordt gewerkt aan deregulering 
en vereenvoudiging van de regelgeving.  

 
• Technisch 

Aanpassing van subsidieverordening  
 

• Organisatorisch 
Geen bijzonderheden. 
 

• Geografisch/ruimtelijk 
Geen bijzonderheden. 

 
• Maatschappelijk 

Vele maatschappelijke organisaties en initiatieven zijn (mede) afhankelijk van fi-
nanciële bijdragen van de gemeente.  
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5. Contractmanagement 
 

• Politiek-bestuurlijk 
De gemeente sluit in toenemende mate grote contracten met externe partijen af, 
bijvoorbeeld overeenkomst huishoudelijke hulp in het kader van de WMO. Een 
goede en adequate aanbesteding en goed contractmanagement zijn van essenti-
eel belang. 

 
• Financieel-economisch 

Contracten moeten vooraf goed worden uitonderhandeld en tijdens de looptijd kri-
tisch worden gevolgd. 

 
• Juridisch/wettelijk 

De gemeente moet zich houden aan de Europese (en interne) aanbestedings-
regels. 

 
• Technisch, organisatorisch en geografisch/ruimtelijk 

Geen bijzonderheden. 
 

• Maatschappelijk 
Slecht contractmanagement kost niet alleen veel geld, maar leidt ook tot slechte 
producten/diensten. Dat betekent: burgers met een slechte of zelfs zonder huis-
houdelijke hulp of kinderen in een onveilige taxi. 
 

 6. Bevolkingsgroei 
 

• Politiek/bestuurlijk  
De bevolkingsgroei vlakt af. De dorpen krimpen vaak licht, door uitstroom naar 
Emmeloord of elders. Emmeloord groeit netto licht door instroom uit de dorpen en 
natuurlijke aanwas. De nieuwe woonvisie gaat op basis van het woonwensen- en 
behoefteonderzoek (2011) en de bevolkingsprognose (2012) uit van een woning-
bouwprogramma van 750 woningen tot en met 2020.  
 
Het gemeentelijk woonbeleid is vooral gericht om de bestaande bewoners te be-
houden en te faciliteren. Daarom wordt er ingezet op het beantwoorden benutten 
van de woonwensen van deze groep. Ook wordt ingespeeld om een nieuwe woon-
vraag door additionele woonproducten aan te bieden om nieuwe doelgroepen aan 
te trekken. In de huidige marktomstandigheden is het erg belangrijk om dat het 
aanbod aansluit bij de geldende woonvraag, zoals die er is naar (rustig) stedelijk 
wonen. Noordoostpolder heeft daarnaast ruimte voor bijzondere woonmilieus, iets 
nieuws, waarmee het mensen kan aantrekken. 
 
Ook de gemeente Noordoostpolder vergrijst en ontgroent. Om jongeren te behou-
den worden startersleningen aangeboden, projecten voor Collectief Particulier Op-
drachtgeverschap (CPO) en andere kleinschalige marktinitiatieven opgestart om 
jongeren te binden aan de gemeente en hen helpen toe te kunnen treden tot de 
woningmarkt. Ouderen nemen in aantal toe. Zij verkiezen er vaker voor om naar 
Emmeloord of Marknesse te verhuizen als zelfstandig wonen in de andere dorpen 
niet meer lukt. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een stabilisatie en daling van 
het aantal inwoners van deze dorpen. Dit kan een toenemende druk op voorzie-
ningenniveau betekenen.  

 
Door de economische situatie, de marktontwikkelingen, de stagnatie van de be-
volkingsgroei en de veroudering van de huidige woningvoorraad zet de gemeente 
de komende jaren in op de vernieuwing van de bestaande voorraad en woonmili-
eus. In deze gebieden is herstructurering het hardst. Kortom het accent de ko-
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mende jaren komt te liggen op inbreiden, verbeteren, transformeren van de hui-
dige voorraad en directe woonomgeving.  

 
• Financieel/economisch 

Gezien de bevolkingsprognoses is vastgesteld dat niet alle aangekochte gronden 
(op tijd) in ontwikkeling gaan. De nota grondvoorraad geeft duidelijk aan wat de 
(financiële) consequenties zijn bij het niet in exploitatie brengen van gronden. 
 

• Juridisch/wettelijk 
Zie onder het kopje geografisch/ruimtelijk. 

 
• Technisch 

De bevolkingsprognose van 2012 gaf een iets positievere uitkomst qua verwachte 
inwonersaantallen dan die van 2011. De woningbouwprogrammering is gebaseerd 
op deze aannames.  

 
• Organisatorisch 

Er zijn voldoende woningbouwlocaties en bedrijventerreinen voor gronduitgifte be-
schikbaar. Gewenste uitbreiding kan worden opgevangen. Marketing (promotie en 
acquisitie) richting nieuwe inwoners en bedrijven motiveert mensen te participe-
ren. Inzicht in de toekomstige bevolkingsontwikkeling blijft voor bijna ieder be-
leidsterrein noodzakelijk. Aansluiten bij kleinschalige marktinitiatieven en het op-
zetten van maatwerkprojecten vraagt meer inzet van betrokkenen dan bij pro-
jectmatige bouw. 
 

• Geografisch/ruimtelijk 
 Het college streeft naar een woningbouwprogramma van 750 reguliere woningen 
tot en met 2020. Het blijkt moeilijk om inwoners aan te trekken uit omliggende 
gebieden.  
 
Prognoses zijn bijgesteld op basis van ontwikkelingen in de voorgaande jaren en 
de verwachtingen voor de toekomst. Verwacht wordt dat de gezinsuitdunning nog 
wel doorzet, maar dat de woningbehoefte de komende jaren rondom de 75 nieuw 
te bouwen woningen zal zitten. Hiervoor is voldoende ruimte.  
 
Er zal meer worden ingestoken op herstructurering van de verouderde gebieden. 
De kwaliteit van de woningen staat onder druk. Aandacht voor leegstaande ge-
bouwen en de openbare ruimte blijft nodig. Een integrale aanpak met samenwer-
kingspartners, is nodig om leegstand en verpaupering te voorkomen. Voor de dor-
pen worden dorpsvisies met concrete actieplannen gemaakt waarin de leefbaar-
heid en de stagnatie van de groei een gespreksonderwerp is.  

 
• Maatschappelijk 

De gemeente heeft te maken met de gevolgen van de landelijke crisis en de stag-
natie van de bevolkingsgroei. De beschikbare middelen zijn beperkt. Inwoners 
worden gefaciliteerd bij het ondersteunen van initiatieven van onderop.  
 
 

7. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
 

• Politiek/bestuurlijk 
Vanaf 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning in werking getre-
den. In 2011 is het eerste beleidsplan geëvalueerd en is één integraal beleidsplan 
Wmo en Volksgezondheid Noordoostpolder 2012-2015 ontwikkeld. De kernwaar-
den in dit beleid zijn zelforganiserend vermogen, wederkerigheid, participatie be-
vorderend ondernemerschap, sturende rol van de gemeente en integrale uitvoe-
ring. De gemeente krijgt steeds meer verantwoordelijkheden overgeheveld vanuit 



 141

het Rijk. Vanaf 2014/2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor Begeleiding 
en Persoonlijke Verzorging vanuit de AWBZ. Dit valt onder de Wmo. Daarnaast 
wordt de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdzorg en de Partici-
patiewet. Via het Project Krachtig Noordoostpolder worden de nieuwe taken in 
samenhang ontwikkeld. De overhevelingen gaan gepaard met bezuinigingstaak-
stellingen. Hiervoor moeten oplossingen gevonden worden. Een integrale uitvoe-
ring tussen regelingen en een gekantelde werkwijze zijn hierbij van groot belang. 
Hierop wordt derhalve ingezet.  

 
• Financieel/economisch 

De Wmo is net als de WWB een open-einde-regeling. De aankomende jaren zal 
steeds meer bezuinigd worden. Verder worden er vanuit het Rijk meer verant-
woordelijkheden en taken overgeheveld naar de Wmo. Hierop vindt een doelma-
tigheidskorting plaats. De egalisatiereserve Wmo wordt de komende jaren ge-
bruikt om eventuele tekorten op te vangen. Via het project De Kanteling is de 
compensatieverplichting vanuit de Wmo verder vorm gegeven en is een passend 
voorzieningenaanbod voor mensen met beperkingen ontwikkeld. Ook wordt ernaar 
gestreefd dat de uitgaven binnen het beschikbare budget passen. Gezien alle ont-
wikkelingen in het sociale domein bestaat echter wel het risico van stijgende kos-
ten om aan de compensatieverplichting te kunnen blijven voldoen.  

 
• Juridisch/wettelijk 

Het is mogelijk dat via jurisprudentie wijzigingen in de uitvoeringspraktijk en fi-
nanciële situatie van de Wmo optreden. Dit levert voor gemeenten de nodige risi-
co’s op. Een recent voorbeeld is dat volgens jurisprudentie geen inkomenstoets 
toegepast mag worden voor de regiotaxi, wat eerder wel gebeurde. Hierdoor kan 
het zijn dat meer taxipassen verstrekt moeten worden. Daarnaast vinden bezuini-
gingen plaats in de AWBZ, maar ook op het totale Wmo-budget. Wel moet vol-
daan worden aan de compensatieverplichting van mensen met beperkingen die in 
de Wet maatschappelijke ondersteuning is opgenomen. Dit betekent dat er binnen 
de gestelde kaders steeds afwegingen gemaakt moeten worden, zodat aan de 
wettelijke verplichting voldaan kan blijven.  

 
• Technisch 

Geen bijzonderheden.  
 

• Organisatorisch 
Door overheveling van taken vanuit het Rijk waar niet altijd compensatie tegen-
over staat ontstaan binnen de organisatie vraagstukken over het volume van me-
dewerkers in de uitvoering en over de wijze waarop met de nieuwe taken wordt 
omgegaan: 
 
1. Het Rijk hevelt steeds meer taken over vanuit de AWBZ naar de Wmo. De ge-

dachte hierbij is dat de gemeente beter in staat is om de (integrale) regie op 
de klant en de budgetten te voeren. Een deel van de taken zal de gemeente 
inkopen en een ander deel van de (indicerende) taken zal mogelijk terecht 
komen bij het Wmo team van de gemeente dat ook prestatieveld 6 uitvoert. 

2. De “kanteling” die momenteel plaats vindt bij de Wmo veronderstelt dat de 
gemeente handelt vanuit de compensatiegedachte in plaats vanuit de claimge-
richte benadering. Deze vraaggerichte werkwijze gaat gepaard met het doen 
van een brede intake middels een gesprek met de klant. De kanteling veron-
derstelt ook een andere werkwijze van de uitvoerenden en in eerste instantie 
zal de aanpak arbeidsintensiever zijn.  

 
Het aantal indicaties dat voorheen door het CIZ werd gedaan is drastisch afgeno-
men doordat het Wmo team zich verder heeft geprofessionaliseerd. Echter door 
de bovengenoemde ontwikkelingen zal opnieuw naar de uitvoerende taken en de 
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formatie moeten worden gekeken om het gewenste niveau van de uitvoering te 
kunnen blijven waarborgen. 
 

• Geografisch/ruimtelijk 
Geen bijzonderheden. 

 
• Maatschappelijk 

Participatie van externe partijen is een risico. De Wmo verplicht dat er participatie 
plaatsvindt bij de beleidsvorming. De uitbreiding van taken onder de Wmo die 
verdwijnen binnen de AWBZ is een risico, omdat steeds meer burgers zich tot de 
gemeente zullen wenden. De elkaar opvolgende wijzigingen zullen steeds vastge-
legd moeten worden in beleid en geïmplementeerd moeten worden. Hierdoor ont-
staan ook weer nieuwe financiële en maatschappelijke risico’s.  

 
 

8. Zwembad Bosbad 
 

• Politiek-bestuurlijk 
In de vergadering van juni 2009 is de gemeenteraad akkoord gegaan met het 
nieuwe meerjarenconvenant 2009-2012 tussen de gemeente Noordoostpolder en 
Stichting Exploitatie Zwembad Bosbad. Het convenant is de opvolger van de oude 
raamovereenkomst en de basis voor het verstrekken van de subsidie voor de ko-
mende jaren tot en met 2012. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de ge-
maakte frictiekosten en over de kosten voor achterstallig onderhoud.  
 

 
In juni 2011 is door de gemeenteraad gekozen voor een functioneel binnenzwem-
bad waarbij het buitenbad open blijft tot 2016 tenzij blijkt dat: 
- het buitenbad niet langer recreatief aantrekkelijk blijkt te zijn; 
- het buitenbad om hoge investeringskosten c.q. renovatie vraagt; 
- er een alternatieve buitenzwemlocatie nabij Emmeloord gerealiseerd is. 
Er vinden gesprekken plaats over het beheer van het zwembad en de accommo-
datie Bosbad. 
Daarnaast is het convenant, dat op 31 december 2012 afliep met 1 jaar verlengd. 

 

• Financieel-economisch 
Zwembad Bosbad kampt al een aantal jaren met een negatief eigen vermogen. De 
jaarrekening van 2011 laat echter een positief resultaat zien waardoor het eigen 
vermogen is verbeterd.  
 

• Juridisch/wettelijk, technisch, organisatorisch en geografisch ruimtelijk 
Geen bijzonderheden. 

 
• Maatschappelijk 

De doelstelling van de gemeente voor 2012 ten aanzien van het zwembad Bosbad 
is “het in stand houden van een zwemvoorziening (overdekt en openlucht) in 
Emmeloord ten behoeve van instructie-, doelgroepen- en recreatief zwemmen 
voor de inwoners van de gemeente Noordoostpolder”. 

 
 

9.  Openbare ruimte 
 
• Politiek/bestuurlijk 

Voor de diverse onderdelen in de openbare ruimte zijn kwaliteitsniveaus vastge-
steld bij de vaststelling van beleidsplannen. De huidige kwaliteit is overwegen 
vastgesteld op niveau ‘laag’. Toekomstige bezuinigingen zetten dit uitgangspunt 
flink onder druk. 
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Dit is tegelijk het minimum niveau waarbij nog geen achterstallig onderhoud 
plaatsvindt. Een lager niveau leidt tot een hogere aansprakelijkheid. 
Dit geldt voor regulier en groot onderhoud, maar ook voor vervangings-
investeringen. Met name bij de bruggen zijn de komende jaren grote investerin-
gen te verwachten. Het vervangen van een beweegbare brug (Marknesserbrug) 
staat voor 2015 gepland. Hiervoor zijn voldoende middelen gereserveerd. Voor de 
vervangingspiek van vaste bruggen in 2025 is tot nu toe te weinig gereserveerd. 
Het niet of niet tijdig vervangen leidt tot veiligheidsrisico’s. 

 
• Financieel/economisch 

Het achterstallig onderhoud is volledig weggewerkt in 2012. Het structurele bud-
get in de begroting is op orde, maar staat flink onder druk van de komende bezui-
nigingen. Het risico is aanwezig dat er dan opnieuw achterstallig onderhoud gaat 
ontstaan. 
Voor het rehabiliteren van de openbare ruimte en het vervangen van de bruggen 
is geen geld gereserveerd. 
 
Voor de openbare ruimte wordt gewerkt aan een beleidsplan waarin alle deelas-
pecten integraal worden verwerkt. De sectorale beleidsplannen zullen daarna ver-
dwijnen.  
 
De financiële risico’s zijn niet de kosten van het opheffen van het achterstallig on-
derhoud. Die zijn op enig moment bekend en dat is het gevolg van keuzes. De ri-
sico’s betreffen plotselinge vervelende gevolgen als gevolg van achterstallig on-
derhoud die onmiddellijk opgepakt moeten worden. Denk aan onacceptabel grote 
scheuren en gaten in het asfalt na een strenge winter of het inzakken van een 
brug of duiker en aansprakelijkheid wegens nalatig handelen. 
De aangekondigde gemeentebrede bezuinigingen (fase 3) zijn wel een financieel 
risico. Zoals hierboven aangegeven, zijn de civieltechnische elementen in de afge-
lopen jaren met een forse eenmalige investering (bijna 10 miljoen euro) opge-
waardeerd tot een minimaal niveau. 
Nieuwe bezuinigingen in het reguliere budget zullen tot een situatie leiden waarin 
opnieuw achterstallig onderhoud kan gaan ontstaan, waarvoor dan over enkele ja-
ren opnieuw een forse eenmalige investering nodig zal zijn. Herstel leidt meestal 
tot een factor 2 a 3 aan kosten. Om structureel lagere onderhoudskosten te gene-
reren, zijn dus andere keuzes nodig. Keuzes over het beëindigen van taken en/of 
over het afstoten van voorzieningen en het consequent onderhouden op een mi-
nimum niveau! 
 

• Juridisch/wettelijk 
Indien het onderhoudsniveau tot beneden aanvaardbare minimumgrenzen daalt, 
kan de gemeente en/of het bestuur bij een ongeval en/of schade die te wijten is 
aan onaanvaardbaar achterstallig onderhoud, aansprakelijk worden gesteld voor 
de gevolgen daarvan. De Commissie BBV spreekt van het hanteren van een zoda-
nig onderhoudsniveau dat er geen achterstallig onderhoud optreedt. 
 

• Technisch 
Hoe verder het achterstallig onderhoud oploopt, hoe hoger de kosten van onder-
houd in de toekomst worden. Dit loopt niet één op één, maar kent een multiplier-
effect. Dit betekent dat de kosten van herstel een progressief karakter kennen ten 
opzichte van de besparingen van uitstel. 

 
• Organisatorisch 

De organisatie is in staat het reguliere onderhoudswerk uit te voeren. Bij het inlo-
pen van achterstanden vraagt het organiseren hiervan serieuze aandacht, capaci-
teit en planning. De wijze van plannen en inzet van capaciteit zal ad hoc zijn en 
met grote(re) pieken.  
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• Geografisch/ruimtelijk 
Geen bijzonderheden.  

 
• Maatschappelijk 

Het (achterstallig) onderhoud van de openbare ruimte is direct zichtbaar voor ie-
dere gebruiker daarvan. Tevens weten de inwoners dat de gemeente verantwoor-
delijk is voor de openbare ruimte en daar geld voor krijgt, onder andere door de 
onroerende-zaakbelastingen. Dit kan leiden tot ontevredenheid, klachten en een 
negatief imago van de gemeente. De leefbaarheid van de openbare ruimte gaat 
achteruit/kan achteruitgaan. Dit kan een negatieve uitstraling geven die uit kan 
werken op vandalisme, onverschilligheid, onveiligheid en dergelijke.  

 
 
10. Decentralisaties sociaal domein  
 

• Politiek/bestuurlijk 
In het sociaal domein krijgt de gemeente steeds meer verantwoordelijkheden 
overgeheveld vanuit het Rijk. In 2014 wordt de Participatiewet ingevoerd. Vanaf 
2014/2015 wordt de gemeente in het kader van de WMO verantwoordelijk voor 
diverse functies vanuit de AWBZ. En in 2015 wordt de gehele keten van jeugdzorg 
onder verantwoordelijkheid van gemeente gebracht. De taken en verantwoorde-
lijkheden komen over naar gemeente met budgetten waarop reeds efficiencykor-
tingen door het Rijk zijn ingeboekt. Gemeenten hebben beleidsruimte om hierop 
in te spelen, maar de opgave is groot, zowel organisatorisch, financieel als maat-
schappelijk.  

 
• Financieel/economisch 

De decentralisaties brengen financiële risico’s met zich mee, aangezien gemeen-
ten taken krijgen overgeheveld, die met minder middelen moeten worden uitge-
voerd dan nu gebeurd. Risico’s zitten in de efficiencykortingen op het budget voor 
jeugdzorg en de AWBZ-budgetten die in het kader van de WMO worden overgehe-
veld. Daarnaast is er een financieel risico ten aanzien van de sociale werkvoorzie-
ning omdat de bekostiging naar beneden wordt bijgesteld terwijl bestaande kosten 
maar moeilijk te beïnvloeden zijn. 

 
• Juridisch/wettelijk 

Voor alle decentralisaties geldt dat nog wetgevingstrajecten moeten worden door-
lopen en afgerond. Precieze wetgeving en consequenties daarvan voor gemeenten 
liggen dus nog niet definitief vast. 

 
• Technisch 

Geen bijzonderheden.  
 

• Organisatorisch 
Door overheveling van taken vanuit het Rijk waar niet altijd compensatie tegen-
over staat ontstaan binnen de organisatie vraagstukken over het volume van me-
dewerkers in de uitvoering en over de wijze waarop met de nieuwe taken wordt 
omgegaan.  
 

• Geografisch/ruimtelijk 
Geen bijzonderheden. 

 
• Maatschappelijk 

Alle decentralisaties in het sociale domein hebben betrekking op inwoners die een 
beroep doen op ondersteuning bij hun maatschappelijke participatie. Binnen deze 
groep bevinden zich kwetsbare inwoners. Alle risico’s die in zich in het kader van 
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de decentralisatieopgaven voordoen, kunnen dus een grote maatschappelijke im-
pact hebben.  

 

C.  Inventarisatieresultaten 
 

De resultaten van risico-inventarisatie en –analyse worden opgeknipt in een drie-
tal onderdelen, te weten: 

1. Risico’s die feitelijk geen risico’s zijn, maar het gevolg van keuzes; 
2. Risico’s die onderdeel van besluitvorming uitmaken/uitmaakten en “geac-

cepteerd” zijn of worden; 
3. Risico’s die geheel buiten de gemeentelijke invloedssfeer liggen. 
 

 
1. Risico’s die geen feitelijke risico’s zijn, maar het gevolg van keuzes 
 

Ten aanzien van deze risico’s is er sprake van keuzes. Op het moment dat een keuze 
wordt gemaakt is bekend wat het doel is, wat daar voor gedaan moet worden en wat 
dat gaat kosten. Tevens is veelal exact bekend wat de betreffende risico’s zijn en de-
ze worden inherent aan de besluitvorming aanvaardbaar geacht en geaccepteerd.  
Dit geldt voor alle van de volgende aspecten: poli-
tiek/bestuurlijk/financieel/economisch/ juridisch/wettelijk/ tech-
nisch/organisatorisch/organisatorisch/geografisch/ruimtelijk en maatschappelijk. 
 
 
Het gaat om de volgende onderwerpen: 
 
• Onderhoud in en aan de openbare ruimte 

De noodzakelijke budgetten voor een minimaal onderhoudsniveau voor ‘schoon, 
heel en veilig’ zijn bekend. 
 

• Project Masterplan Sportaccommodaties 

De lasten van de verschillende projectonderdelen zijn bekend. 
 

• Onderwijshuisvesting 

Er is een beeld van de situatie voor de komende jaren. Op basis van het vigerende 
plan is er over enige jaren een structureel tekort te verwachten.  
 

• Project Zuyderzeerand 

Het project kent zoveel relaties met andere partijen, dat het lastig is aan te geven 
wat de risico’s zijn waar Noordoostpolder invloed op heeft. Op dit moment zijn er 
geen risico’s.  
 

• Contractmanagement 

Het oppakken van het onderdeel zal de risico’s van de reguliere bedrijfsvoering 
kunnen verkleinen, maar ook van de projecten. 
 

• Subsidiebeleid/-verlening 

Een nieuw of aangepast subsidiebeleid kan afhankelijk van de keuzes voor of na-
delige gevolgen hebben op de verschillende risicofactoren. 

 
 

2. Risico’s die onderdeel van besluitvorming uitmaken/uitmaakten en  
     “geaccepteerd” zijn of worden 
 

Anders bij het vorige punt is hier sprake van daadwerkelijke risico’s, waarop de ge-
meente in mindere mate invloed kan uitoefenen. Aard en omvang van de risico’s 
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kunnen redelijkerwijs worden geschat en/of er bestaat een vrijheid of mogelijk is hier 
het beleid/beheer (gedeeltelijk) op aan te passen. Denk hierbij aan de WWB en de 
WMO. 
   

Het gaat om de volgende onderwerpen:  
• Project Wellerwaard in combinatie met de golfbaan 

 

• De Poldertoren 

 

• Wet Werk en Bijstand 

Aanpassingen door het rijk van de hoogte van het budget van de WWB hoeven 
niet per definitie opgevangen te kunnen worden door aanpassing van het beleid. 
Dit wil niet zeggen dat er in het geheel geen mogelijkheden zijn.  
 

• Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

Hier geldt hetzelfde als bij de WWB. Er is vrijheid op onderdelen van beleid, maar 
bij het terugdringen van het budget zal dit niet eenvoudig uit te leggen zijn aan de 
afnemers die dit treft. Besluitvorming hierover zal derhalve lastig zijn. 
 
 

3. Risico’s die buiten de gemeentelijke invloedssfeer liggen 
 

Bij deze zaken kan gesteld worden dat de gemeente in het gunstigste geval haar best 
kan doen om de risico’s of de gevolgen daarvan te beperken, maar feitelijk geen in-
vloed heeft. Een helder voorbeeld hiervan is het ziekenhuis. De gemeente kan haar 
best doen om er voor te zorgen dat het dr. J.H. Jansencentrum in Emmeloord zo goed 
mogelijk wordt gefaciliteerd. Feit is ook dat de gemeente geen deel uitmaakt van het 
ziekenhuisbestuur en ook geen verplichte verwijsbrieven kan uitschrijven voor patiën-
ten om te worden behandeld/opgenomen in het ziekenhuis te Emmeloord.  
 
Het gaat om de volgende zaken:  
• Project Emmelhage. 

De wereldwijde economische crisis heeft geleid tot een verslechterde woningmarkt 
en stagnerende huizenverkopen. Hier heeft ook Emmelhage last van. Er worden 
minder kavels verkocht dan oorspronkelijk de bedoeling was. De gemeente kan 
goede randvoorwaarden scheppen en proberen de gemeente en Emmelhage zo 
goed mogelijk te promoten, echter haar invloed is op dit moment beperkt. 

• Bevolkingsgroei. 
Naast de bovenstaande economische crisis (die zijn invloed heeft op het aantal 
nieuwbouwwoningen) zorgen demografische ontwikkelingen voor een stagnerende 
bevolkingsgroei. Ook hier heeft gemeente weinig invloed op.  

• Dr. J.H. Jansencentrum Emmeloord. 
Bij de inleiding van dit onderdeel (hierboven) is het ziekenhuis als voorbeeld ge-
bruikt. 
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Paragraaf 
 

Onderhoud kapitaalgoederen 
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ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN 
 

Inleiding 
De gemeente beheert een groot deel van de openbare ruimte. Deze ruimte is bedoeld om 
verschillende functies mogelijk te maken, zoals verkeer, wonen, werken en recreëren. 
Daarom bestaat de openbare ruimte uit een aantal kapitaalgoederen, zoals wegen, brug-
gen, steigers, watergangen, riolering, groenvoorzieningen, verlichting, sportaccommoda-
ties en gebouwen. Al deze kapitaalgoederen moeten onderhouden worden. Gezien het 
blijvende karakter van de kapitaalgoederen is dat een taak waar doorlopend budgettaire 
middelen voor nodig zijn. Enerzijds voor het reguliere beheer van de kapitaalgoederen 
(structureel een bedrag per jaar) en anderzijds voor periodieke vervanging en renova-
tie/groot onderhoud (eens per x aantal jaren één groot bedrag). Bij dit laatste gaat het 
meestal om hoge bedragen die eens per vele jaren nodig zijn. Hiervoor zou een soort 
‘jaarlijkse reservering’ gemaakt (of afschrijving gedaan) moeten worden, om deze kosten 
gelijkmatig in de begroting op te kunnen vangen. 
 
Het beleid dat door de raad is vastgesteld, is dat de goederen die de gemeente heeft op 
een minimum niveau moeten worden onderhouden. Dit is overigens ook vastgelegd in 
het BBV. In de afgelopen jaren is om die reden het achterstallig onderhoud weggewerkt 
en zijn de structurele budgetten op orde gebracht. 
Wel is het van belang dat de dotaties aan bestemmingsreserves en voorzieningen op peil 
worden gebracht om problemen in de toekomst te voorkomen. Zo is de dotatie aan de 
reserve bruggen onvoldoende om de vervangingspiek in 2025 op te vangen! 
Het is noodzakelijk om het beleid te continueren om te voorkomen dat er opnieuw on-
deruitputting optreedt. 
Ondanks de bezuinigingen uit de fases 1 en 2 in 2012 zijn de afgesproken beleidsniveaus 
gehaald. Dit komt doordat er efficiënter is gewerkt en door aanbestedingsvoordelen. 
De bezuinigingen uit fase 3 zullen wel gaan leiden tot een afname van het kwaliteitsni-
veau in de openbare ruimte. Dit kan gaan leiden tot achterstallig onderhoud, verloede-
ring, toename van klachten en claims etc. 
 
In de beleidsplannen die op grond van artikel 18 van de Financiële Verordening gemeen-

te Noordoostpolder (hierna: financiële verordening) over de diverse kapitaalgoederen 
door de raad zijn vastgesteld, legt de raad de gewenste onderhoudsniveaus voor de ver-
schillende kapitaalgoederen vast. Deze plannen vormen daarmee de basis voor de bud-
gettaire keuzes die nodig zijn om het gewenste onderhoud uit te kunnen voeren. Het 
gaat daarbij niet uitsluitend om de hoogte van de budgetten, maar ook om de systema-
tiek (zoals structureel of incidenteel budget, keuze voor wel of niet activeren van investe-
ringen, keuze voor het wel of niet instellen van een financiële voorziening of reserve, 
etc.). In de (onderhavige) paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’ van de jaarlijkse be-
groting worden vervolgens de ontwikkelingen van de diverse kapitaalgoederen beschre-
ven, ten opzichte van de beleidsplannen. Daarbij worden tevens de keuzes beschreven 
die voor dat begrotingsjaar gemaakt worden over de beschikbaarstelling van financiële 
middelen voor de uitvoering van de beleidsplannen. 

Openbaar groen 
In oktober 2010 stelde de gemeenteraad het Groenbeleidsplan 2010-2014 vast. In dit 
plan staat het beleid voor de groenvoorzieningen in de gemeente Noordoostpolder. Het 
plan bevat een visie op het groen en vormt daarmee de basis voor maatregelen op ge-
bied van inrichting, beheer, behoud en gebruik van het groen. Het Groenbeleidsplan gaat 
over alle groene elementen; plantsoenen, gazons, bossen, begraafplaatsen (groen), 
speelplaatsen en sportvelden. 
 
Bij de vaststelling van het Groenbeleidsplan is gekozen voor een lager onderhoudsniveau 
(niveau C) en het omvormen van onderhoudsintensieve groenvakken. Het Groenbeleids-
plan wordt uitgewerkt in één of meer beheerplan(nen). Met deze beheerplannen worden 
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de (strategische) beleidskeuzes uit het Groenbeleidsplan vertaald naar (tactische) con-
crete beheermaatregelen. 
 
In 2012 is gestart met het opstellen van een integraal beleidsplan openbare ruimte. In 
dit plan worden voor de diverse aspecten in de openbare ruimte kwaliteitsniveaus vast-
gelegd. Hierbij wordt gekeken naar de huidige sectorale plannen en budgetten. 
Doordat vrijwel alle aspecten op het niveau ‘laag’ zijn vastgelegd en gebudgetteerd, is er 
evenwel weinig ruimte voor andere keuzes gezien in het licht van de bezuinigingen die 
nog op de gemeente af komen. Van groot belang is hoe de participatie wordt vormgege-
ven. 
 
Begraven 
De raad heeft op 15 september 2011 de nota 'Investeringsprogramma begraafplaatsen in 
relatie tot tariefontwikkeling' vastgesteld. Samenvattend kunnen door optimalisatie van 
de werkprocessen en verdergaande kostenbeheersing, de kapitaallasten van het investe-
ringsprogramma 2012-2015 worden gedekt binnen de bestaande begroting door 
aframing van de kostenplaats. 
In de raad van september 2012 heeft de raad het beleidsplan begraven behandeld en 
geamendeerd. Het amendement betekent dat begraafplaatsen gedeeltelijk als collectief 
worden aangemerkt. In de praktijk betekent dit dat de begraafplaats Emmeloord vanwe-
ge het parkachtig karakter als zodanig ook deels een recreatief karakter heeft. 
De tarieven worden daardoor integraal met 5% verlaagd, waarbij de kosten ten laste 
worden gebracht van de exploitatie. Het amendement wordt in de raad van februari 2013 
behandeld. 
 
Wegen (verhardingen) 
Voor het beheer van de gemeentelijke verhardingen van wegen, straten en pleinen, heeft 
de gemeenteraad op 8 november 2007 het ‘Wegenbeleidsplan Noordoostpolder 2008-
2011’ vastgesteld. In dit plan is gekozen voor een kwaliteits(beheer)niveau per wegtype. 
Verhardingen in de centra zijn vastgesteld op kwaliteitsniveau ‘basis’ en de overige we-
gen zijn op kwaliteitsniveau ‘laag’ vastgesteld. In het plan zijn ook de financiële conse-
quenties voor de uitvoering beschreven. Bij de vaststelling van het wegenbeleidsplan is 
tevens besloten om een voorziening in te stellen om de fluctuerende lasten van groot 
onderhoud gelijkmatig over de jaren in de begroting te kunnen spreiden.  
 
In september 2008 is het “Uitvoeringsplan achterstallig wegenonderhoud 2009-2012” 
aan het college voorgelegd. Dit plan is, samen met het Wegenbeleidsplan, jaarlijks ver-
taald naar een uitvoeringplan. Ook voor 2012 is een uitvoeringsplan opgesteld en gerea-
liseerd. Inmiddels is al het achterstallig wegenonderhoud weggewerkt en zijn de kwali-
teitsniveaus in 2012 gehaald binnen beschikbaar budget. 
De herziening van de Wegenlegger is in ontwerp gereed en zal begin 2013 onherroepelijk 
worden. 
 
Openbare verlichting 
In het ‘Verlichtingsplan 2008-2012’ staan de gemaakte keuzes voor het beheer van de 
openbare verlichting. Gekozen is voor een preventieve onderhoudssystematiek (i.p.v. 
correctief). Daarnaast is in het plan geanticipeerd op de te verwachten grootschalige ver-
vanging van de huidige lichtmasten. Verder is vastgesteld op welke soort stra-
ten/gebieden wel en geen openbare verlichting wordt gerealiseerd en in hoeverre daarbij 
aan de gangbare normen zal worden voldaan. Tot slot is gekozen om bij vervanging van 
bestaande verlichtingsapparatuur, terugverdienbare energiebesparende maatregelen toe 
te passen en om niet-verhaalbare schades te gaan declareren. 
Het achterstallig onderhoud aan de openbare verlichting is weggewerkt binnen beschik-
baar budget.  
Het onderhoud en beheer zijn conform het beleidsplan uitgevoerd en de kwaliteitsni-
veau’s zijn gehaald. 
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Om de fluctuerende lasten van groot onderhoud in de toekomst te spreiden en op te 
kunnen vangen, is het noodzakelijk om een voorziening voor openbare verlichting in te 
stellen.  
 
Gemeente Noordoostpolder heeft onderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van LED 
verlichting. In de rapportage van dit onderzoek komt naar voren dat bij het ontwerpen 
van nieuwe lichtinstallaties, LED verlichting technisch en economisch haalbaar is. 
LED verlichting wordt waar mogelijk toegepast bij grootschalige vervangingen en in 
nieuwbouw- en inbreidingsplannen. Een voorbeeld hiervan is het toepassen van LED ver-
lichting in woonwijk Emmelhage en Emmeloord Centrum. 
 
Bebording en bewegwijzering  
In 2009 heeft de gemeenteraad het beleidsplan “Verkeersbordenplan Noordoostpolder 
2009-2013” vastgesteld. Hierin staat het beleid voor het plaatsen (en dus ook verwijde-
ren) van verkeersborden. De sanering van overbodige verkeersborden is in 2012 afge-
rond. 
 
Bruggen, duikers en steigers 
Op 15 september 2011 is het beleidsplan civiele kunstwerken door de raad vastgesteld. 
In het plan zijn de onderhoudsniveaus en vervangingstermijnen vastgelegd. 
Tot 2014 zijn de financiële middelen voor onderhoud en vervanging van civiele kunstwer-
ken op orde. Voor de financiering van de toekomstige vervangingen (na 2014) is tijdige 
reservering van financiën noodzakelijk. Belangrijk aandachtspunt blijft het jaarlijks reser-
veren voor toekomstige vervanging van de bruggen. Bij de vaststelling van het beleids-
plan is door de raad besloten om jaarlijks een afweging te maken om bij een positief re-
sultaat van de jaarrekening een dotatie aan de reserve bruggen te doen. Bij de besteding 
van het jaarrekeningresultaat 2011 is er echter geen dotatie aan de reserve bruggen 
gedaan. Voor 2012 is dit nog afwachten.  
 
Stedelijk water 
In 2009 is het ‘Beeldkwaliteitsplan stedelijk waterbeheer’ opgesteld. De inhoud van dat 
plan is vertaald naar de bestekken en onderhoudsmethodieken. 
Op 14 februari 2011 is “de nieuwe maatwerkovereenkomst tussen gemeente Noordoost-
polder en Zuiderzeeland” ondertekend en in werking getreden. 
De stedelijke wateren zijn in 2012 volgens de vastgestelde eisen onderhouden. 
 
Riolering  
Op grond van de Wet milieubeheer (artikel 4.22 en 4.23) heeft de gemeente de wettelij-
ke verplichting om te beschikken over een geldend gemeentelijk rioleringsplan (GRP). In 
2012 is het nieuwe Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan vastgesteld. In het vGRP is 
onder andere getoetst in hoeverre de bestaande gemeentelijke rioleringsstelsels voldoen 
aan de hiervoor voorgeschreven doelen en functionele eisen. Om de doelen waaraan nog 
niet kan worden voldaan te kunnen realiseren binnen de vastgestelde planperiode, kan 
een onderscheid worden gemaakt in het uitvoeren van reguliere onderzoeken en onder-
houd en de eveneens noodzakelijke projectmatige onderzoeken en maatregelen. De kos-
ten van het beheer van de riolering worden gedekt door de inkomsten uit de rioolheffing. 
Het al vastgestelde vGRP voorziet ook in het beleid inzake de invulling van de zorgplich-
ten voor hemelwater en grondwater. 
Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan door het college vastgesteld. In 2012 zijn de afkop-
pelprojecten Kruidenbuurt fase 1 afgerond en fase 2 volop in uitvoering. Verder is een 
gedeelte riolering gescheiden gemaakt gelijkertijd met de herinrichting van De Baan in 
Ens. De voorbereiding van fase 1 Emmeloord-Oost zijn afgerond, de aanbesteding vindt 
plaats in februari 2013. 
De overige zaken zijn volgens het vGRP uitgevoerd.  
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Gemeentelijke (openbare) gebouwen 
Op 20 april 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met het “Gemeentelijk Gebouwen 
Plan 2010 t/m 2019”. In dit plan zijn onder meer de onderhoudsniveaus en de daarbij 
behorende kosten voor het groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen opgeno-
men. Voor het groot onderhoud aan de gemeentelijke (openbare) gebouwen wordt ge-
werkt met een voorziening in de vorm van een jaarlijkse dotatie.  
 
In het “Gemeentelijk Gebouwen Plan 2010 -2019” is abusievelijk de indexatie niet mee-
genomen. Ook zorgt het sterk verouderde gebouwenbestand voor de nodige fluctuaties in 
de onderhoudskosten. In de beleidsplanning is per 2016 een verhoging van de dotatie 
met 60.000 euro per jaar voorzien. In 2013 zal het plan worden herzien. Dat is ook het 
moment dat het plan aangepast wordt aan het wijzigende gebouwenbestand (onder meer 
de Bosbadhal, kleedgebouwen en de verbouwing van het gemeentehuis), de voortschrij-
dende inzichten en de gevolgen van de efficiencyslagen die gemaakt worden. Tot en met 
2015 verwachten wij geen problemen in verband met de huidige economische situatie 
waarin aanbestedingen naar verwachting een gunstig beeld zullen opleveren. 
 
In 2012 zijn we aan de slag gegaan met de nieuwe onderhoudspartijen. Het onderhoud 
en de contacten met de partijen lopen voorbeeldig. In 2013 wordt meer synergie gezocht 
met het facilitaire deel van vastgoedbeheer. 
 
In 2012 is het achterstallige onderhoud op werelderfgoed volledig weggewerkt. De ge-
bouwen verkeren nu in een goede staat van onderhoud en vanaf heden kan volstaan 
worden met het beheren van deze gebouwen op dezelfde wijze als de andere gebouwen. 
 
Sportaccommodaties 
De sportaccommodaties die onderhouden worden door de gemeente, zijn integraal on-
derdeel van het “Gemeentelijk Gebouwen Plan”. 
 
Er wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen en bestrijden van legionella. De tap-
waterinstallaties van alle sporthallen en gymlokalen zijn aangepast aan de geldende 
richtlijnen die volgen uit wet- en regelgeving. 
Het voorkomen en bestrijden van legionella zal ook de komende tijd de nodige mens-
kracht en financiële middelen vragen. Het beeld tot nu toe is dat het aantal besmettingen 
fors is afgenomen. Er zijn nog enkele probleemlokaties waar we ook komend jaar weer 
doorgaan met het definitief bedwingen van dit probleem. 
 
Schoolgebouwen 
De Meerjarenonderhoudsplanning (MOP) Onderwijsgebouwen 2008-2031 is opgesteld. 
Het plan is in 2012 geactualiseerd. 
De toekenning van de benodigde middelen aan de schoolbesturen vindt plaats via het 
jaarprogramma huisvesting onderwijs.  
Naar verwachting zal dit tot en met 2014 op deze wijze verlopen. Per januari 2015 be-
staat het voornemen (regeerakkoord) dat het rijk de onderhoudsplicht voor de onder-
wijsgebouwen en de daarvoor noodzakelijke financiële middelen doordecentraliseert naar 
de schoolbesturen. De huidige dotatie (ca. € 1.2 mln) vanuit de vastgestelde inkomsten 
onderwijshuisvesting aan de onderhoudsreserve is voldoende. 
Het onderhoud voortgezet onderwijs komt door een stelselwijziging per 1 januari 2005 al 
bijna 10 jaar niet meer voor rekening van gemeenten. 
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Omschrijving kapitaalgoederenbeheer 

Beleids- en 
beheerplan 

Vastgesteld 
in jaar 

Te actuali-
seren per 

Openbare ruimte     Nee   
Wegen   Ja 2007 2012 
Stedelijk water     Ja 2009 n.v.t. 
Bruggen en steigers      Ja 2011 n.v.t. 
Riolering      Ja 2012 2016 
Groenvoorzieningen     Ja 2010 2014 
Speelplaatsen    Ja 2006 2010 
Openbare verlichting              Ja 2008 2012 
Openbare gebouwen    Ja 2010 2013 
Schoollocaties Ja 2009 2012 
Buitensportaccommodaties  Nee n.v.t. n.v.t. 

        
 
 

Omschrijving kapitaalgoederenbeheer 
in meerjarenramingen 

In de begro-
ting opgeno-

men 

Storting in 
voorziening 
of bestem-

mingsreserve 

Storting 
toereikend? 

        
Wegen   Ja Ja Ja 
Stedelijk water     Nee Nee n.v.t. 
Bruggen en steigers      Ja Ja Ja 
Riolering      Ja Ja Ja 
Groenvoorzieningen     Ja Nee n.v.t. 
Speelplaatsen    Ja Nee n.v.t. 
Openbare verlichting    Ja Nee n.v.t. 
Openbare gebouwen    Ja Ja Ja 
Schoollocaties Ja Ja Ja 
Buitensportaccommodaties  Ja Ja Ja 
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FINANCIERING 
 

 
Algemene ontwikkelingen 
 
De financieringsparagraaf bevat informatie over het financieringsgedrag van de gemeen-
te. In het kader van de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) zijn regels vast-
gesteld, die van kracht zijn voor het beheersen van financiële risico’s op aangetrokken en 
uitgezette middelen, c.q. het risicomanagement. 
De wet FIDO is een raamwerk, dat de risico’s in het financieringsbeleid van overheden 
binnen de perken moet houden en tegelijkertijd flexibiliteit en transparantie in de finan-
cieringsstructuur mogelijk maakt  
 
Deze financieringsparagraaf zal informatie geven over de algemene ontwikkelingen en de 
concrete beleidsplannen omtrent het risicobeheer, de gemeentefinanciering en het kas-
beheer. 
 

Risicobeheer 
 
Het kernonderdeel van de financieringsparagraaf is wel het risico profiel. Onder risico’s 
worden hier verstaan: 
 

� renterisico 
� koersrisico 
� kredietrisico 
� intern liquiditeitsrisico 
� valutarisico 

 

Renterisico 
 
In naleving van de wet FIDO wordt ieder jaar het renterisicopercentage gerapporteerd. 
Het gaat hierbij om het renterisico van het gehele openbare lichaam, inclusief de bedrij-
ven en andere takken van dienst. Deze staat wordt jaarlijks als onderdeel van de finan-
cieringsparagraaf opgenomen.  
 
Berekening Renterisiconorm 
Het doel van de renterisiconorm is om tot een zodanige opbouw van de leningenporte-
feuille te komen dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en herfinanciering 
van leningen in voldoende mate wordt beperkt. Indien een leningenportefeuille gelijkma-
tig is opgebouwd, zal ook het renterisico over de vaste schuld gelijkmatig in de tijd ver-
spreid zijn. 
De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzienin-
gen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. 
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Onderstaand overzicht geeft de berekening van de renterisiconorm weer. 
 
Renterisiconorm (x € 1.000) 
Begrotingstotaal 2012 110.893 
Percentage regeling 20% 
Renterisiconorm 22.178 
  

Variabelen Renterisico(norm) 2012 
Renteherzieningen 0 
Aflossingen 0 
  
Renterisico 0 
  
Renterisiconorm 22.178 
  
Ruimte onder renterisiconorm 22.178 
Overschrijding renterisiconorm 0 
 

Voor 2012 vallen we binnen het te herfinancieren bedrag (de renterisiconorm). 
 
 
Berekening kasgeldlimiet 
De gemiddelde netto vlottende schuld mag de kasgeldlimiet -dit is het maximaal toege-
stane netto vlottende schuld- niet overschrijden; hiermee wordt voorkomen dat het to-
taal aan korte schulden van een gemeente bepaalde grenzen overschrijdt. De kasgeldli-
miet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het dienstjaar. Het 
gaat bij de berekening van de liquiditeitspositie om het gehele openbare lichaam, inclu-
sief bedrijven en andere takken van dienst. 
De limietberekeningen moeten per kwartaal opgesteld worden voor het signaleren van 
overschrijdingen. Als in drie achtereenvolgende kwartaalrapportages de kasgeldlimiet 
wordt overschreden dient de toezichthouder daarvan op de hoogte te worden gesteld. 
 
Kasgeldlimiet per 31 december 2012 (x € 1.000) 

 

Kasgeldlimiet  
Omvang begroting per 1 januari 2012 110.893 
Kasgeldlimiet in procenten van de grond-
slag  

8,50% 

Kasgeldlimiet in bedrag  9.426 
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    (x € 1.000) 

 BUDGET REALISATIE 
  Kwartaal  

 Jaar 1: jan-
mrt 

2: apr-
jun 

3: jul-
sep 

4: okt-
dec 

Jaar 

Vlottende schuld       
Opgenomen gelden < 1 jaar  0 0 0 0 0 
Schuld in rekening-courant  0 0 0 0 0 
Gestorte gelden door derden < 1 jaar  0 0 0 0 0 
Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld  0 0 0 0 0 

Totaal vlottende schuld 0 0 0 0 0 0 

       
Vlottende middelen       
Uitgeleende gelden < 1 jaar  0 0 0 0 0 
Contante gelden in kas  0 0 0 0 0 
Tegoeden in rekening-courant  392 440 488 197 379 
Overige uitstaande gelden < 1 jaar  -6.809 1.592 696 -7.042 -2.891 

Totaal vlottende middelen 0 -6.417 2.032 1.184 -6.845 -2.512 

       

Toets kasgeldlimiet       

Totaal netto vlottende schuld 0 6.417 -2.032 -1.184 6.845 2.512 
Toegestane kasgeldlimiet 9.426 9.426 9.426 9.426 9.426 9.426 

Ruimte (+) / Overschrijding (-) 9.426 3.009 11.458 10.610 2.581 6.914 

 
 

Koersrisico 
 
De gemeente Noordoostpolder heeft per 31-12-2012 de volgende leningen uitstaan: 
 

  Boekwaarde 
1.   lening aan de FlevoMeerBibliotheek €      300.000 
2.   lening aan St. Nieuwland € 40.000 
3.   lening aan Enexis  €    45.378 
4.   lening aan Vitens N.V.  €   1.278.779 
5.   lening aan IJsselmeerziekenhuizen € 2.400.000 
6.   lening aan St. MFC Tollebeek € 740.000 
7.   lening aan vordering op Enexis B.V. € 291.597 
8.   lening aan Verkoop Vennootschap B.V. € 172.798 
9.   lening aan Stichting Stimuleringsfonds nederlandse gemeenten € 504.000 
      (SVn) startersleningen  
10. lening aan Bosbad B.V. € 176.064 
                    Totaal per 31 december 2012   €   5.948.616 
 
Ter beperking van het koersrisico’s op uitzetting uit hoofde van de treasuryfunctie zijn 
uitsluitend de volgende beleggingsinstrumenten toegestaan: rekening courant, spaarre-
kening, daggeld, deposito, onderhandse geldlening, commercial paper, certificate of de-
posit, obligatie, medium note en garantieproduct.  
 
De rentepercentages die gehanteerd worden voor de leningen aan de FlevoMeerBiblio-
theek, Enexis en de IJsselmeerziekenhuizen zijn respectievelijk 4,75%, 9% en 4,42%. 
Wat de rente van de achtergestelde lening aan Vitens N.V. betreft ontvangt de gemeente 
over het niet afgeloste deel van de hoofdsom een rentepercentage wat overeenkomst 
met het gemiddelde rentepercentage over 10-jaars Nederlandse staatslening, over de  
5 voorafgaande kalenderjaren, vermeerderd met 1%. Voor 2012 komt het gemiddelde 
rentepercentage uit op 4,38%. Door de verkoop van de aandelen Essent aan RWE heb-
ben de aandeelhouders de lening van Essent aan Enexis overgenomen.  
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Voor de gemeente Noordoostpolder gaat het om een bedrag van € 388.796. Deze lening 
is opgebouwd uit 4 tranches met looptijden van 3 tot 10 jaar en verschillende renteper-
centages. Het gewogen gemiddelde rente percentage voor alle tranches van de lening 
bedraagt 4,65%. De eerste tranche is voor een bedrag van € 97.199 in 2012 afgelost. In 
het kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal 
garanties gegeven aan RWE. Voor de gemeente Noordoostpolder gaat het om een bedrag 
van € 172.798,11. 
Het koersrisico dat de gemeente loopt is zeer beperkt aangezien deze uitzettingen geen 
fluctuerende rente opleveren, die boven de huidige rentestand liggen.  
Tevens neemt de gemeente voor een bedrag van € 80.661 deel in het aandelenkapitaal 
van bedrijven. Het aandelenkapitaal van € 11.117,61 is door afvalverwerkingsbedrijf Het 
Friese Pad teruggestort aan de gemeente in verband met liquidatie.   
 

Kredietrisico 
 
Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury gelden een aantal richtlijnen voor 
de minimale kredietwaardigheid van de partijen waar de gemeente middelen kan uitzet-
ten. Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury gelden de volgende uitgangs-
punten: 
 
1. Uitzettingen vinden uitsluitend plaats bij: 

a.  Nederlandse overheden en andere publiekrechtelijke instellingen uit een van de 
landen van de Europese Unie met minimaal een AA-rating afgegeven door ten 
minste twee ratingbureau’s. 

b. Financiële instellingen met ten minste een AA-rating van een van de volgende er-
kende rating-bureau's: Moody's, Standard and Poors of Fitch IBCA. 
 

2. Teneinde kredietrisico’s te verminderen: 
a. Wordt maximaal Euro 7 miljoen van de middelen met een looptijd korter dan één 

jaar uitgezet bij één individuele financiële instelling als bedoeld onder lid 1b met 
een rating lager dan AAA, doch tenminste met een AA-rating. 

b. Wordt maximaal Euro 5 miljoen van de middelen met een looptijd van één jaar of 
langer uitgezet bij één individuele financiële instelling als bedoeld onder lid 1b met 
een rating lager dan AAA, doch ten minste met een AA-rating. 

c. Is het uitzetten van middelen met een looptijd van 5 jaar of langer aan instellin-
gen als bedoeld onder lid 1b beperkt tot instellingen met minimaal een AA rating. 

d. Indien de som van alle uitgezette middelen Euro 5 miljoen overschrijdt, mag het 
aandeel bij instellingen met een AA-rating het bedrag van Euro 5 miljoen niet 
overschrijden.  

 
 
Intern liquiditeitsrisico 
 
Interne liquiditeitsrisico’s worden beperkt door de financieringsactiviteiten te baseren op 
een korte termijn liquiditeitenplanning (looptijd tot 1 jaar), alsmede een meerjarige liqui-
diteitenplanning met een looptijd van minimaal 4 jaar. Om een goed inzicht te krijgen op 
de vragen of er een vaste geldlening afgesloten moet worden en hoeveel moet worden 
geleend en met welke looptijd, moet de informatievoorziening hieromtrent worden verbe-
terd. Het vaststellen van de financieringsbehoefte ten aanzien van lopende projecten 
blijft moeilijk. Door het bijhouden van een liquiditeitenplanning worden inzichten verkre-
gen in ontvangsten en uitgaven. 
 
 
Valutarisico 
 
Valutarisico’s worden uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of 
te garanderen in de geldeenheid die in Nederland van toepassing is.  



 161

Gemeentefinanciering 
 
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van de financieringspositie van de 
gemeente en de daarbij behorende financieringsbehoefte. Afgelopen jaren heeft de ge-
meente geen vaste geldleningen o/g in portefeuille gehad. Het saldo onder genoemde 
langlopende leningen bestaat voornamelijk uit leningen sociale zaken. 
 
 
Financieringspositie 
 31-12-2012 (x € 1.000) 

Omschrijving Begroting 2012 Werkelijk 2012 

Vaste activa: 
Immateriële vaste activa 
Materiële vaste activa 
Financiële vaste activa 
    Totale investeringen vaste activa 

 

        - 

67.132 
  5.896 
                73.028 

 

        - 

52.793 
  6.029  
                      58.822 

   

Financiering: 
Reserves 
Voorzieningen 
   Totaal reserves en voorzieningen 

 

 60.649 
   7.778 
                 68.427 

 
74.748 
11.156 
                      85.904 

   

Langlopende geldleningen                     2.521                           2.250 
 

 
Kasbeheer 
 
Het kasbeheer bestaat uit saldo- en liquiditeitenbeheer en het beheer van de geld-
stromen inzake debiteuren en crediteuren. Er wordt op toegezien dat de liquiditeitspositie 
van voldoende omvang is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig worden nage-
komen. 
Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd door de NV Bank Ne-
derlandse Gemeenten. Voor kashandelingen is een plaatselijke bank ingeschakeld. 
 
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld-, 
kasgeldleningen en kredietlimieten op rekening courant. Alvorens middelen worden aan-
getrokken of uitgezet met een looptijd van korter dan 1 jaar, wordt bij minimaal drie in-
stellingen offertes opgevraagd. 
 

Het kasbeheer bestaat naast het liquiditeitenbeheer tevens uit het beheer van de geld-
stromen inzake debiteuren en crediteuren. Het debiteurenbeheer omvat het zorgdragen 
voor een tijdige ontvangst van betalingen. De betaaltermijn van uitgaande facturen be-
draagt 30 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij bij verordening anders is bepaald. 
Wanneer debiteuren niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen zal de gemeente maatre-
gelen nemen binnen de publiekrechtelijke (bijv. invorderingswet) en privaatrechtelijke 
(burgerlijk wetboek) geldende mogelijkheden. De betaaltermijn van inkomende facturen 
is eveneens 30 dagen na de dagtekening van de factuur, tenzij er redenen zijn om daar-
van af te wijken. De inning van belastingdebiteuren geschiedt zoveel mogelijk door mid-
del van automatische incasso, waar van meer dan 80% van de belastingdebiteuren ge-
bruik maakt. 
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Paragraaf 
 

Bedrijfsvoering 
 
 



 164

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 165

BEDRIJFSVOERING 
 
 
U wordt geïnformeerd over een aantal bedrijfsvoeringaspecten. 
 
Personeel en Organisatie 
 
Algemeen 
 
Het Nieuwe Werken 

In de afgelopen jaren heeft er vanuit de bestuursdienst een oriëntatie plaatsgevonden op 
de mogelijkheden om de werkruimten in ons Gemeentehuis efficiënter te gebruiken. In 
januari 2011 is een krediet beschikbaar gesteld om een flexibel huisvestingsconcept in te 
voeren in het kader van HNW. Hiervoor is een project opgestart dat als opdracht heeft 
om in 2013 de hiervoor benodigde faciliteiten op te leveren. Het jaar 2011 is gebruikt om 
te oriënteren op de mogelijkheden en de plannen inhoud te geven. In 2012 is gestart 
met het doorvoeren van de beoogde veranderingen. 
 
Organisatie 
 
Organisatieontwikkeling  
In 2009 is het Businessmodel 2012 vastgesteld als uitgangspunt voor de verdere organi-
satieontwikkeling. In het Businessmodel 2012 wordt de ontwikkelingsrichting voor de 
ambtelijke organisatie geschetst: de stip aan de horizon. Op basis van deze visie en de 
leidende thema's daarin - dienstverlening, flexibiliteit en talenten benutten - zijn in 2010 
visies voor de verschillende eenheden vastgesteld. Hierin wordt telkens per eenheid een 
beeld geschetst van de wijze waarop de eenheden en clusters in 2012 ingericht en geor-
ganiseerd zijn. Inmiddels is een aantal wijzigingen, zoals de integratie van backoffice-
eenheden en het samenvoegen van een aantal clusters, gerealiseerd. Organisatieontwik-
keling is een continu proces. Ook in 2012 is verder gewerkt aan doorontwikkeling aan de 
hand van het businessmodel.  
Daarnaast zal in 2013 worden nagedacht of er bijstelling nodig is als gevolg van de vele 
ontwikkelingen die op gemeenten en dus ook op onze afkomen. 
 
Kwaliteitszorg 

Begin 2011 is de Nota Integrale Kwaliteitszorg 2011-2012 vastgesteld. Dit heeft tot be-
langrijke acties in de organisatie geleid. Onderdeel hiervan is de ondersteuning en advi-
sering van de lijn bij haar taakstelling te streven naar betere dienstverlening waarbij ‘de’ 
klant centraal staat. 
Om de lijn hierin effectief te kunnen ondersteunen is in 2011 begonnen met het organi-
seren van een samenhang tussen alle functies die een taak vervullen in de zorg voor de 
kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Deze professionaliseringsslag is in 2012 
verder ontwikkeld. 
Daarnaast is in 2011 een aanvang gemaakt met het ondersteunen van de lijn in het ver-
beteren van de procesbeheersing en het klant- en procesgericht werken. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van de Lean-methodiek. In 2012 is deze Procesverbeteringsaanpak 
verder uitgerold in de organisatie.  
 
213a onderzoeken 

In het kader van de bezuinigingen is het door de raad in 2006 toegekende structureel 
bedrag voor het uitvoeren van doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken komen 
te vervallen. Dit betekent dat gezien de wettelijke verplichting tot het doen van 213a-
onderzoeken er intern capaciteit vrijgemaakt moet worden om een onderzoek uit te voe-
ren en/of dat al geplande onderzoeken, audits of benchmarks aangemerkt moeten wor-
den als 213a-onderzoek. In 2012 is de driejaarlijkse verplichte externe GBA-audit uitge-
voerd als 213a-onderzoek. Onze gemeente is voor alle onderdelen van de audit geslaagd. 
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We slagen er daarmee als gemeente in om met de geleverde prestaties de gestelde GBA-
doelen te bereiken. 
 
Personeel 
 
Het samenwerkingsverband op het gebied van HRM in de polder loopt al weer 3 jaar. 
Deze samenwerking heeft als doel voordelen te bieden op het gebied van kostenbeheer-
sing, kwaliteitsverbetering, positionering en efficiency. 
Ook in 2013 zullen we actief verder gaan met een aantal projecten: 
 
Collegiale doorlening 
Invullen van tijdelijke vacatures of ten behoeve van projecten op basis van detachering 
voor alle functieniveaus. Hiervoor wordt inmiddels gebruik gemaakt van een standaard 
detacheringovereenkomst. 
 
Interne arbeidsmarkt (SWIF; samenwerken in Flevoland) 
Het doel is uitwisselen van interne vacatures, waarbij lokaal wordt afgesproken dat kan-
didaten van de deelnemende organisaties, als interne kandidaten kunnen worden be-
schouwd. Lokale afspraken over interne en externe werving worden aangepast. Wordt in 
overeenstemming met de betrokken organisatie onderdelen en de OR. 
 
Ontwikkeling gezamenlijk traineeship 
Het inzetten van traineeships om potentieel aan te trekken binnen de gemeentelijke or-
ganisaties in Flevoland. Hierbij wordt ingezet om het kopen van een "maatwerk trainee-
pakket" bij een externe organisatie. 
 
Arbeidsmarktcommunicatie 
Zorgen voor aanwezigheid van Flevolandse overheidsorganisaties op landelijke en/of re-
gionale overheidsbeurzen.  
 
Juridische zaken 
 
Mediationvaardigheden 

In 2012 heeft een evaluatie Mediationvaardigheden plaats gevonden. In 2013 zal de 
werkgroep deze evaluatie vertalen naar een plan van aanpak. Mediation is een succesvol 
instrument gebleken. 
 
Klachten 

De gemeente Noordoostpolder streeft een zorgvuldige klachtafhandeling na.  
De klachtenregeling is geactualiseerd waarmee deze regeling is aangepast aan de kaders 
van de Algemene wet bestuursrecht. Er is ook een klachtenprotocol opgesteld. De huidi-
ge stand van zaken laat zien dat er sprake is van een afname van het aantal klachten. 
Door te leren van de klachten kunnen wij de klantgerichtheid optimaliseren. Wij streven 
verdere afname van het aantal klachten na. 
 
Project Andere Overheid / Dienstverlening 
 
Begin 2010 is het meerjarenplan Dienstverlening vastgesteld. Uitgangspunt is dat wij 
onze dienstverlening verbeteren langs verschillende pijlers die nadrukkelijk samenhan-
gen. De geleidelijke omvorming van het Publiekscentrum tot Klantcontactcentrum (KCC) 
vormt een belangrijke randvoorwaarde voor dit project. 
 
De uitdaging van het project is het vinden van de balans tussen de juiste organisatie en 
inzet van medewerkers en de efficiënte ondersteuning door ICT.  
Verder kunnen gewenste ontwikkelingen als digitalisering van post en archief, zaakge-
richt werken en kwaliteit en beheer van basisgegevens de projectdoelstellingen van 
dienstverlening versterken. 
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Paragraaf 
 

Verbonden partijen 
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VERBONDEN PARTIJEN 
 
 
Deze paragraaf gaat in op de partijen waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een 
financieel belang heeft. Voor Noordoostpolder gaat het hierbij om deelnemingen in ven-
nootschappen en gemeenschappelijke regelingen. Onder bestuurlijk belang wordt ver-
staan het hebben van een zetel in het bestuur of van stemrecht. Met een financieel be-
lang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die verloren 
kunnen gaan in geval van faillissement of financiële problemen bij de verbonden partij of 
dat financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeen-
te. 
 
Wanneer er alleen sprake is van een financieel of van alleen een bestuurlijk belang, is er 
geen sprake van een “verbonden partij”.  
 
De informatie in de paragraaf geeft inzicht in doelstellingen, activiteiten en financiële po-
sitie van de verbonden partijen. Onder financieel resultaat wordt verstaan het resultaat 
van het lichaam als geheel en dus niet het aandeel daarin van Noordoostpolder. 
 
De gemeente participeert/gaat participeren/participeerde in de volgende gemeenschap-
pelijke regelingen: 
• GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland 2008 
• GR Veiligheidsregio Flevoland 2008 
• GR IJsselmeergroep (met uitvoeringsbedrijf Concern voor Werk) 
• GR Milieusamenwerking Flevoland (opgeheven per 1 januari 2013) 
• GR Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (vanaf 1 januari 2013) 
• GR Nieuw Land Erfgoedcentrum (vanaf een nog te bepalen datum) 
 
De gemeente neemt deel in het maatschappelijk kapitaal van: 
• Bank Nederlandse Gemeenten NV 
• Vitens NV  
• Wadinko NV 
• Huisvuilcentrale Noordholland NV 
• Enexis Holding NV 
• Attero Holding NV 
• Voormalig Essent NV; als gevolg van de verkoop nu als aandeelhouder in: 

o Vordering op Enexis BV 
o Verkoop Vennootschap BV 
o Publiek Belang Electriciteitsproductie BV 
o CBL Vennootschap BV 
o Claim Staat Vennootschap BV 

• Technofonds Flevoland BV 
• Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad NV (opgeheven medio 2012) 
 

GR Gemeenschappelijke GezondheidsDienst Flevoland 2008 
 
Het doel van deze verbonden partij is een sterke en efficiënte gezondheidsdienst die be-
last is met de organisatie en de coördinatie van de uitvoering van de openbare gezond-
heidszorg. Deelnemers zijn de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, 
Urk en Zeewolde. De wethouders van de deelnemende gemeenten die belast zijn met de 
portefeuille gezondheidszorg, zijn lid van het algemeen bestuur. 
 
De deelnemers betalen elk een jaarlijkse bijdrage in de kosten van de GR. Het belang-
rijkste financiële risico dat de deelnemers in de GR lopen is een bijdrage in een eventueel 
exploitatietekort. Wanneer de GR zou worden opgeheven wordt een eventueel overblij-
vend tekort eveneens gedragen door de deelnemende gemeenten. 



 170

Eigen vermogen: € 4.130.046 (jaarrekening 2011, incl. resultaat 2011). 
Financieel resultaat:  € 601.160 (negatief, jaarrekening 2011). 
 
Het negatieve resultaat werd voornamelijk veroorzaakt door frictiekosten logopedie (en-
kele gemeenten verstrekken hier geen bijdrage meer voor). 
De GGD Flevoland en de GGD Gooi- en Vechtstreek hebben de intentie uitgesproken tot 
vergaande en intensieve samenwerking; mogelijk leidt dit tot een fusie. De motivatie 
hiervoor is samen sterker te staan in een snel veranderende samenleving. 
 

GR Veiligheidsregio Flevoland 2008 
 
Het doel van deze verbonden partij is een efficiënte en sterke regionale voorbereiding op 
en samenwerking tijdens rampen en grootschalige calamiteiten tussen de direct verant-
woordelijke organisaties, te weten de Regionale Brandweer, Politie en de deelnemende 
gemeenten. Namens de deelnemende gemeenten is de GR verantwoordelijk voor de 
brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrij-
ding en crisisbeheersing en beheer van de gemeenschappelijke meldkamer. De genees-
kundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) valt onder de verantwoordelijk-
heid van de veiligheidsregio maar is organisatorisch ondergebracht bij de GGD Flevoland 
2008.  
Deelnemers zijn de gemeente Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zee-
wolde. Het bestuur van de GR bestaat uit de burgemeesters van de zes gemeenten in 
Flevoland. 
 
De deelnemers betalen elk een jaarlijkse bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling.  
Het belangrijkste financiële risico dat de deelnemers in de GR lopen is een bijdrage in 
een eventueel exploitatietekort. Wanneer de GR zou worden opgeheven wordt een even-
tueel overblijvend tekort eveneens gedragen door de deelnemende gemeenten. 
 
Eigen vermogen:  € 4.888.251 (jaarrekening 2011). 
Financieel resultaat: € 1.425.031 (jaarrekening 2011). 
 
De GR werkt op een aantal onderdelen nauw samen met de Veiligheidsregio Gooi en 
Vechtstreek. 
 

GR IJsselmeergroep 
 
Deze verbonden partij voert van de Wet Sociale Werkvoorziening uit. De GR heeft een 
werkmaatschappij waar de feitelijke uitvoering van de WSW is ondergebracht: Concern 
voor Werk NV. 
 
De gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde nemen deel in deze GR.  
Twee wethouders van de gemeente hebben zitting in het bestuur. 
 
Jaarlijks wordt een bijdrage in het exploitatietekort van de GR verleend. Het belangrijkste 
financiële risico dat de deelnemers in de GR lopen is een bijdrage in een eventueel ex-
ploitatietekort. Wanneer de GR zou worden opgeheven wordt een eventueel overblijvend 
tekort eveneens gedragen door de deelnemende gemeenten. 
 
Eigen vermogen:  € 1.409.000 (jaarrekening 2011, incl. resultaat van 2011). 
Financieel resultaat: Het voordelig resultaat in 2011 bedroeg € 59.000. 
 
De invoering van de WWNV is na de val van het kabinet Rutte I vervallen. In plaats daar-
van wordt nu de invoering van de Participatiewet verwacht per 1 januari 2014. 
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In aanloop naar de WWNV hebben de betrokken gemeenten binnen de GR samen met 
Concern voor Werk een herstructureringsplan opgesteld. Uitgangspunten in dat plan zijn 
een kostendekkende uitvoering van de sociale werkvoorziening en een gedeelde verant-
woordelijkheid tussen gemeenten en werkgevers voor de arbeidsvoorziening van mensen 
met een beperking. 
 
Met het vervallen van de WWNV is ook het rijksbudget voor de herstructureringsplannen 
vervallen. Omdat herstructurering van Concern voor Werk (ook met het oog op de invoe-
ring van de Participatiewet) desondanks relevant blijft, onderzoekt het bestuur van de GR 
welke onderdelen van het aanvankelijke herstructureringsplan toch uitgevoerd kunnen 
worden. Streven van onze gemeente is dat het SW-bedrijf zodanig wordt doorontwikkeld 
dat een passende sociale werkvoorziening ontstaat binnen de veranderende (wettelijke) 
kaders. 
  

GR Milieusamenwerking Flevoland 
 
Het doel van deze GR is de kwaliteitsverbetering van de uitvoering van het gemeentelijk 
milieubeleid door middel van intergemeentelijke samenwerking. Door de samenwerking 
ontstaat schaalgrootte waardoor diversificatie en specialisatie mogelijk wordt tegen lage-
re kosten. 
 
Deelnemers zijn de gemeenten Noordoostpolder, Urk, Zeewolde en Lelystad (centrum-
gemeente). De centrumgemeente verricht de coördinerende werkzaamheden. 
Het Gemeenschappelijk Orgaan van de GR bestaat uit vier leden, één uit elke deelne-
mende gemeente. 
 
De werkzaamheden worden doorberekend volgens kostendekkende uurtarieven. Een 
eventueel exploitatiesaldo wordt met de deelnemende gemeenten of met een mogelijke 
reserve verrekend. 

 
Eigen vermogen: De kosten worden zoveel mogelijk op grond van vooraf gemaakte 
afspraken in het jaar van ontstaan doorberekend aan de deelnemende gemeenten. 
Het saldo van de bedrijfsuitoefening is in 2011 toegevoegd aan de reserve MSF.  
Aan het eind van het jaar was deze reserve groot € 293.557. 
Financieel resultaat: Het positieve resultaat in 2010 bedroeg € 120.108. 

 
De GR Milieusamenwerking Flevoland is per 1 januari 2013 opgeheven; de GR Omge-
vingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek neemt de werkzaamheden over. 
 

GR Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek 
 
Deze GR is opgericht om vanaf 1 januari 2013 taken op het gebied van vergunningverle-
ning, toezicht en handhaving uit het omgevingsrecht uit te voeren. Deelname is wettelijk 
verplicht op basis van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Doel is om 
te komen tot kwaliteitsverbetering. 
 
De OFGV is op 11 juni 2012 opgericht door de gemeenten Almere, Blaricum, Bussum, 
Dronten, Hilversum, Huizen, Laren, Lelystad, Muiden, Naarden, Noordoostpolder, Urk, 
Weesp, Wijdemeren en Zeewolde, de Provincie Flevoland en de Provincie Noord-Holland. 
 
De bijdragen van de deelnemers zijn voor 2013 gebaseerd op de budgetten die de deel-
nemers in 2011 in hun begrotingen hadden opgenomen voor de overgedragen taken, 
verhoogd met een vaste opslag voor overhead.  
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GR Nieuw Land Erfgoedcentrum 
 
Deze GR beheert de collecties en bescheiden uit de archiefbewaarplaatsen van de deel-
nemers.  
Deelnemers zijn het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de provincie 
Flevoland, de gemeenten Lelystad, Urk, Dronten en Zeewolde, het waterschap Zuider-
zeeland, de stichting Nieuw Land en de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de 
drooggelegde Zuiderzeepolders. 
 
In 2012 is besloten tot aansluiting bij Nieuw Land Erfgoedcentrum.  
Reden van aansluiting zijn primair de eisen die in de Archiefwet 1995 worden gesteld aan 
het bewaren van archieven die ouder zijn dan 20 jaar. Wanneer de gemeente zelfstandig 
wil voldoen aan de eisen van de archiefwet, moet eerst fors geïnvesteerd worden in het 
verbeteren van de bestaande archiefbewaarplaats en het inrichten van een aparte bezoe-
kersruimte. Ook moet er een eigen archivaris worden aangesteld. 
De meerwaarde van het aansluiten bij deze GR is dat zij al het grootste deel van het ar-
chief over het ontstaan en de eerste jaren van de “Noordoostelijke Polder” tot het oprich-
ten van de gemeente Noordoostpolder in beheer heeft en de collectie door de aansluiting 
completer wordt en beter raadpleegbaar. 
 
De bijdrage aan deze GR wordt berekend op basis van het aantal inwoners. 
 
Eigen vermogen:  € 425.740 (jaarrekening 2011). 
Financieel resultaat: € 5.318 (na toevoegingen aan reserves en fondsen, jaarre-

kening 2011). 
 
Per 1 januari 2013 is het beheer van de oude archieven ondergebracht bij Nieuw Land 
Erfgoedcentrum; hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Aansluiting 
bij de GR vindt op een later moment plaats. De voorbereiding heeft meer tijd nodig in 
verband met aanpassingen in de taakstelling van de GR en de uitwerking van wijzigingen 
in de archiefwet. 

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) NV 
 
De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk be-
lang. De BNG biedt financiële dienstverlening, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, 
advisering en elektronisch bankieren. 
 
Overheden en andere instellingen in de publieke sector zijn aandeelhouder van deze 
bank. Jaarlijks wijst het college van Burgemeester en Wethouders een vertegenwoordiger 
aan voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 
 
Noordoostpolder bezit 19.656 van de 55.690.720 aandelen BNG (0,035%). Gemeenten, 
provincies en de staat zijn de eigenaars/aandeelhouders van de BNG; het werkterrein 
van de bank is beperkt tot overheden en overheidsgerelateerde instanties. De bank bezit 
de hoogst mogelijke status die door kredietbeoordelaars kan worden toegekend. De risi-
co’s voor de gemeente worden dan ook als zeer klein geschat en beperken zich tot de 
nominale waarde van het aandelenbezit en de eventueel aan de bank uitgeleende midde-
len. De waarde van het aandelenpakket is vermeld in de toelichting op de balans (finan-
ciële vaste activa). 
Een hoge kredietstatus betekent niet dat er voortdurend een stabiele winst en daaraan 
gerelateerde dividenduitkering gerealiseerd kan worden. De onzekerheden in de financi-
ele wereld zijn op dit moment groot en de marktomstandigheden moeilijk waardoor het 
resultaat van de bank onder druk staat. Daarnaast zal de bank moeten voldoen aan de 
nieuwe eisen die een maximum stellen aan de verhouding tussen eigen vermogen en 
balanstotaal. In 2011 heeft de bank een plan opgesteld om aan de minimumeis van het 
Baselse Comité voor Bankentoezicht te voldoen en uiterlijk 2017  het vermogen te ver-
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sterken. De noodzakelijke groei van het eigen vermogen zal voornamelijk opgebracht 
moeten worden door een groter deel van de winst in te houden. Het dividendpercentage 
is daarom verlaagd tot 25% van de winst. 
 
Eigen Vermogen: € 1.897.000.000 (jaarrekening 2011). 
Financieel resultaat:  De nettowinst na belastingen over 2011 bedraagt € 256 mln.  
 

Vitens NV 
 
Vitens voorziet in de behoefte aan drinkwater en industriewater binnen en buiten het 
distributiegebied en beheert de waterketen. Betrokken zijn gemeenten in het verzor-
gingsgebied en de provincies Flevoland, Friesland, Overijssel, Gelderland en Utrecht. De 
gemeente heeft stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 
 
Noordoostpolder bezit 32.430 van de 5.777.247 (0,5613%) gewone aandelen. Het risico 
van de gemeente is beperkt tot de nominale waarde van het aandelenbezit plus het be-
drag dat als achtergestelde lening aan Vitens is verstrekt. De waarde van het aandelen-
pakket is vermeld in de toelichting op de balans (financiële vaste activa). Aangezien Vi-
tens een monopolie op waterlevering via een vast netwerk heeft in haar verzorgingsge-
bied en inwoners en bedrijven altijd water nodig blijven hebben, wordt het financiële risi-
co als zeer klein geschat. 
 
Eigen Vermogen: € 402.600.000 (jaarrekening 2011). 
Financieel resultaat: € 36.000.000 (jaarrekening 2011).  
 
 
Wadinko NV 
  
Wadinko NV neemt langdurig deel in nieuwe of bestaande kansrijke ondernemingen in de 
regio Overijssel, Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe. De deelname bestaat uit de in-
breng van kapitaal, kennis en managementondersteuning. 
 
Betrokken zijn de gemeenten die aandeelhouder waren van de voormalige Waterleiding 
Maatschappij Overijssel en de provincie Overijssel.  
 
De gemeente bezit 70 (2,93%) van de 2.389 aandelen die niet op de balans zijn geacti-
veerd. Het risico dat de gemeente zou kunnen lopen, namelijk het verminderen van of 
zelfs het tenietgaan van de waarde van deze aandelen, is daarmee nihil. Gezien de doel-
stellingen van Wadinko worden er geen dividendopbrengsten geraamd. 
 
Eigen vermogen: € 48.723.560 (geconsolideerde balans jaarrekening 2011). 
Financieel resultaat: € 793.431 (geconsolideerde verlies- en winstrekening jaarre-

kening 2011). Er is geen dividend uitgekeerd. 
 
Eind 2010 hebben de aandeelhouders hun deelname in Wadinko geëvalueerd. Toen is 
besloten is om de activiteiten voort te zetten en in 2016 een hernieuwde evaluatie plaats 
te doen vinden. 
 
 
Huisvuilcentrale Noordholland NV (HVC) 
 
HVC is een samenwerkingsverband van gemeenten en waterschappen dat actief is op het 
gebied van afvalinzameling, -scheiding en -recycling, compostering, afval- en slibver-
branding en de opwekking en benutting van duurzame energie uit biomassastromen en 
andere bronnen. 
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52 gemeenten in Flevoland, Friesland, Noord- en Zuid-Holland (eventueel in de vorm van 
een daarmee gelijk te stellen gemeenschappelijke regeling) en 6 waterschappen uit 
Noord- en Zuid-Holland en Gelderland zijn betrokken bij deze NV. 
Jaarlijks wijst het college van Burgemeester en Wethouders een vertegenwoordiger aan 
voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 
 
HVC voert op basis van een dienstverleningsovereenkomst taken uit waarvoor via jaar-
lijks vastgestelde tarieven wordt betaald. Een eventuele winst wordt aan de aandeelhou-
ders uitgekeerd. Tevens ontvangen de aandeelhouders een zogenaamde garantstellings-
provisie. De gemeente bezit 62 (1,873%) van de 3.311 aandelen, die voor een klein be-
drag op de balans zijn geactiveerd (zie de bijlage Brutoverloop vaste activa van de meest 
recente jaarrekening).  
HVC heeft in totaal 3.311 aandelen uitgegeven, waarvan 2.914 aandelen A (voor aan-
deelhouders die garant staan voor de financieringsverplichtingen inzake afvalactiviteiten 
en 397 aandelen B voor aandeelhouders die garant staan voor slibverwerkingsactivitei-
ten, deze laatsten zijn de aangesloten waterschappen). 
De aandeelhouders stonden ultimo 2011 garant voor een bedrag van ongeveer 
€ 202.818 per aandeel. In verband met de financiële positie van HVC is in de laatste 
aandeelhoudersvergadering besloten om de garantstelling voor leningen uit te breiden 
tot bijna alle activiteiten van HVC. 
 
Eigen vermogen: € 87.700.000 (jaarrekening 2011). 
Financieel resultaat: € 11.200.000 -/- (verlies, jaarrekening 2011). 
 
Het resultaat uit de normale bedrijfsvoering van HVC over 2011 positief (€ 1,3 miljoen). 
Door de keuze voor een andere afschrijvingsmethodiek (lineair in plaats van annuïtair), 
sloot de winst-en-verliesrekening af met een negatief resultaat van per saldo  
€ 11 miljoen. 
De inkomsten van HVC worden negatief beïnvloed door de economische recessie (o.a. tot 
uitdrukking komend in een afnemend aanbod aan afval) en door landelijke overcapaciteit 
in de afval- en slibverwerking. De inkomsten staan hierdoor onder druk. Het toenemende 
hergebruik en recycling, ontwikkelingen waar HVC zelf actief in is en ook toejuicht, vra-
gen om continue aanpassing van het bedrijf. Deze situatie geldt in grote lijnen voor de 
gehele afvalbranche. 
 
Juist om een optimaal pakket van taken voor de aandeelhoudende gemeenten en water-
schappen toekomstgericht uit te voeren is een financieel gezonde basis een randvoor-
waarde; ombuigingen van bestaand beleid zijn daardoor noodzakelijk. Deze bedrijfsbrede 
ombuigingen zijn gericht op het genereren van meer inkomsten en de verlaging van kos-
ten.  Om kosten te verminderen is ook een reductie van arbeidsplaatsen onvermijdelijk. 
Het gaat om circa 10% (100 fte). De insteek van HVC is zoveel mogelijk op te vangen via 
natuurlijk verloop en begeleiding van medewerkers van werk naar werk. Maar gedwon-
gen ontslagen kunnen helaas niet uitgesloten worden. Het verdwijnen van arbeidsplaat-
sen wordt verdeeld over de gehele organisatie.  
 
 
Enexis Holding NV 
 
Enexis Holding NV is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van 
de transport- en distributienetten voor elektriciteit (kabels en leidingen) en gas (buizen 
en leidingen) en daaraan gelieerde activiteiten (met name meetdiensten, openbare ver-
lichting, verhuur van middenspanningsinstallaties en de aanleg en het beheer van parti-
culiere energiedistributienetten). 
 
Provincies en gemeenten zijn de enige aandeelhouders in de NV en behartigen daarmee 
de publieke belangen. Zij kunnen deelnemen aan de algemene vergadering van aandeel-
houders. 
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Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap bedraagt € 149.682.196, ver-
deeld over evenzoveel aandelen waarvan Noordoostpolder er 32.331 (0,0216%) bezit. 
Op grond van de wet (art 2.:81 BW) zijn de verplichtingen en daarmee de aansprakelijk-
heid van de aandeelhouders in totaliteit jegens Enexis Holding beperkt tot de nominale 
waarde van dit aandelenpakket. De waarde van deze aandelen is vermeld in de toelich-
ting op de balans (financiële vaste activa). Het risico dat de gemeente met deze deelne-
ming loopt, wordt als klein beoordeeld. 
 
Eigen vermogen: € 3.130,9 miljoen (jaarrekening 2011). 
Financieel resultaat: € 229,4 miljoen (na belastingen, jaarrekening 2011). 
 
Enexis Holding opereert onder toezicht van de Energiekamer.  
 
 
Attero Holding NV 
 
Het aandeelhouderschap van Attero is een gevolg van de verkoop van Essent in 2009. 
Attero (Essent Milieu) maakte geen onderdeel uit van de verkoop van Essent en het be-
drijf werd verzelfstandigd met dezelfde aandeelhouders als bij Essent.  
 
Attero verzorgt de grootschalige verwerking van huishoudelijk, organisch en mineraal 
afval. Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid besteedt zij alle aandacht aan 
mogelijkheden voor hergebruik, aan de opwekking van duurzame energie uit afvalstro-
men en aan milieubewust beheer van stortplaatsen. 
  
De provincies en gemeenten behartigen met hun aandeelhouderschap de publieke belan-
gen. Zij kunnen deelnemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders. 
Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap bedraagt € 149.682.196, 
verdeeld over evenzoveel aandelen waarvan Noordoostpolder er 32.331 
(0,0216%) bezit. Op grond van de wet (art 2:81 BW) zijn de verplichtingen en 
daarmee de aansprakelijkheid van de aandeelhouders in totaliteit beperkt tot dit 
bedrag. De waarde van dit aandelenkapitaal is vermeld in de toelichting op de 
balans (financiële vaste activa). 
 
Eigen vermogen: € 274 miljoen (jaarrekening 2011). 
Financieel resultaat: € 25,4 miljoen (na belastingen, jaarrekening 2011). 
 

De overcapaciteit op de afvalverwerkingsmarkt heeft in 2011 relatief beperkte gevolgen 
gehad voor Attero.  
De marktomstandigheden voor afvalverwerkers zijn verslechterd als gevolg van de kre-
dietcrisis, de recessie (verlaagd aanbod van afval) en de overcapaciteit in de afvalver-
brandingsmarkt. Dit geldt niet alleen voor Attero maar ook voor HVC waar de gemeente 
een belang in heeft. 
Attero is eind 2012 te koop gezet door de aandeelhouders.  
 

Essent NV 
 
Het voormalige Essent NV was de houdstermaatschappij van een aantal groepsmaat-
schappijen in Nederland, Duitsland en België die zich bezighielden met het opwekken, 
transporteren en leveren van energie en het verrichten van milieudiensten (afvalverwer-
king). 
Aandeelhouders van Essent waren gemeenten en provincies in Nederland. In september 
2009 is Essent verkocht aan de Duitse energieonderneming RWE. Hierbij zijn een aantal 
nieuwe vennootschappen opgericht die direct te maken hebben met de afwikkeling van 
de verkoop; het gaat daarbij om de volgende vennootschappen: 
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- Vordering op Enexis BV 
 
Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) heeft Essent 
indertijd, vóór de verkoop aan RWE, het netwerkbedrijf afgesplitst en de gas- en elektri-
citeitsnetten overgedragen (aan Enexis). Omdat Enexis over onvoldoende  middelen be-
schikte om de koopprijs te kunnen betalen verschafte Essent tegelijkertijd een lening aan 
Enexis. Aangezien het niet mogelijk was om de lening mee te verkopen aan RWE of ex-
tern te financieren is deze (als vordering) overgedragen aan de aandeelhouders.  
 
Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De aflossing van 
deze vordering is vastgelegd in een leningsovereenkomst, bestaande uit verschillende 
looptijden (tot en met 10 jaar) en rentepercentages. Het gemiddelde rentepercentage 
dat op de lening wordt vergoed, bedraagt 4,65%.  
Op basis van de aanwijzing van de minister van economische zaken kan een deelbedrag 
van € 350 miljoen onder bepaalde voorwaarden geconverteerd worden naar eigen ver-
mogen van Enexis. 
 

De provincies en gemeenten behartigen met hun aandeelhouderschap de publieke belan-
gen. Zij kunnen deelnemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders. 

De vordering op Enexis NV is vastgelegd in een leningovereenkomst bestaande uit vier 
tranches (3, 5, 7 en 10 jaar), de eerste tranche verviel in 2012. Vordering op Enexis zal 
ernaar streven om samen met Enexis Holding en mede afhankelijk van de condities op de 
kapitaalmarkt, na verloop van tijd, (een deel van) de Vordering op Enexis te herfinancie-
ren op de kapitaalmarkt, al dan niet via de uitgifte van obligaties. 
 
Het risico voor de aandeelhouders beperkt zich tot de hoogte van het nominale aande-
lenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000) plus de waarde van de leningen 
aan Vordering op Enexis BV. De waarde daarvan is af te lezen uit de toelichting op de 
balans.  
 
Noordoostpolder bezit 432 van de in totaal 2.000.000 aandelen (0,0216 %). 
 
Eigen vermogen: € 97.875 (jaarrekening 2011). 
Financieel resultaat: €  5.730 (jaarrekening 2011). 
 
Vordering op Enexis BV loopt beheerste risico’s op Enexis Holding voor de niet-tijdige 
betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis Hol-
ding. 
 
- Verkoop Vennootschap BV 
 
In het kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aan-
tal garanties gegeven aan RWE. Het overgrote merendeel van deze garanties is door de 
verkopende aandeelhouders overgedragen aan deze deelneming, die vanaf het moment 
van oprichting dus ook aansprakelijk is, mochten een of meer van deze garanties onjuist 
blijken te zijn.  
 
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 op een aparte bankrekening zal worden aangehouden (in jargon: in escrow 
zal worden gestort). Buiten het bedrag dat in escrow zal worden gehouden, zijn de ver-
kopende aandeelhouders niet verder aansprakelijk voor inbreuken op garanties.  
 
Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap dus tweeërlei. Als vennootschap die 
vrijwel alle garanties onder de verkoopovereenkomst heeft overgenomen van de verko-
pende aandeelhouders zal zij eventuele garantieclaimprocedures voeren tegen RWE. 
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Daarnaast treedt Verkoop Vennootschap op als vertegenwoordiger van de verkopende 
aandeelhouders met betrekking tot het geven van instructies aan de escrow agent voor 
wat betreft het beheer van het bedrag dat in escrow wordt gestort.    
 

De provincies en gemeenten behartigen met hun aandeelhouderschap de publieke belan-
gen. Zij kunnen deelnemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders. 
 

Het risico voor de aandeelhouders is beperkt tot de hoogte van het nominale aandelen-
kapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000) plus het bedrag van de vordering 
op Verkoop Vennootschap BV. De waarde daarvan is af te lezen uit de toelichting op de 
balans (financiële vaste activa).  
Noordoostpolder bezit 432 van de 2.000.000 (0,0216 %) geplaatste en volgestorte aan-
delen. 
 
Eigen vermogen: € 416,0 miljoen (jaarrekening 2011). 
Financieel resultaat: € - 5,1 miljoen (nadelig, jaarrekening 2011). Het verlies is 

ontstaan door een toevoeging aan de voorziening voor het 
afwikkelen van claims vennootschapsbelasting vanaf 2001.  

 
De looptijd van Verkoop Vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims onder 
deze escrow kunnen worden ingediend en afgewikkeld. Op het beheerde geld wordt een 
rentevergoeding ontvangen. Deze rente wordt in eerste instantie aangewend als werkka-
pitaal voor de afwikkeling van de verkoop van Essent. RWE kan tot een periode van 6 
jaar na de verkoop claims indienen voor inbreuken op de vrijwaringen en garanties die 
zijn afgegeven door de verkopende aandeelhouders. Een eventueel overschot op het ein-
de komt geheel ten goede aan de verkopende aandeelhouders (provincies en gemeen-
ten). 
 
- Publiek Belang Electriciteitsproductie BV 
 

Tijdens van het verkoopproces van Essent aan RWE in 2009 bepaalde de rechter dat Es-
sent haar economische belang van 50% in NV Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-
Nederland EPZ ("EPZ") niet mocht meeverkopen aan RWE. EPZ is eigenaar van een kern-
energiecentrale (Borssele), een kolen- en biomassacentrale en een windmolenpark. Dit 
houdt in dat de verkopende aandeelhouders zowel het juridische als het economische 
eigendom van Essents belang in EPZ verkregen en daarmee de rechten om de publieke 
belangen te borgen (naast de borging die uitgaat vanuit de Rijksoverheid via o.a. de 
Kernenergiewet en de voorschriften in de aan EPZ verleende vergunning). Dit eigendom 
is ondergebracht in Publiek Belang Electriciteitsproductie BV. 
 
In juli 2011 hebben de aandeelhouders PBE ingestemd met een overeenkomst tussen 
RWE en Delta (de andere aandeelhouder van EPZ) waarna het 50% belang verkocht kon 
worden aan RWE.  
Na deze verkoop resteren nog een beperkt aantal rechten en plichten in PBE zoals die 
zijn vastgelegd bij de verkoop en in het convenant met het rijk over de borging publieke 
belangen kerncentrale Borssele. Dit convenant is in werking getreden op het moment van 
de verkoop en geldt tot de sluitingsdatum van de kerncentrale (voorzien in 2034). PBE 
heeft gedurende 8 jaar een positie richting de nieuwe eigenaren van de kerncentrale. 
 
De provincies en gemeenten behartigen met hun aandeelhouderschap de publieke belan-
gen. Zij kunnen deelnemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders. 
 
Het nominaal aandelenkapitaal van deze vennootschap bedraagt € 149.682.196, ver-
deeld over evenzoveel aandelen waarvan Noordoostpolder er 32.331 (0,0216%) bezit. 
Op grond van de wet (art 2:81 BW) zijn de verplichtingen en daarmee de aansprakelijk-
heid van de aandeelhouders in totaliteit beperkt tot dit bedrag. De waarde van deze 
deelneming staat vermeld in de toelichting op de balans (financiële vaste activa). 
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Eigen vermogen: €   27.656.000 (jaarrekening 2011). 
Financieel resultaat: € 722.394.000 (jaarrekening 2011).  
 
Het hoge resultaat is een gevolg van de verkoop van het belang in EPZ; dit bedrag is in 
2011 verdeeld onder de aandeelhouders. 
 
- CBL Vennootschap BV 
 
CBL’s (Cross Border Lease) zijn lange termijn lease contracten, waaronder (indirecte) 
dochterbedrijven van Enexis B.V. gebruiks- en vergelijkbare rechten op bepaalde be-
drijfsactiva met een lange economische levensduur, langdurig hebben overgedragen aan 
Amerikaanse investeerders (Lease), of aan specifiek daartoe door die investeerders op-
gerichte Amerikaanse trusts. Vervolgens worden die activa voor een kortere periode 
teruggehuurd (Sublease) van de Amerikaanse investeerders c.q. trusts. Aan het einde 
van de betreffende terughuurperioden hebben de betrokken vennootschappen het 
recht om, onder bepaalde voorwaarden, de rechten in de activa van de Amerikaanse 
investeerders en/of trusts tegen een bij het aangaan van de oorspronkelijke 
transactie vastgestelde prijs terug te kopen (terugkoopoptie). Als de terugkoopoptie 
wordt uitgeoefend is de verwachting, dat de bedragen die als gevolg daarvan betaald 
moeten worden, kunnen worden voldaan uit de opbrengst van de financiële 
instrumenten die met het oog daarop zijn gekocht bij het aangaan van de 
transacties, of uit later verworven vervangende financiële instrumenten. 
 
Het kan zijn dat CBL’s (na goed overleg) vervroegd beëindigd moeten worden, als zich 
bepaalde, in de contracten gedefinieerde gebeurtenissen, voordoen. Als zich een onvrij-
willige vervroegde beëindiging zou voordoen, kunnen de betreffende Enexis CBL ven-
nootschappen, en daarmee ook Enexis B.V. en Essent N.V. (Essent N.V. onder de wer-
king van de kruisgarantiestructuur), aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van 
beëindigingvergoedingen en andere gerelateerde schadeloosstellingen en financierings-
kosten aan de Amerikaanse investeerders en/of andere betrokken CBL partijen. Enexis 
kan de door haar gemaakte kosten voor zowel vrijwillige als onvrijwillige vervroegde be-
eindigingen terugvorderen bij het CBL fonds. 
 
Het CBL Fonds is een bankrekening (in jargon: Escrow) waarop een adequaat bedrag aan 
voorziening wordt aangehouden voor de nog af te wikkelen CBL’s. De functie van de CBL 
Vennootschap is dat zij de verkopende aandeelhouders vertegenwoordigt als medebe-
heerder (naast RWE AG, Enexis Holding N.V. en Essent N.V.) van het CBL Fonds en in 
eventuele andere relevante CBL-aangelegenheden fungeert als "doorgeefluik" voor beta-
lingen namens aandeelhouders in en uit het CBL Fonds.  
 
Voor zover na beëindiging van alle CBL’s (dit kan nog jaren in beslag nemen) en de beta-
ling uit het CBL Fonds van voortijdige beëindigingsvergoedingen nog geld overblijft in het 
CBL Fonds, wordt het resterende bedrag weer in de verhouding 50%-50% verdeeld tus-
sen RWE en de verkopende aandeelhouders. 
 
Deelname in de Vennootschap was een noodzakelijke randvoorwaarde voor de maximali-
satie van de verkoopopbrengst van Essent en een optimale (financiële) risico-afdekking 
voor eventuele aansprakelijkheid van de publieke aandeelhouders 
 

De provincies en gemeenten behartigen met hun aandeelhouderschap de publieke belan-
gen. Zij kunnen deelnemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders. 
 

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt zich tot de 
hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000). 
Noordoostpolder bezit 432 van de 2.000.000 (0,0216%) uitgegeven aandelen. De waar-
de daarvan is vermeld in de toelichting op de balans (financiële vaste activa). 
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Eigen vermogen: $ 126.867 (in dollars, jaarrekening 2011). 
Financieel resultaat: $ 96.158.160 (in dollars, jaarrekening 2011).  
 
In 2011 is het grootste deel van de cross-border leasecontracten beëindigd wat leidde tot 
het hoge financiële resultaat. 
De verdere looptijd van de vennootschap is afhankelijk van de doorlooptijd van de nog 
resterende openstaande contracten en de claims die onder deze escrow kunnen worden 
ingediend en afgewikkeld. Op het beheerde geld zal een rentevergoeding worden toege-
voegd aan het fonds. Een eventueel overschot in het fonds komt op het einde voor 50% 
ten goede aan de verkopende aandeelhouders.  
 
- Claim Staat Vennootschap BV 
 
In februari 2008 zijn Essent NV en Essent Nederland BV, met toestemming van de pu-
blieke aandeelhouders, een procedure begonnen tegen de Staat der Nederlanden waarin 
zij een verklaring voor recht vragen dat bepaalde bepalingen van de splitsingswetgeving 
onverbindend zijn (splitsing in netwerkbedrijf en leveringsbedrijf). Als gevolg van deze, in 
de ogen van Essent, onverbindende splitsingswetgeving (en de als gevolg daarvan door-
gevoerde splitsing) lijden haar aandeelhouders schade.  
 
Inmiddels heeft de Rechtbank te 's-Gravenhage de vordering van Essent en Essent Ne-
derland afgewezen. Essent en Essent Nederland zijn tegen deze uitspraak in hoger be-
roep gegaan. Vanwege praktische moeilijkheden met betrekking tot de overdracht van 
deze procedure aan de Verkopende Aandeelhouders, is in de SPA bepaald dat de proce-
dure over de vraag of (delen van) de splitsingswetgeving onverbindend zijn door Essent 
en Essent Nederland zal worden gevoerd. Essent en Essent Nederland hebben echter wel 
de eventuele schadevergoedingsvordering op de Staat der Nederlanden die zou kunnen 
voortvloeien uit deze procedure, gecedeerd aan de Claim Staat Vennootschap (zodat de-
ze vordering niet achterblijft binnen de Essent groep). 
 
Deelname in de Claim Staat Vennootschap was een noodzakelijke randvoorwaarde voor 
de maximalisatie van de verkoopopbrengst van Essent en een optimale (financiële) risi-
co-afdekking voor eventuele aansprakelijkheid van de publieke aandeelhouders. Het 
spreekt voor zich dat het voor de aandeelhouders (en ook voor RWE) eenvoudiger, beter 
en goedkoper is om gezamenlijk via de Claim Staat Vennootschap te procederen dan dit 
ieder voor zich te moeten doen (met alle kosten en moeilijkheden die met de onderlinge 
afstemming dan gepaard zouden gaan).    
 

De provincies en gemeenten behartigen met hun aandeelhouderschap de publieke belan-
gen. Zij kunnen deelnemen aan de algemene vergadering van aandeelhouders. 
 

Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders is beperkt tot de 
hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (ongeveer € 20.000), 
(0,0216%). 
 
Eigen vermogen: €  81.378 (jaarrekening 2011). 
Financieel resultaat: € - 5.195 (verlies, jaarrekening 2011). 
 
De looptijd van de vennootschap is afhankelijk van de uitspraak in de gerechtelijke pro-
cedure. Een eventuele schadevergoeding komt geheel ten goede aan de verkopende 
aandeelhouders. 
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Technofonds Flevoland BV 
 
Het Technofonds Flevoland verstrekt risicodragend kapitaal in de vorm van leningen en 
aandelenkapitaal aan (door)startende ondernemingen binnen Flevoland ter bevordering 
van technologische en innovatieve ontwikkelingen. 
 
De gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Urk en Noordoostpolder en de Ontwikkeling 
Maatschappij Flevoland (=provincie Flevoland) zijn bij dit fonds betrokken. De directie 
van het fonds wordt gevoerd door Management MKB Fonds Flevoland BV. 
Iedere gemeente en de OMFL heeft zitting in de raad van commissarissen die uit 5 leden 
bestaat.  
 
Een exploitatietekort wordt ten laste gebracht van de agioreserve van het Technofonds. 
Eventueel resterende tekorten komen volgens een bepaalde verdeelsleutel ten laste van 
de deelnemende gemeenten en de OMFL. De gemeente bezit 2,5 % van de aandelen.  
Verleende steun valt binnen de minimis-grenzen die volgens de Europese regels zijn ge-
steld aan staatssteun. Verleende achtergestelde geldleningen zijn tevens marktconform. 
 
Het Technofonds is in eerste instantie opgezet als “venture capital fund” voor het door-
geven van EPD (Europese) subsidie in de vorm van risicodragend kapitaal. De middelen 
worden ook verkregen uit leningen van o.a. het ministerie van Economische Zaken en 
deelnemingen van de aangesloten gemeenten en de OMFL. 
 
Het risico voor de gemeente beperkt zich tot de aan het Technofonds verstrekte middelen 
waarvoor geen waarde in de balans is opgenomen. 
 
Eigen vermogen: € 9,863 miljoen (jaarrekening 2011). 
Financieel resultaat: € 364.891 (participatie- en exploitatieresultaat tezamen, 

jaarrekening 2011).  
 
De huidige economische crisis heeft invloed op de portefeuille en het uitzettingspotenti-
eel. Het is moeilijker geworden om mede-investeerders te vinden. 
 

Afvalverwerkingsbedrijf Het Friese Pad NV 
 
Dit voormalige afvalverwerkingsbedrijf is klaar met zijn werkzaamheden. Op 19 maart 
2012 vergaderde de Raad van Commissarissen voor het laatst en in mei 2012 werd het 
slotdividend uitgekeerd. 
Bij dit bedrijf waren de gemeenten Noordoostpolder en Urk en de Provincie Flevoland 
betrokken. Noordoostpolder bezat 245 gewone aandelen, dat was 25 % van het totale 
aantal aandelen. 
 
Het bruto-slotdividend voor Noordoostpolder bedroeg € 79.705. 
 
Bij de provincie is een risicofonds gevormd van € 1.265.007 voor het goed functioneren 
van de stortplaatsafdekking en het lek-detectiesysteem. Als 10 jaar na oplevering van 
het systeem (op 9 augustus 2018) blijkt dat dit fonds niet behoeft te worden aangespro-
ken, wordt dit fonds uitgekeerd aan de voormalige aandeelhouders, vermeerderd met 
5% rente.  
Bij de provincie is tevens een nazorgfonds aanwezig ten behoeve van de eeuwigdurende 
nazorg. Per de sluitingsdatum op 5 juli 2011, was hierin het voorgenomen doelvermogen 
van € 6.800.553 aanwezig.  
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Het gemeentelijke grondbeleid 2012 
 
De beleidskaders voor het gemeentelijk grondbeleid staan in de Nota Grondbeleid. In 
2009 is de laatste nota Grondbeleid, ‘Op de voorgrond’, behandeld en vastgesteld. 
 
De ambities van het gemeentelijk grondbeleid zijn drieledig: 

1. Interveniëren in kwalitatief maatschappelijk gewenst ruimtegebruik; 
2. De regie hebben op de ruimtelijke ontwikkeling met het grondbeleid; 
3. Per situatie de keuze te hebben over het in te zetten instrumentarium, zodat ade-

quaat gehandeld kan worden met het oog op de beleidsdoelstellingen van de ge-
meente. Zodanig dat er een gezonde financiële bedrijfsvoering is binnen grondza-
ken van de gemeente Noordoostpolder. 

 
Het doel van het grondbeleid is hiermee een bijdrage te leveren aan de gemeentelijke 
doelstellingen met het oog op: 

− een goede ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; 
− een - sociaal en economisch – goed functionerende gemeente; 
− de ontwikkeling van een goed en gezond vestigingsklimaat voor burgers en be-

drijven. 
 
Om deze doelen te ondersteunen voert de gemeente, waar mogelijk en noodzakelijk, een 
actief grondbeleid. Het grondbeleid stelt ons in staat regie te voeren over gemeentelijke 
beleidsdoelstellingen. Dit gebeurt met name op het gebied van wonen en ruimtelijke 
ontwikkeling (programma 3). 
 
 
Actieve en passieve grondexploitaties 
Een grondexploitatie is een middel om ruimtelijke plannen financieel in beeld te brengen 
en te managen. Ruimtelijke plannen moeten financieel uitvoerbaar en economisch renda-
bel zijn. De plannen worden daarvoor financieel vertaald in grondexploitaties, die in prin-
cipe ‘sluitend’ moeten zijn. 
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen passieve en actieve grondexploitaties, waar-
bij de gronden van passieve nog niet in exploitatie zijn genomen (NNIEGG) en de gron-
den van actieve grondexploitaties wel (IEGG). 
 
De 16 per 1-1-2013 actieve grondexploitaties/IEGG’s zijn: 
Complexnaam Cpl-

nr  
Functie Bruto-  

plangebied 
Vaststelling Verwachte 

einddatum 
Emmelhage-Oost 11A Woningbouw 672.130 m2     2006    2021 
Schoollocaties Emmeloord 16 Woningbouw   52.704 m2     2006    2014 
De Munt II fase 2 34 Bedr.terrein 470.000 m2     2007    2025 
De Munt II fase 1 38 Bedr.terrein 340.000 m2     2003    2023 
Bedr.terrein Ens (vanaf 2009) 40 Bedr.terrein  140.000 m2     2009    2023 
Bedrijventerrein dorpen  41 Bedr.terrein    68.918 m2     1999    2021 
Bedrijventerrein Ens 42 Bedr.terrein    34.301 m2     2004    2021 
Bedrijventerrein Creil 43 Bedr.terrein    81.002 m2     2006    2021 
Ens Zuidoost 65 Woningbouw 100.000 m2     2011    2024 
Uitbreiding Bant fase 1 67-1 Woningbouw    47.068 m2     2007    2020 
Uitbreiding Espel 68 Woningbouw    96.355 m2     2006    2020 
Uitbreiding Rutten 69 Woningbouw    77.630 m2     2002    2014 
Uitbreiding Creil Oost 2e fase 71 Woningbouw    46.000 m2     2009    2020 
Uitbreiding Luttelgeest Zuid 72 Woningbouw    96.872 m2     2005    2018 
Emmeloord Centrum 80 Winkels en 

woningbouw 
   project-    

ontwikkelaar 
    2008    2015 

Wellerwaard 82 Woningbouw 
en recreatie 

712.669 m2     2010    2026 
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De 6 per 1-1-2013 passieve grondexploitaties/NNIEGG’s zijn: 
Complexnaam Complex- 

nummer  
Functie Bruto 

plangebied 
Ruwe gronden 1 Strategische gronden 148.133 m2 
Emmelhage Voorzieningen-
knoop 

11B Woningbouw  133.665 m2 

De Munt III Euro 32 Bedrijventerrein 790.115 m2 
Toekomstig bedrijventerrein 
Marknesse 

46 Bedrijventerrein 197.000 m2 

Uitbreiding Kraggenburg West 66 Woningbouw 114.000 m2 
Uitbreiding Bant fase 2 67-2 Woningbouw   40.718 m2 
 
 
Grondverwerving 
In 2012 zijn geen besluiten genomen om grond aan te kopen. 
 
 
Gronduitgifte 
Het gronduitgiftebeleid vormt het sluitstuk van actief grondbeleid. Via gronduitgifte wordt 
gekomen tot planvorming en planrealisatie. De voorwaarden voor gronduitgifte zijn vast-
gelegd in het optie- en uitgiftebeleid en de algemene voorwaarden. De meest voorko-
mende vorm is uitgifte in eigendom. Ook in het uitgifteproces geldt als uitgangspunt een 
marktconforme grondprijs gebaseerd op jaarlijks vast te stellen grondprijzen. De bereke-
ning daarvan gebeurt op basis van marktprijzen en via de methode van residuele grond-
waardeberekening. 
 
 
Particuliere exploitatie 
In de praktijk komt het voor dat particulieren of marktpartijen grond in bezit hebben, 
waarop zij de (door de gemeente gewenste) bestemming zelf willen realiseren. In 
Marknesse, Emmeloord en Kraggenburg is hier sprake van en moeten de betreffende 
ontwikkelaars een bijdrage leveren aan de gemeente voor de plankosten en de kosten 
van aanleg van de openbare voorzieningen. Hierover wordt overleg gevoerd op basis van 
de kostenverhaalmogelijkheden van de Wet ruimtelijke ordening en specifiek binnen de 
Grondexploitatiewet. Met de invoering van deze wet is het kostenverhaal bij particuliere 
grondexploitatie effectiever en efficiënter. De wet verplicht de gemeente om exploitatie- 
en plankosten te verhalen. Daarnaast is het ook mogelijk om zogenaamde locatie-eisen 
te stellen aan de grondeigenaren (aanwijzing gronden voor sociale woningbouw en parti-
culier opdrachtgeverschap alsmede eisen ten aanzien van de kwaliteit van de inrichting 
van de openbare ruimte). In de nota Grondbeleid is dit ook als uitgangspunt opgenomen. 
 
 
Nieuw vastgestelde en vast te stellen grondexploitaties 
In 2012 zijn geen nieuwe grondexploitaties vastgesteld. 
De verwachting voor 2012 was dat voor de complexen ‘Toekomstig bedrijventerrein Ens’ 
(40), ‘Toekomstig bedrijventerrein Marknesse’ (46), ‘Emmelhage fase 2 Voorzieningen- 
knoop’ (11B) en ‘Uitbreiding Kraggenburg woningbouw’ (66) een bestemmingsplan, met 
daaraan gekoppeld een grondexploitatie, zou worden vastgesteld. 
Door de huidige, slechte, marktomstandigheden wordt nader overleg gevoerd óf er nog 
nieuwe bestemmingsplannen (uitbreiding) moeten worden gemaakt en zo ja, of dit ge-
heel of gedeeltelijk moeten worden gemaakt voor de grond die de gemeente in eigendom 
heeft. In de nota ‘Strategische grondvoorraad’ die door de raad in september 2012 is 
vastgesteld is per grondexploitatie hier uitgebreid op ingegaan. 
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Nota Bovenwijkse Voorzieningen 
Met de in begin 2010 vastgestelde ‘Nota bovenwijkse voorzieningen’ is een nieuwe wijze 
van fondsafdracht ingevoerd ten laste van de actieve grondexploitaties. Er vindt geen 
standaard afdracht meer plaats, maar een met aan de bovenwijkse voorzieningen gerela-
teerde afdracht. In het kader van de nieuwe structuurvisie is een herijking van genoemde 
nota noodzakelijk. 
 

Financiële positie 2012 (boekwaarde en mutaties) 
Om een actief grondbeleid te kunnen voeren is een gezonde financiële positie van Grond-
zaken noodzakelijk. Jaarlijks wordt hiervan verslag gedaan in het jaarverslag  
Van Grondzaken (herzieningen). In september 2012 is de nota ‘Strategische grondvoor-
raad’ door de gemeenteraad vastgesteld. Deze nota was noodzakelijk, omdat veel com-
plexen (grondexploitaties) een steeds slechter financieel vooruitzicht kregen. 
De oorzaak hiervan ligt bij de economische situatie waarin de BV Nederland zich momen-
teel bevindt. Er is (wederom) sprake van een recessie en het consumenten- vertrouwen 
is op een dieptepunt aanbeland. 
De financiële positie van Grondzaken wordt mede bepaald door de boekwaarde en de 
winstverwachting van de actieve complexen. Daarvan kan het volgende overzicht gege-
ven worden voor het jaar 2012: 
 
Mutaties 2012 (x € 1 miljoen) 
Kosten/-opbrengstenpost Kosten Opbrengsten Toelichting 
Verwerving 0,3   
Slopen/saneren Nvt   
Renteverlies 1,1   
Bouwrijp maken  0,6   
Woonrijp maken (voltooien) 0.5   
Overige kosten 0,1   
(Tussentijdse) winstneming 0,3   
Grondverkoop   3,8  
Subsidies  Nvt  
Overige opbrengsten  0,4 incl. huren/pachten 
Plankosten 1,2   
Voorbereiding, toezicht uitvoering 0,2   
Fondsafdrachten 0,1   

Prognose resultaten naar actieve grondexploitatie 
Per 1 januari 2012 zijn, onderverdeeld naar cluster (woningbouw Emmeloord, woning-
bouw dorpen, bedrijventerreinen Emmeloord, bedrijventerreinen dorpen) de volgende 
grondexploitaties (nog) operationeel met daaraan gekoppeld een geschat risicoprofiel (* 
= laag; *** = hoog): 
 
Grondexploitaties woningbouw Emmeloord (x € 1 miljoen) 
Complex(nummer) Boekwaarde  

31-12-2012 
Verwacht eindresul-
taat (Netto Contante 
Waarde) 

Einddatum 
looptijd 

Risicoprofiel 

11A Emmelhage-Oost +2,2 +8,7       2021 * 
16 Schoollocaties 
Emmeloord 

                                                               
0,0 

                                         
0,0 

      2014 * 

82 Wellerwaard -9,3 +0,12       2026 *** 
TOTAAL -7,1 +8,82   
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Grondexploitaties woningbouw dorpen (x € 1 miljoen) 
Complex(nummer) Boekwaarde  

31-12-2012 
Verwacht eindresul-
taat (Netto Contante 
Waarde) 

Einddatum 
looptijd 

Risicoprofiel 

65 Ens Zuid-Oost -2,5 +0,03       2025 ** 
67-1 Bant Zuid-Oost -0,7 +0,05       2020 ** 
68 Espel -0,3 +0,48       2020 ** 
69 Rutten +0,13 +0,17       2014 * 
71 Creil -0,23 +0,22       2020 ** 
72 Luttelgeest +0,54 +0,64       2018 * 
TOTAAL -3,06 +1,59   
 
 
 
Grondexploitaties bedrijventerreinen Emmeloord (x € 1 miljoen) 

Complex(nummer) Boekwaarde 
31-12-2012 

Verwacht eindresultaat 
(Netto Contante Waar-
de) 

Einddatum 
looptijd 

Risicoprofiel 

34 De Munt II-2 -7,2 +0,3       2025 *** 
38 De Munt II-1 -6,2 +0,5       2023 *** 
80 Emmeloord- 
     Centrum 

-7,9 0       2015 *** 

TOTAAL -21,3 +0,8   
 
 
 
Grondexploitaties bedrijventerreinen dorpen (x € 1 miljoen) 
Complex(nummer) Boekwaarde 

31-12-2012 
Verwacht eindresultaat 
(Netto Contante Waar-
de) 

Einddatum 
looptijd 

Risicoprofiel 

40 Bedr.terrein Ens   
     (vanaf 2009) 

-0,5 +0,2       2023        ** 

41 Bedr.terr. dorpen +0,1 +1,5       2021          * 
42 Bedr.terr. Ens -0,2 +0,4       2021        **  
43 Bedr.terr. Creil -0,4 +0,5       2021        ** 
TOTAAL -1,0 +2,6   
 
Deze grondexploitaties zijn geactualiseerd naar de stand van 31 december 2012. Naast 
de herziening van de grondexploitaties op het gebied van kosten en opbrengsten is dit 
jaar weer extra aandacht besteed aan de wijze van registreren en verantwoorden, con-
form het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 
 
 
Toelichting per grondexploitatie 
Grondexploitaties woningbouw Emmeloord 
Het verwachte eindresultaat ligt iets lager dan vorig jaar (0,5 miljoen). Dit komt voorna-
melijk doordat in complex 11A (Emmelhage) de verkoop van kavels iets achterbleef bij 
de prognose en voor Wellerwaard de opbrengsten over een langere periode zijn geschat. 
 

Risico 
De risico’s van de grondexploitaties ‘woningbouw Emmeloord’ zijn beheersbaar. 
 
Grondexploitaties woningbouw dorpen 
Het verwachte eindresultaat ligt iets hoger dan vorig jaar. Dit wordt voornamelijk veroor-
zaakt door meevallende grondverkopen. 
Hierbij dient ook te worden aangetekend dat voor het complex Ens Zuid-Oost in 2012 
een voorziening is getroffen van € 2.000.000. De getroffen voorziening vloeit voort uit de 
in 2012 vastgestelde nota ‘Strategische grondvoorraad’. De verwachting is dat een ge-
deelte van de kavel maar wordt ontwikkeld voor woningbouw en de rest van de kavel 
wordt verkocht als agrarische grond. 
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Risico 

De risico’s van de grondexploitaties ‘woningbouw dorpen’ zijn beheersbaar. 
 
Grondexploitaties bedrijventerreinen Emmeloord 
Het verwachte eindresultaat is hoger dan vorig jaar. Dit wordt veroorzaakt door de ge-
troffen voorzieningen. Hierdoor is het renteverlies in totaliteit lager geworden. Neemt 
niet weg dat de verkopen nog steeds achterblijven bij de verwachtingen. Dit is wel een 
punt van zorg. Indien dat nog enkele jaren zo blijft is het onvermijdelijk dat opnieuw 
extra voorzieningen getroffen moeten worden. 
 

Risico 

Voor beide complexen van de Munt II geldt dat er forse negatieve boekwaarden staan, 
die in de (nabije) toekomst verlaagd moeten worden met grondverkopen. Aangezien dit 
een onzekere factor is en forse rentelasten met zich meebrengt voor beide complexen, 
zijn tot en met 2011 voor ‘De Munt II fase 1’ en voor ‘De Munt II fase 2’ reeds voorzie-
ningen getroffen van € 1.250.000 per grondexploitatie. In 2012 is voor ‘De Munt II fase 
1’ een extra voorziening getroffen van € 750.000 en voor ‘De Munt II fase 2’ een extra 
voorziening van € 500.000. 
 
Grondexploitaties bedrijventerreinen dorpen 
Het verwachte eindresultaat ligt gelijk aan vorig jaar. 
 

Risico 

De risico’s zijn niet groter of kleiner geworden ten opzichte van vorig jaar. Ook hier geldt 
dat er gekeken moet worden naar de prognoses/ambities van grondverkopen. Dit kan 
(forse) financiële gevolgen hebben voor de complexen.  
 

Resultaat passieve grondexploitaties/nog niet in exploitatie genomen gronden 
(NNIEGG) 
Bij de jaarrekening zijn complexen waarvoor nog geen grondexploitatie is vastgesteld 
afzonderlijk gegroepeerd als NNIEGG. De totale boekwaarde van deze gronden betrof per 
31-12-2012 circa € 25,6 miljoen kapitaalschuld. Een afname van de kapitaalschuld met  
€ 1,9 miljoen ten opzichte van 31-12-2011 (toen € 27,5 miljoen). De oorzaak van deze 
toename is voornamelijk de verkoop van een kavel van 10 ha. in Nagele. 
 
Complexnaam Complex- 

nummer  
Functie Toelichting Verwachte 

startdatum 
Ruwe gronden 1 Strategische 

gronden 
  

Emmelhage-
Voorzieningenknoop fase 2 

11B Voorzieningen + 
woningbouw  

Stedenbouw-
kundige studie in 
uitvoering 

2018 

De Munt III Euro 32 Bedrijventerrein Bedrijventerrein na 
De Munt II 

2015 

Toekomstig bedrijventerrein 
Marknesse 

46 Bedrijventerrein Bestemmingsplan 
in voorbereiding 

2013 

Uitbreiding Kraggenburg 
West 

66 Woningbouw Bestemmingsplan 
in opstartfase 

n.v.t. 

Uitbreiding Bant fase 2 67-2 Woningbouw Bestemmingsplan 
in 2010 onherroe-
pelijk 

n.v.t. 

 
Voor een groot aantal complexen is in 2012 (extra) verliesvoorzieningen getroffen. Deze 
zijn noodzakelijk, omdat het langer duurt dan voorzien dat deze complexen in exploitatie 
worden genomen of het duurt langer om de beschikbare grond te verkopen. Hoe langer 
het in exploitatie nemen duurt, des te moeilijker wordt het om dan nog voldoende in-
komsten te verkrijgen om het complex ‘sluitend’ te krijgen. 
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Voor de volgende complexen zijn in 2012 (extra) voorzieningen getroffen: 
Complex 1 Ruwe gronden Luttelgeest : €    755.000 
Complex 1 Ruwe gronden Marknesse : €    485.000 
Complex 1 Ruwe gronden Espel  : €    100.000 
Complex 16 Schoollocaties Emmeloord : €      13.000 
Complex 32 De Munt III   : €    750.000 
Complex 34 De Munt II fase 2  : €    500.000 
Complex 38 De Munt II fase 1  : €    750.000 
Complex 46 Bedr.terrein Marknesse : €    110.000 
Complex 64 Uitbreiding Nagele  : €      76.422 
Complex 65 Uitbreiding Ens   : € 2.000.000 
Complex 67-2 Uitbreiding Bant fase 2 : €    605.000 
Complex 68 Uitbreiding Espel  : €    165.000 
Complex 71 Uitbreiding Creil  : €    200.000 
        € 6.509.422  
 
Uitgangspunt voor de berekening van de marktwaarde van een NNIEGG is de markt-
waarde van de huidige bestemming of de verwachte marktwaarde van de beoogde toe-
komstige bestemming. In de in 2012 vastgestelde nota ‘Strategische grondvoorraad’ zijn 
voor (bijna) alle NNIEGG’s (extra) voorzieningen getroffen, waardoor de meeste 
NNIEGG’s op agrarische waarde zijn gezet (boekwaarde -/- getroffen voorziening). Door 
deze getroffen voorzieningen is het niet meer noodzakelijk om de marktwaarde te bepa-
len door middel van (onafhankelijke) taxaties. 
 
 
Grondexploitatieovereenkomsten 
Door de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening en de hierin opgenomen grondexploitatiewet, 
zijn gemeenten verplicht om de kosten van grondexploitatie te verhalen op de ontwikke-
lende grondeigenaren. De gemeente heeft de volgende anterieure grondexploitatieover-
eenkomsten gesloten: 
 
Complexnaam Complex- 

nummer  
Ontwikkelaar Grondexploitatie- 

overeenkomst 
Verwachte 
einddatum 

Marknesse fase 3 1 Megahome 2009 2015 
Kometenlaan 150 Mercatus 2009 2014 
Greenery 152 Ballast-Nedam  2010 2014 
Zuidakker-Zuidwend 153 Mercatus 2010 2014 
 
De eventuele saldi op de complexen 150 en 152 komen ten laste of ten gunste van de 
‘Algemene reserve grondexploitatie’. 
Bij complex 153 heeft de gemeente ook kosten te maken. Deze kosten worden gedekt uit 
het ‘Gemeentelijk RioleringsPlan’ en de ‘Reserve Bovenwijkse Voorzieningen’. 
 

Af te sluiten complexen 
Met het Ingenieursbureau zijn werkafspraken gemaakt over de afsluiting van complexen. 
Deze zijn mede gebaseerd op het Handboek Grondzaken. De hoofdregel daarbij is dat het 
complex wordt afgesloten na afloop van het eerste volle kalenderjaar na de onderteke-
ningsdatum van het proces verbaal van oplevering van voltooiing van de laatste fase 
binnen het complex. Ten aanzien van de nazorg wordt bij het afsluiten van het complex 
geld gereserveerd. Dit bedrag wordt per complex afzonderlijk bepaald. 
 
In 2012 zijn de volgende complexen afgesloten: 
- complex 39 De Munt I fase 1 (reserveringsstrook Zuiderzeelijn overgeheveld naar 
 complex 1 Ruwe Gronden. Resultaat: € 247.131 toegevoegd aan de Reserve 
 grondexploitatie. 
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- complex 64 Uitbreiding Nagele. Resultaat: € 6.990 toegevoegd aan de Reserve 
 grondexploitatie. 
 
Naar verwachting worden per 1-1-2014 de volgende complexen afgesloten:  

- Uitbreiding Kraggenburg (complex 66) en 
- Uitbreiding Rutten (complex 69). 

 

Winstneming 
Systematiek van winstneming 
Als grondslag voor waardering en resultaatbepaling is in de nota Grondbeleid, ‘Op de 
voorgrond’, opgenomen dat winsten uit de grondexploitatie slechts worden genomen in-
dien en voor zover deze met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aan-
gemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoop-
opbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. 
 
Het beleid is om terughoudend om te gaan met het tussentijds nemen van winst. Alle 
gronden binnen het complex dienen nagenoeg of geheel te zijn uitgegeven zodat er geen 
risico’s meer zijn aan de opbrengstenkant van de exploitatie. Daarnaast dient de kosten-
kant van de exploitatie een goed beeld te geven van de nog te maken kosten. Daarbij 
wordt rekening gehouden met kostenstijgingen, welke gedurende de resterende looptijd 
van de exploitatie kunnen optreden. 
Vanaf 2004 is in de Paragraaf Grondbeleid binnen de jaarrekening expliciet de systema-
tiek weergegeven van de bestemming van de vrijval uit de winstneming: 

a.  Inzichtelijk is gemaakt wat de werkelijke reserve is en hoe hoog het weerstands- 
vermogen zou moeten zijn; 

b.  De winst die uit de complexen van de bouwgrondexploitatie vrijvalt, hetzij tussen-
tijdse winstneming, hetzij winstneming bij afsluiting van complexen, wordt toege-
voegd aan de Reserve Grondexploitatie; 

c.  Uitgangspunt is daarbij dat de winsttoevoegingen plaats vinden totdat minimaal 
het niveau van het benodigde weerstandsvermogen is bereikt. 

 
 
Tussentijdse winstneming 
In 2012 heeft geen tussentijdse winstneming plaatsgevonden. Een gemeente moet op 
grond van artikel 16 van het BBV in de paragraaf grondbeleid de randvoorwaarden en 
uitgangspunten van het tussentijds winstnemen vastleggen. 
De laatste nota Grondbeleid is in de raadsvergadering van september 2009 vastgesteld. 
Hierin staat dat een tussentijdse winstneming alleen raadzaam is onder bepaalde voor-
waarden. Bij een meerjarig project (grondexploitatie) kan een tussentijdse winstneming 
alleen plaatsvinden als: 

• Er geen overwegende onzekerheid over de totale omvang van het project is; 
• Er geen overwegende onzekerheden bestaan over de ontvangst van de overeen-

gekomen bedragen (o.a. verkoopopbrengsten); 
• De nog te maken vervaardigingskosten en de mate van de voortgang van het pro-

ject op verantwoorde wijze kunnen worden bepaald; 
• De vergelijking van de werkelijke kosten met de voorcalculatie per fase van het 

project mogelijk is. 
 

Algemene risicovoorziening grondexploitaties: Weerstandsvermogen 
Door ervoor te zorgen dat Grondzaken zelf een toereikende financiële buffer heeft of 
krijgt kan een reserve/buffer binnen de Algemene Dienst achterwege blijven.  
Genoemde financiële reserve is enerzijds een voorwaarde om een adequaat en actief 
grondbeleid te kunnen voeren. Anderzijds zijn aan het voeren van actief grondbeleid fi-
nanciële risico’s verbonden: dit maakt het beschikken over voldoende financiële reserve 
noodzakelijk. Risico’s (in de regel door externe factoren ingegeven) zijn in algemene zin 
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gelegen binnen zowel de reeds in exploitatie genomen complexen als binnen de nog niet 
in exploitatie genomen complexen. Daarbij zijn de risico’s bij laatstgenoemde groep 
complexen het grootst.  
 
In de Nota Grondbeleid is opgenomen dat het risico bij strategische aankopen bestaat uit 
de aankoopprijs minus de verkoopprijs, indien de functiewijziging zoals die verwacht was 
geen doorgang vindt. In de vorming van de risicobuffer wordt met dit risico rekening ge-
houden. Dit betekent dat bij benadering bepaald wordt wat het verschil tussen aankoop-
prijs en verkoopprijs maximaal bedraagt. Uiteraard zal dit niet in alle gevallen uitkomen 
en daarom is het streven een buffer van 50% van dit verschil te creëren. Deze metho-
diek is toegepast bij de in complex 1 ‘Ruwe Gronden’ opgenomen.  
Alle lopende/vastgestelde grondexploitaties, inclusief die exploitaties waarvoor de opzet 
op korte termijn zal worden vastgesteld, zijn meegenomen in de zogenoemde ‘Monte-
Carlo-Simulatie’. De input voor de simulatie zijn de herzieningen per 1-1-2013. Hiervan 
is een afzonderlijke rapportage beschikbaar. 
 
De afgelopen jaren vallen de verkopen van de in de in exploitatie genomen gronden 
(fors) tegen. Dit heeft gevolgen voor de in exploitatie genomen gronden, maar ook voor 
de niet in exploitatie genomen gronden. Voor deze laatste categorie geldt over het alge-
meen dat zij pas in exploitatie wordt genomen als een ander complex (nagenoeg) is af-
gerond. 
Aangezien over het algemeen een (forse) negatieve boekwaarde moet worden terugver-
diend, wordt het door deze tegenvallende verkopen steeds moeilijker en is het in een 
aantal gevallen niet meer mogelijk om deze boekwaarden terug te verdienen. Voor het 
eerst moest Grondzaken in 2011 financiële steun vragen en ontvangen van de Algemene 
Dienst, omdat de financiële reserves van Grondzaken niet meer toereikend is om de te 
treffen voorzieningen uit te kunnen voeren. 
In 2012 is de nota ‘Strategische Grondvoorraad’ vastgesteld waarin voor een groot aantal 
grondexploitaties (extra) voorzieningen zijn getroffen. Hiermee is voorlopig het financiële 
risico bij Grondzaken fors beperkt. 
 
 
Uitleg gekozen systematiek 
De ‘Monte-Carlo-Simulatie’ is de meest vergaande risicoanalyse om de benodigde weer-
standscapaciteit te bepalen. De meest eenvoudige analyse is de gevoeligheids- analyse: 
onderzocht wordt hoe gevoelig het resultaat is voor de verandering van één bepaalde 
parameter. 
Een scenarioanalyse houdt rekening met het feit dat verandering van een bepaalde pa-
rameter ook gevolgen heeft voor andere parameters, die vervolgens samen weer invloed 
hebben op het resultaat. Grootste nadeel van deze methode is dat over het algemeen 
niet waarschijnlijk is dat alle waarden tegelijkertijd negatief of allemaal tegelijk positief 
zijn. 
De ‘Monte-Carlo-Simulatie’ komt tegemoet aan de nadelen van de scenarioanalyse. Het 
begrip risico wordt gekwantificeerd: Risico = kans x gevolg. Bij de simulatie worden 
kansverdeling toegekend aan waarden waar een zeker risico wordt verwacht.  
Vervolgens wordt er binnen de aangegeven bandbreedte 1.000 tot 10.000 keer een 
waarde gekozen voor elke parameter binnen de kansverdeling. Dit levert ook zoveel keer 
een waarde op voor het totale resultaat. Er ontstaat op deze manier een kansverdeling 
voor het eindresultaat. In de praktijk wordt vervolgens voor de vereiste risicobuffer vaak 
een dekkingspercentage van 90% aangehouden: met 90% zekerheid is het eindresultaat 
niet slechter dan een bepaalde waarde die als weerstandscapaciteit wordt aangewezen. 
Bij de simulatie zijn enkele parameters aangepast in verband met het huidige economi-
sche klimaat. In 2010 en 2011 is nog uitgegaan van een gemiddelde opbrengstenstijging 
van 1% (woningbouw en bedrijventerreinen), maar in 2012 is dat verlaagd naar 0%. 
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Hoogte van de benodigde buffer 
Berekend weerstandsvermogen (methodiek ‘Monte-
Carlo-Simulatie’) in exploitatie genomen gronden 

€                   0  

Ruwe gronden complex 1 (50%-regel)  €                   0  
Nog niet in exploitatie genomen gronden (50% regel) €                   0  
Emmeloord-Centrum (risicoanalyse) €       1.910.273  
Wellerwaard (risicoanalyse) €       1.077.500  
Berekend weerstandsvermogen  €   2.987.773 
Toenemende verkeersdruk Emmeloord-Centrum 
(raadsbesluit 26 mei 2011) 

 
 

                          
€      730.000 

Totaal benodigde risicobuffer (afgerond):    €  3.718.000 
 
Opbouw beschikbare reserve 
 Stand per 1-1-2012 € 0  
 
Toevoegingen 2012: 

- Afsluiting complex 39 De Munt I € 247.131 
- Afsluiting complex 64 Nagele € 6.990 
- Exploitatieresultaat complex 150 Kometenlaan € 127.945 
- Reserve beleidsplan € 617.171 
- Reserve ILG € 1.800.000 
- Reserve culturele voorstellingen €  61.756 
- Reserve culturele activiteiten € 24.363 
- Reserve oudheidkunde € 78.512 
- Reserve Wmo € 560.000 
- Reserve kinderopvang € 50.000 
- Reserve baggeren € 7.116 
- Reserve achterstallig onderhoud openbare ruimte € 150.000 
- Reserve eigen risico brandverzekering € 51.036 
- Reserve achtergestelde lening IJsselmeerziekenhuizen € 1.400.000 
- Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2011 € 189.101 
- Reserve woonconsumentenactiviteiten € 108.691 
- Reserve voorlopige winst erfpachtgronden € 1.112.437 
- Reserve inburgering € 307.098 
- Reserve jaarrekeningresultaat 2011 € 2.205.392 
 € 9.104.739  
 
Onttrekkingen 2012: 

- Voorziening complex 1 Ruwe gronden €    1.340.000 
- Voorziening complex 16 De Es  € 13.000  
- Voorziening complex 32 Bedr.terr. De Munt III  €         750.000  
- Voorziening complex 46 Bedr.terr. Marknesse  €         110.000  
- Voorziening complex 64 Nagele  €          76.422 
- Voorziening complex 65 Uitbreiding Ens  €      2.000.000  
- Voorziening complex 67-2 Uitbreiding Bant fase 2  €         605.000  
- Voorziening complex 68 Uitbreiding Espel  €         165.000  
- Voorziening complex 71 Uitbreiding Creil  €         200.000  
- Onttrekking 2012 (tbv complex 90)  €          50.497  
- Kunstopdrachten NOP   €          60.000  
- Voorbereidingskrediet Tuinvallei  €          35.000  
- Voorbereidingskosten complex 151 De Balkan  €               420  
- Uitvoeringskosten complex 153 Zuidakker/Zuidwend  €        6.169  
 € 5.411.508 
 
 Stand per 31-12-2012 € 3.693.231 
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat de Reserve Grondexploitatie (net) niet voldoende hoog 
is voor de noodzakelijk aan te houden buffer. Echter, de verwachting is dat door aanbe-
stedingsvoordelen, de te treffen maatregelen in verband met de toenemende verkeers-
druk in Emmeloord-Centrum, niet het totale bedrag van € 730.000 nodig is, waardoor de 
Reserve Grondexploitatie uiteindelijk wel toereikend wordt. 
 
Er gaat nog meer op de kosten gelet worden dan voorheen. Investeringen (bijv. bouw-
rijpmaken van de grond) worden pas gedaan als daar ook daadwerkelijk (grond) verko-
pen tegenover staan. 
 
Vanaf 2008 is Emmeloord Centrum (Stadshart Emmeloord) in de grondexploitatie terecht 
gekomen. Het is immers vanaf deze tijd exploitatie van grond. De grondexploitatie Em-
meloord Centrum laat een voorzienbaar tekort zien van € 946.593. Ter grootte van dit 
voorzienbare tekort op eindwaarde is een voorziening getroffen ten laste van de reserve 
grondexploitatie. Daarnaast is in het weerstandsvermogen nog een extra bedrag opge-
nomen van € 1.910.273 in verband met de (financiële) onzekerheid van het project (risi-
coanalyse). 
 
Het project Wellerwaard is in 2010 overgeheveld naar Grondzaken en kent ook de nodige 
financiële risico’s aan de opbrengstenkant (verkoop woningbouwkavels). Daarnaast 
heerst er momenteel een weinig florissant economisch klimaat, waardoor verkoop van 
woningbouwkavels kan achterblijven bij de al aangepaste prognoses.  
Uit de separate externe risicoanalyse van de Wellerwaard is gebleken dat een bedrag van 
€ 1.077.500 in het weerstandsvermogen moet worden opgenomen om de huidige risico’s 
af te dekken. Tevens is er een voorziening van € 1.000.000 getroffen en is in de grex 
Wellerwaard een ruime post onvoorzien van € 1,3 mln opgenomen.  
 
Daarnaast speelt nog een aantal andere factoren een rol: 

• De economische situatie sinds 2008. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan 
producenten- en consumentenvertrouwen en aangescherpte regels ten aanzien 
van hypotheekverstrekkingen; 

• Het treffen van diverse voorzieningen bij grondexploitaties waarbij bleek dat deze 
zonder deze voorziening niet minimaal kostendekkend sloten; 

• Met ingang van de programmabegroting 2009 wordt geen rente meer toegevoegd 
aan de reserve grondexploitatie; 

• De interne rekenrente voor Grondzaken is sinds 2010 hoger dan voor de Algeme-
ne Dienst. 

 
Grondexploitaties met een negatief financieel resultaat moeten aanspraak doen op de 
‘Reserve Grondexploitatie’. Ook reeds ingenomen grondposities kunnen door taxatie/ 
herwaardering afgewaardeerd worden, waardoor een voorziening ten laste van de ‘Re-
serve Grondexploitatie’ dient te worden getroffen. 
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Paragraaf 
 

Handhaving 
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HANDHAVING 
 
 
Inleiding 
Handhaving heeft betrekking op activiteiten die bedoeld zijn om naleving van rechtsre-
gels te bevorderen. Rechtsregels waarbij de gemeente een wettelijke handhavingstaak 
heeft, kunnen voortkomen uit landelijke regelgeving zoals bouwtechnische eisen of uit 
gemeentelijke regelgeving, zoals de algemene plaatselijk verordening of bestemmings-
plannen. 
 
Om naleving te bereiken heeft de gemeente verschillende middelen tot haar beschikking. 
Via gerichte communicatie kan voorkomen worden dat overtredingen ontstaan. Daar-
naast proberen toezichthouders door herkenbare aanwezigheid, informatieoverdracht, 
het maken van afspraken en het geven van aanwijzingen te bereiken dat overtredingen 
worden voorkomen of ongedaan worden gemaakt. In het uiterste geval kan de gemeente 
een dwangsom opleggen, bestuursdwang toepassen of een bestuurlijke boete opleggen. 
Daarnaast kan de gemeente in bepaalde gevallen ook privaatrechtelijke handhaving toe-
passen. 
 
Handhaving is een gemeentelijke basistaak die gezien moet worden als een afzonderlijke 
discipline, waar specifieke kennis en kunde voor nodig is. Doordat handhaving be-
schouwd moet worden als een vak ligt het in de rede om alle handhavingprocessen van 
de gemeente zoveel mogelijk te bundelen in een organisatieonderdeel. In Noordoostpol-
der is dat vanaf 2005 het geval. 
 
Hoewel handhaving beschouwd wordt als een vakdiscipline, waarvan het logisch is om 
het organisatorisch te concentreren in een organisatieonderdeel, snijdt het in de begro-
ting dwars door verschillende programma’s heen. Handhaving is in begrotingstermen 
geen programma, geen productgroep, noch een product. Een afzonderlijk programma of 
programmadeel voor handhaving vergt een behoorlijke vergaande wijziging van de be-
grotingssystematiek. Om toch meer inzicht te krijgen op de manier waarop het verankerd 
is in deze programmabegroting, is er voor gekozen om een paragraaf te wijden aan dit 
onderwerp. 
 
Deze paragraaf is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt de visie op handhaven in de ge-
meente Noordoostpolder beschreven. Daarna volgt een toelichting op de handhavingsor-
ganisatie van de gemeente Noordoostpolder. Vervolgens wordt ingegaan op de handha-
vingsbeleidscyclus en de wijze waarop handhaving is terug te vinden in de programma-
begroting. 
 
 
Visie op handhaven 
 
In de visie op handhaving van de gemeente Noordoostpolder, treden een aantal onder-
werpen op de voorgrond, namelijk een eenduidige sturing- en verantwoordingskolom, 
preventie, integraal werken en burgergericht werken. Hieronder worden deze onderwer-
pen nader toegelicht. 
 
Eenduidige sturings- en verantwoordingskolom 

Voor handhaving wordt gestreefd naar een eenduidige sturings- en verantwoordingsko-
lom. Deze kolom begint er mee dat handhavingstaken in de programmabegroting in on-
derlinge samenhang opgenomen worden, zodat de gemeenteraad een integrale afweging 
kan maken over de inzet van middelen. Vervolgens is het van belang dat er voor hand-
having binnen het college een coördinerend wethouder aanwezig is, dat er een integraal 
handhavingbeleidsplan en een handhavingsuitvoeringsprogramma wordt gemaakt en dat 
er een organisatieonderdeel is waar alle handhavingstaken in gebundeld zijn.  
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Preventie 
De nadruk ligt op het voorkomen van overtredingen en wanneer sprake is van een over-
treding, voorkomen dat repressieve middelen nodig zijn om de overtreding ongedaan te 
maken. Naast communicatie en voorlichting hebben herkenbaarheid en aanwezigheid van 
de gemeente in de fysieke leefomgeving een preventieve werking. 
 
Integraal werken 

Handhavingsacties worden op elkaar afgestemd en bij controles in het veld wordt niet 
alleen naar het eigen terrein gekeken maar ook naar eventuele ongeregeldheden op an-
dere werkterreinen die vervolgens gerapporteerd worden aan de betreffende handhavers. 
Ook de organisatie is zodanig ingericht dat integraal werken daardoor beter mogelijk is. 
Door integraal werken wordt capaciteit efficiënter ingezet en krijgen ondernemers minder 
controlemomenten.  
 
Burgergericht 

Handhaving maakt het niet in alle gevallen mogelijk om een gevoel van klantentevreden-
heid over te brengen. Een gevoel van klanttevredenheid wordt zoveel mogelijk bevorderd 
door: handhavingsbesluiten duidelijk en goed te motiveren, korte doorlooptermijnen, 
overleg te voeren voordat repressieve middelen worden toegepast, burgers te informeren 
over regels, regels en voorwaarden aan vergunningen eenduidig te maken en gelijke ge-
vallen gelijk te behandelen. 
 
 
Handhavingorganisatie Noordoostpolder 
 
Hieronder wordt antwoord gegeven op de vraag welke handhavingstaken zijn samenge-
bracht in een organisatieonderdeel, welke taken zijn uitbesteed en welke ontwikkelingen 
hebben geleid tot de huidige vorm en omvang. 
 
Een organisatieonderdeel voor handhavingstaken 

Het merendeel van de gemeentelijke handhavingstaken is ondergebracht in één organi-
satieonderdeel, het cluster handhaving. Het cluster is belast met de handhaving van het 
omgevingsrecht, Wet kinderopvang, Wet OKE, de wet tijdelijk huisverbod, de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV), de Afvalstoffenverordening (ASV) en de drank- en hore-
cawet. Het cluster bestaat uit een ‘frontoffice’ en een ‘backoffice’. De frontoffice bestaat 
uit drie bouwinspecteurs, 2 allround toezichthouders en 3 BOA’s. De backoffice wordt 
bemand door een aantal juristen en een beleidsmedewerker die zich onder anderen bezig 
houdt met communicatieactiviteiten. 
 
Zwaartepunt bij omgevingsrecht 

Het omgevingsrecht is qua omvang, uitgedrukt in uren en budget, het grootste bestand-
deel. Handhavingstaken die geschaard kunnen worden onder ‘omgevingsrecht’ zijn: bou-
wen en slopen zonder of in afwijking van een vergunning, gebruik in strijd met het be-
stemmingsplan en brandveiligheidsvoorschriften, naleving milieuvoorschriften en toepas-
sen bouwmaterialen in strijd met het besluit Bodemkwaliteit. 
 
Uitbesteed aan externe organisaties 

Een aantal taken zijn uitbesteed aan externe organisaties. Het gaat om de Omgevings-
diens Flevoland, Gooi- en Vechtstreek (OFGV), Concern voor werk en de GGD.  
 
De OFGV is een gemeenschappelijke regeling waar gemeenten van Flevoland en Gooi- en 
Vechtstreek bij aangesloten zijn. De omgevingsdienst komt voort uit de wens om een 
landsdekkend systeem van omgevingsdiensten te realiseren voor de uitvoering van mili-
eutaken. Noordoostpolder huurt jaarlijks plusminus 4.700 toezichturen in bij de OFGV. 
Noordoostpolder bepaalt zelf welke inrichtingen jaarlijks bezocht moeten worden voor 
een milieucontrole. 
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Voor de aanpak van kleine ergernissen (APV-gedragingen) worden toezichthouders inge-
huurd via Concern voor werk. De aanpak via Concern voor Werk staat bekend als het 
“Preventieteam Emmeloord”. Het Preventieteam is niet bevoegd om boetes op te leggen. 
Het preventieteam spreekt burgers aan en deelt voor bepaalde overtredingen gele kaar-
ten uit. Daarnaast beschikt de gemeente over drie volwaardige BOA’s die in staat zijn om 
boetes op te leggen. 
 
De GGD voert het toezicht uit op de naleving van de kwaliteitseisen uit de Wet op de kin-
deropvang en de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie. Volgens een wet-
telijk vastgestelde controlefrequentie worden kinderopvangverblijven, buitenschoolse 
opvang, gastouderbureaus, gastouders, en peuterspeelzalen bezocht voor een controle. 
De wet verplicht de gemeente om de GGD in te zetten voor de toezichttaken. De be-
stuursrechtelijke handhaving wordt uitgevoerd door de backoffice van het cluster hand-
having. 
 
Handhavingstekort 

De VROM-inspectie heeft in 2002 en 2005 een onderzoek verricht naar de uitvoering van 
VROM-taken. Beide keren trekt de VROM-inspectie de conclusie dat het uitvoeringsniveau 
van de aanpak van illegale bouw, het toezicht op sloopwerken en asbestregelgeving, het 
besluit bodemkwaliteit en toezicht op de kwaliteit van de bestaande woningruimte-
voorrraad onvoldoende is. Tot medio 2007 bestond de handhavingorganisatie op het vlak 
van omgevingsrecht uit twee bouwinspecteurs en de gemeenschappelijke regeling voor 
het milieutoezicht. 
 

Investering in handhavingorganisatie 

In het collegeprogramma 2006 – 2010 is vanaf 2008 € 100.000 beschikbaar gesteld om 
het handhavingstekort te verminderen. Deze investering heeft het mogelijk gemaakt om 
de allround toezichthouder te introduceren en de backoffice te versterken. Medio 2008 is 
in het kader van de overdracht van brandweertaken naar de veiligheidsregio besloten om 
het toezicht op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften te integreren in het toe-
zichtmodel met allroundtoezichthouders. Door slim prioriteren en integraal werken kan 
met dit nieuwe toezichtmodel, met weinig capaciteit, toch een acceptabel uitvoeringsni-
veau van de wettelijke toezichttaken bereikt worden en kan flexibel ingespeeld worden 
op wisselende prioriteiten.  
 
 
Handhavingsbeleidscyclus 
 
De uitvoering van handhavingstaken die vallen onder de noemer ‘omgevingsrecht’ wor-
den uitgevoerd op basis van een beleidscyclus. Het werken op basis van een beleidscy-
clus is verplicht op basis van de kwaliteitscriteria van de WABO.  
 
De beleidscyclus, ook wel ‘de BIG-8’ genoemd ziet er als volgt uit: Elke twee jaar wordt 
een risicoanalyse gemaakt. De resultaten van deze risicoanalyse worden vertaald naar 
een jaarlijks handhavingsuitvoeringsprogramma, waarin staat welke handhavingstaken 
de gemeente het komende jaar uitvoert en welke capaciteit daar mee is gemoeid. Na 
afloop van het jaar wordt een jaarverslag gemaakt waarin verantwoording wordt afge-
legd over de uitvoering van het jaarprogramma.  
 
Belangrijk onderdeel in de beleidscyclus is dat naleefgedrag gemonitord wordt. Kennis 
over het naleefgedrag is van belang bij het bepalen van prioriteiten. Wanneer het naleef-
gedrag goed is zijn de risico’s lager en kan een lagere prioriteit toegekend worden. 
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Handhaving in de programmabegroting 
 
Handhaving zit in verschillende programma’s en binnen de programma’s in verschillende 
pijlers van de programmabegroting verwerkt. Onderstaande tabel geeft een overzicht 
van hoe handhaving is opgenomen in de verschillende programma’s en welke baten en 
lasten er mee gemoeid zijn. 
 
 (in €) 
Handhaving 2012 Materieel budget Urentoerekening Totaal 
    
Programma 1 Fysieke leefomgeving   
    
Productgroep:    
- B5501 natuurbescherming  20.236 20.236 
- B1401 Openbare orde en 
veiligheid -12.848 212.713 199.865 
- B8223 Bouw- en woning-
toezicht 5.850 554.792 560.642 
- B8101 Ruimtelijke Orde-
ning 0 166.326 166.326 
- B7231 Milieu 181.346 201.717 383.063 
- B1201 Brandweer 0 156.532 156.532 
- B7211 Reiniging -880 54.703 53.823 
- B8302 Projecten Stadshart 
Emmeloord en Emmelha-
ge 

0 2.865 2.865 

    
Programma 2 Sociale leefbaarheid   
    
Productgroep:    
- B6501 Kinderopvang 75.381 63.574 138.955 
- B6502 Peuterspeelzaal-
werk  6.099 6.099 
    
Programma 4 Dienstverlening en besturen   
    
Productgroep:    
- B0021 Bestuursonder-
steuning 3.299 1.663 4.962 
- B0023 Rechtsbescherming 0 10.996 10.996 
- B0031 Burgerdiensten 0 1.940 1.940 
    
Programma 5 Financien   
    
Productgroep    
- B9901 Saldi kostenplaat-
sen 0 8.316 8.316 
    

Totaal 252.148 
(2011: 301.256) 

1.462.472 
(2011: 1.303.310) 

1.714.620 
(2011: 1.604.566 
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Balans per 31 december 2012 
                  (bedragen in €) 
ACTIVA Ultimo Ultimo 
 2012 2011 

Vaste activa      
       

Immateriële vaste activa                
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het  
   saldo van agio en disagio      

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling     

       

Materiële vaste activa  52.831.546  53.831.528 

- Investeringen met een economisch nut     

   - gronden uitgegeven in erfpacht 38.790  38.790  

   - overige investeringen met een economisch nut 52.792.756  53.792.738  
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een 
  maatschappelijk nut     
      

Financiële vaste activa  9.483.256  9.760.086 

- Kapitaalverstrekkingen aan:     

  - deelnemingen 80.661  91.778  

  - gemeenschappelijke regelingen     

  - overige verbonden partijen     

- Leningen aan:     

  - woningbouwcorporaties     

  - deelnemingen     

  - overige verbonden partijen     1.324.156  1.466.243  

- Overige langlopende leningen u/g 8.078.439  8.202.065  
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één 
   jaar of langer     

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden     

      

Totaal vaste activa  62.314.801  63.591.614 
      

Vlottende activa     
      

Voorraden  37.098.273  44.096.767 

- Grond- en hulpstoffen:      

   - niet in exploitatie genomen bouwgronden 13.166.720  16.475.030  

   - overige grond- en hulpstoffen       

- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 23.931.553  27.621.737  

- Gereed product en handelsgoederen     

- Vooruitbetalingen     
      
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar   1.920.307  2.947.701 

- Vorderingen op openbare lichamen  226.030  310.847  

- Verstrekte kasgeldleningen     

- Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen     

- Overige vorderingen 1.694.277  2.636.854  

- Overige uitzettingen     
      

Liquide middelen  1.276.717  365.611 

- Banksaldi 1.276.717  365.611  
      

Overlopende activa  7.867.564  6.969.467 
      

Totaal vlottende activa  48.162.861  54.379.546 
     
      

Totaal generaal  110.477.662  117.971.160 
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PASSIVA Ultimo Ultimo 
 2012 2011 

Vaste passiva       
        

Eigen vermogen  74.748.419  88.106.911 

- Algemene reserve 10.010.746  10.010.746  

- Bestemmingsreserves:     

  - voor egalisatie van tarieven 1.488.415  2.052.990  

  - overige bestemmingsreserves 65.493.321  73.587.783  

- Nog te bestemmen resultaat  -2.244.063  2.455.392  

      

Voorzieningen  11.156.129  9.281.248 

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 3.835.160  2.493.688  

- Voorzieningen ter egalisering van kosten 7.320.969  6.787.560  

     

      

Vaste schulden met een rentetypische looptijd 
van één jaar of langer  2.259.932  2.367.054 

- Obligatieleningen     

- Onderhandse leningen van:     

  - binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen     

  - binnenlandse banken en overige financiële instellingen     

  - binnenlandse bedrijven     

  - overige binnenlandse sectoren 2.250.078  2.357.119  
  - buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en  
     overige sectoren     

- Waarborgsommen 9.854  9.935  
  - Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkom- 
    sten     
     

Totaal vaste passiva  88.164.480  99.755.213 
      

Vlottende passiva     
      
Netto vlottende schulden met een rente typische 
looptijd korter dan één jaar   13.108.935  7.865.776 

- Kasgeldleningen     

- Bank- en girosaldi 8.121.656  3.793.690  

- Overige schulden 4.987.279  4.072.086  

      

      

      

Overlopende passiva  9.204.247  10.350.171 
      

      
      
      

     

      
      

      
      

Totaal vlottende passiva  22.313.182  18.215.947 
      

Totaal generaal  110.477.662  117.971.160 
     

     

     

Gewaarborgde geldleningen  98.813.961  106.293.148 
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Programmarekening 2012 
  Raming begrotingsjaar vóór wijziging Raming begrotingsjaar ná wijziging Realisatie begrotingsjaar 

Omschrijving programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

01 Fysieke leefomgeving 28.526.710  48.582.578  (20.055.868) 34.474.572  66.331.360  (31.856.788) 20.861.734 51.132.001 (30.270.267) 

02 Sociale leefbaarheid 20.612.898  52.531.351  (31.918.453) 21.073.661  56.507.338  (35.433.677) 21.168.618 54.088.746 (32.920.128) 

03 Economische ontwikkeling 77.387  2.932.828  (2.855.441) 394.512  2.508.151  (2.113.639) 374.985 2.417.926 (2.042.941) 

04 Dienstverlening en besturen 596.710  5.654.580  (5.057.870) 806.450  6.390.598  (5.584.148) 767.610 7.281.487 (6.513.877) 

05 Financiën 3.812.036  (2.052.168) 5.864.204  5.208.560  1.748.306  3.460.254  5.209.958 2.427.606 2.782.352  

Subtotaal programma’s 53.625.741  107.649.169  (54.023.428) 61.957.755  133.485.753 (71.527.998) 48.382.905  117.347.766  (68.964.861) 

Omschrijving algemene 
dekkingsmiddelen 

                  

Lokale heffingen 9.235.060  0  9.235.060  9.198.060  0  9.198.060  9.185.882  0  9.185.882  

Algemene uitkeringen 44.149.864  0  44.149.864  45.183.413  0  45.183.413  45.879.198  0  45.879.198  

Dividend 84.000  0  84.000  217.210  0  217.210  217.405  0  217.405  

Saldo financieringsfunctie 243.576  2.496.623  (2.253.047) 358.576  98.102  260.474  363.503  39.618  323.885  

Overige algemene dekkingsmiddelen 0  789.378  (789.378) 0  (43.908) 43.908  0  0  0  

Subtotaal algemene dekkings-
middelen 

53.712.500  3.286.001  50.426.499  54.957.259  54.194  54.903.065  55.645.988  39.618  55.606.370  

Onvoorzien 0  250.000  (250.000) 0  0  0 0  0  0 

Resultaat vóór bestemming 107.338.241  111.185.170  (3.846.929) 116.915.014  133.539.947  (16.624.933) 104.028.893  117.387.384  (13.358.491) 

Toevoeging/onttrekking aan 
reserves 

                  

01 Fysieke leefomgeving 2.297.899  125.620  2.172.279  14.454.111  295.998  14.158.113  11.580.965  1.051.623  10.529.342  

02 Sociale leefbaarheid 3.462.790  1.246.765  2.216.025  5.289.261  2.093.410  3.195.851  4.376.010  2.983.897  1.392.113  

03 Economische ontwikkeling 1.675.000  0  1.675.000  680.095  57.500  622.595  561.443  50.928  510.515  

04 Dienstverlening en besturen 737.500  0  737.500  828.111  0  828.111  622.501  0  622.501  

05 Financiën 982.332  3.935.127  (2.952.795) 11.993.768  14.172.425  (2.178.657) 12.520.441  14.460.484  (1.940.043) 

Subtotaal mutaties reserves 9.155.521  5.307.512  3.848.009  33.245.346  16.619.333  16.626.013  29.661.360  18.546.932  11.114.428  

                    

Resultaat ná bestemming 116.493.762  116.492.682  1.080  150.160.360  150.159.280  1.080  133.690.253  135.934.316  (2.244.063) 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
 
Inleiding 
 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit be-
groting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 
 
 
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op 
basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is ver-
meld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Ba-
ten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden. 
 
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden verantwoord in het jaar waarin het recht 
op het ontvangen van dividend ontstaat.  
 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking 
hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. 
schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de 
periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten 
zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- 
en verlofaanspraken en dergelijke. 
 
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume 
wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De 
referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten drie jaar. Indien er 
sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting ge-
vormd te worden. 
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Balans 
 
 
Vaste activa 
 
Materiële vaste activa met economisch nut 
 
In erfpacht uitgegeven gronden 
De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (in casu 
de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is ge-
nomen).  
Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht zijn tegen een geringe registra-
tiewaarde opgenomen. 
 
Overige investeringen met economisch nut  
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigings-
prijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investe-
ring in mindering gebracht (netto-methode); in die gevallen wordt op het saldo afge-
schreven. 
 
Slijtende investeringen worden vanaf het jaar volgend op het jaar van ingebruikneming 
lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden 
met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare 
ruimte) wordt niet afgeschreven. 
 
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere 
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke af-
waarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. 
 
De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:  
 
Gronden en terreinen n.v.t. 
Bedrijfsgebouwen 15-60 
Vervoermiddelen 3-20 
Machines, apparaten en installaties 5-20 
 
Overige materiële vaste activa waaronder: 
Inventarissen 5-25 
Automatisering 5-15 
 
 
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 
 
In overeenstemming met de op 18 december 2008 door de gemeenteraad vastgestelde 
nota activerings- en afschrijvingsbeleid worden infrastructurele werken in de openbare 
ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken niet geactiveerd. In de toe-
lichting op artikel 59 BBV en door de commissie BBV is de voorkeur uitgesproken activa 
met een maatschappelijk nut niet te activeren. 
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Financiële vaste activa 
 
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgeno-
men tegen nominale waarde. Daar waar noodzakelijk geacht is een voorziening voor 
verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. 
 
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deel-
nemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de 
aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot on-
der de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke af-
waardering niet noodzakelijk gebleken.  
  
 
Vlottende activa 
 
Voorraden 
 
De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, dan wel lagere marktwaarde.  
 
De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd 
tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs 
omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zo-
als grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), evenals een redelijk te ach-
ten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. 
 
Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met 
voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zo-
lang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de 
verkrijgings- of vervaardigingskosten in mindering gebracht. 
 
Verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn. Indien noodzakelijk worden ter zake 
voorzieningen gevormd en in de balans opgenomen. 
 
Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde in-
dien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor in-
dien voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- 
en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden 
toegerekend. 
 
 
Vorderingen en overlopende activa 
 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaar-
heid betreffende debiteuren is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening 
wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. 
 
 
Liquide middelen en overlopende posten 
 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en zijn volledig ter be-
schikking van de gemeente. 
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Vlottende passiva 
 
Reserves 
 
De (bestemmings)reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
 
Voorzieningen 
 
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplich-
ting c.q. het voorzienbare verlies. 
 
De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde 
van de (al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd op basis van 
actuariele berekeningen. 
 
De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te 
voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin 
rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de para-
graaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag, is het beleid ter 
zake nader uiteengezet.  
 
 
Vaste schulden 
 
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane 
aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 
 
 
Vlottende passiva 
 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
 
Overlopende passiva 
 
De waardering van overlopende passiva geschiedt tegen nominale waarde. De niet be-
stede middelen van uitkeringen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met 
een specifiek bestedingsdoel worden als vooruit ontvangen middelen op de balans ver-
antwoord onder de overlopende passiva. De besteding van deze middelen vindt op een 
later tijdstip plaats.  
 
 
Borg- en garantstellingen 
 
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaal-
bedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in 
de toelichting op de balans en in de bijlage nadere informatie opgenomen. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2012 (bedragen in €) 
 
ACTIVA 
 
VASTE ACTIVA 
 
Immateriële vaste activa 
 
Immateriële vaste activa zijn niet aanwezig. 
 
 
Materiële vaste activa 
 
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: 
 

Boekwaarde
per 31-12-2012

Boekwaarde
per 31-12-2011

In erfpacht uitgegeven gronden 38.790                     38.790                     

Overige investeringen met economisch nut 52.792.756              53.792.738              

Investeringen in de openbare ruimte met -                              -                              
uitsluitend maatschappelijk nut

Totaal 52.831.546              53.831.528              

 
De overige investeringen met economisch nut bestaan uit: 
 

 Boekwaarde per               
31-12-2012 

 Boekwaarde per               
31-12-2011 

Gronden en terreinen 3.467.760                3.119.998                

Woonruimten -                              6.842                       
Bedrijfsgebouwen 38.438.245              39.254.871              

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 3.002.981                3.274.695                

Vervoersmiddelen 1.135.401                1.134.434                

Machines, apparaten en installaties 1.040.225                1.184.223                
Overige materiële vaste activa 5.708.144                5.817.675                

Totaal 52.792.756              53.792.738              

 
 
Het verloop in detail van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut is 
als volgt: 
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Boekwaarde
1-1-2012

Investe-
ringen

Desinves-
teringen

Afschrij-
vingen

Bijdragen
van

derden

Afwaar-
deringen

Boekwaarde
31-12-2012

Gronden en terreinen 3.119.998 353.922 -                6.159 -             -                3.467.760
Woonruimten 6.842 -                -                6.842 -             -                0
(Bedrijfs)gebouwen 39.254.871 4.520.356 -                1.509.212 891.154   2.936.616   38.438.245
Grond-, weg- en 
waterbouwkundige 
werken

3.274.695 250.661 409.542      112.834 -             -                3.002.981

Vervoermiddelen 1.134.434 215.802 -                214.835 -             -                1.135.401
Machines, apparaten en 
installaties

1.184.223 4.370 -                148.367 -             -                1.040.225

Overige materiële vaste 
activa

5.817.675 1.254.774 464.927      899.377 -             -                5.708.144

Totaal 53.792.738 6.599.884 874.469      2.897.627 891.154   2.936.616   52.792.756

 
De desinvestering genoemd onder Grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreft de 
terugontvangst van BTW over de jaren 2008 t/m 2011 op de aanleg van de golfbaan.  
De overige desinvesteringen betreffen voornamelijk overboekingen van kosten naar an-
dere kredieten in verband met het masterplan sportaccommodaties. 
Afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen hebben in het verslagjaar 
2012 niet plaatsgevonden. 
 
In 2005 heeft de gemeente de Poldertoren aangekocht. In 2008 en 2009 is de Polder-
toren herontwikkeld vanuit een hoogwaardig ambitieniveau tot een gebouw waarin ver-
schillende functies zich kunnen huisvesten. Sinds het in gebruik nemen van de Polder-
toren anno 2009 zijn exploitatieverliezen ontstaan, deze worden in belangrijke mate ver-
oorzaakt door bouwkundige gebreken. Voor de verdere exploitatie van de Poldertoren is 
inmiddels een viertal varianten uitgewerkt; het college heeft op 20 februari 2013 beslo-
ten om een drietal opties aan de raad voor te leggen waarvan de optie om de meest ur-
gente bouwkundige problemen op te lossen en in afgeslankte vorm wordt doorgegaan 
met exploiteren en de optie monumentenstatus Poldertoren als meest waarschijnlijk 
worden geacht. 
Daarnaast is afwaardering van de huidige boekwaarde noodzakelijk. De Poldertoren is 
getaxeerd op € 450.000. De gedane investeringen blijken geen levensduurverlengend 
karakter te hebben gehad, maar het karakter van grootonderhoud c.q. herstel, en moe-
ten derhalve ineens ten laste van de exploitatie worden gebracht. Dit levert een boek-
waardeverlies van € 2.936.616 in 2012 op wat resulteert in een boekwaarde van  
€ 450.000. 
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De belangrijkste investeringen in het jaar 2012 zijn: 
 

Beschikbaar 
gesteld krediet

Werkelijk 
besteed in 2012

Cumulatief ten 
laste van krediet

Gronden en terreinen

Evenementen terrein            353.040                353.040               353.040 

Bedrijfsgebouwen
Perm. huisvesting de Wissel          1.560.250             1.556.100            1.556.100 

Uitbreiding St. Josephschool          1.147.546                100.000               100.000 

Bosbadhal bouwkosten          4.628.714             2.084.620            2.084.620 

Bosbadhal W&E installaties          1.651.717                574.970               574.970 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Herinrichting De Terp          2.650.324                220.324            2.422.186 

Overige materiële vaste activa
Vervanging hardware automatisering 2011            266.300                256.157               265.763 

Vervanging hardware automatisering 2012            266.300                265.075               265.075 

Vervanging software automatisering 2012            375.500                372.684               372.684 

Totaal        12.899.691             5.782.970            7.994.438 

 
 
Een overzicht van alle investeringskredieten en bijbehorende kosten in 2012 is opgeno-
men in bijlage I van deze toelichting op de balans. 
 
 
Financiële vaste activa 
 
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2012 wordt in het 
onderstaande overzicht weergegeven: 
 

Boekwaarde
01-01-2012

Investe-
ringen/

verstrekkin-
gen

Aflossingen/         
afschrijvin- 

gen

Afwaar-
deringen

Onttrekking/
dotatie 

voorziening

Boekwaarde 
31-12-2012

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen 91.779          -              11.118          -          -              80.661           
Leningen aan:

- overige verbonden partijen 1.466.243     -              142.087        -          -              1.324.156      

Overige langlopende leningen:

- langlopende leningen 4.753.463     124.771       253.775        -          -              4.624.459      

- voorziening langl. leningen 172.798-        -              -               -          -              172.798-         

- vordering sociale zaken 5.085.526     547.708       562.880        151.592   -              4.918.762      

- voorziening vordering Soza 1.464.126-     -              -               -          151.558        1.312.568-      

- leningen fietsregeling -               38.154         17.571          -          -              20.583           
 

Totaal 9.760.086     710.633       987.431        151.592   151.558        9.483.256      

Noordoostpolder neemt, uit hoofde van haar functie als overheid, deel in het aandelen-
kapitaal van een aantal ondernemingen. Deze ondernemingen zijn vermeld in de 
paragraaf Verbonden Partijen van het jaarverslag. Sommige deelnemingen vertegen-
woordigen een balanswaarde, zoals de deelnemingen in de Bank Nederlandse Gemeenten 
NV, Vitens NV, Huisvuilcentrale Noord-Holland NV (HVC), Afvalbedrijf Het Friese Pad NV, 
Enexis NV, Attero Holding NV en een aantal bedrijven dat werd opgericht bij de 
aandelenverkoop Essent BV. In 2012 is Afvalbedrijf Het Friese Pad geliquideerd, met als 
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gevolg dat het gestorte aandelenkapitaal is terugbetaald aan de aandeelhouders. Voor de 
gemeente betreft dit een ontvangst van € 11.118 (245 stuks aandelen). 
 

De leningen aan overige verbonden partijen betreffen achtergestelde geldleningen aan 
Vitens NV (€ 1.278.778) en Enexis BV (€ 45.378). De aard van de achtergestelde lening 
aan Vitens is dat deze lening achtergesteld is bij alle huidige en toekomstige concurrente 
en preferente vorderingen op Vitens. De aard van de achtergestelde lening aan Enexis BV 
is dat deze achtergestelde lening is achtergesteld bij alle bestaande of toekomstige, al 
dan niet opeisbare, schuldverplichtingen. 
 
De overige langlopende leningen zijn verstrekt aan partijen zoals het IJsselmeerziekenhuis, 
de Flevomeer Bibliotheek en Enexis BV. Deze laatste lening is ontstaan als een gevolg van 
de verkoop van Essent aan RWE. De lening aan stichting IJsselmeerziekenhuizen is achter-
gesteld op de vordering van de ING Bank op de stichting IJsselmeerziekenhuizen. 
De lening glastuinbouw ad € 40.000 is achtergesteld bij alle overige vorderingen wat in-
houdt dat bij faillissement of ontbinding van de rechtspersoon de lening pas betaalbaar 
wordt gesteld als preferente en concurrente crediteuren volledig zijn betaald. 
 
In 2012 zijn nieuwe leningen verstrekt ten behoeve van de bouw van het MFC Tollebeek  
(€ 52.771) en ten behoeve van starters op de woningmarkt (€ 72.000).  
 
De leningen sociale zaken bestaan uit verstrekte leenbijstand en vorderingen tot verhaal. 
De vorderingen betreffende de leenbijstand Besluit Zelfstandigen en de besluiten IOAW en 
IOAZ worden voor 75% gedeclareerd bij het Rijk. De aflossing op deze leningen wordt voor 
75% aan het Rijk afgedragen. De leningen ABW en de verhaalsvorderingen worden ten 
gunste van de gemeente afgelost. Dit houdt in dat de bedragen die niet afgelost worden, 
voor rekening van de gemeente komen.  
De terugbetalingsverplichting aan het Rijk is verantwoord onder de categorie “vaste 
schulden met een looptijd van 1 jaar of langer”.  
Uit ervaring blijkt dat niet alle leningen sociale zaken volwaardig zijn. Voorzichtigheidshalve 
is een voorziening gevormd voor dit risico. 
 
In 2012 zijn tevens de verstrekte leningen inzake het fietsplan van de gemeente op de 
balans geplaatst. Dit houdt in dat medewerkers die vast in dienst zijn bij de gemeente de 
mogelijkheid wordt geboden bovenwettelijke vakantie-uren, vrij opneembare adv-uren of 
nettosalaris in te leveren voor de aanschaf van een fiets. 
 

 

VLOTTENDE ACTIVA 
 
Voorraden 
 
De voorraden bestaan uit: 
 

2012 2011

Grond- en hulpstoffen

- niet in exploitatie genomen bouwgronden 25.596.720 27.523.608

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

- bouwgronden in exploitatie 32.456.146 32.518.330

Voorziening GREX verlieslatende complexen -20.954.593 -15.945.171 

Totaal 37.098.273 44.096.767
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In de onderstaande tabel wordt het verloop van de nog niet in exploitatie genomen bouw-
gronden  gespecificeerd: 
              

Boekwaarde
01-01-2012

Investering Boekwaarde
31-12-2012

Vz verlies-
latend
complex

Boek-
waarde per 

m2

Cpl 1 Ruwe gronden 2.023.231      260.919       2.284.150         1.340.000      10,40            

Cpl 11B Emmelh vz-knooppunt 1.500.423      3.690-           1.496.733         500.000         11,20            

Cpl 32 BT EURO (De Munt III) 14.189.003    122.594-       14.066.409       5.750.000      17,80            

Cpl 46 BT Marknesse 3.459.352      25.823         3.485.175         1.210.000      17,69            

Cpl 64 Nagele, uitbreiding N-O 2.088.440      2.088.440-    -                  -                -                   

Cpl 66 Uitbr Kraggenburg 3.322.883      1.094           3.323.977         2.525.000      29,16            
Cpl 67-2 Uitbr Bant fase 2 940.276        -              940.276           1.105.000      23,09            

Totaal 27.523.608    1.926.888-    25.596.720       12.430.000     

 
 
Nadere toelichting 
 
Algemeen: met ingang van 2012 vindt conform de richtlijnen BBV (Besluit Begroting en 
Verantwoording Provincies en Gemeenten) op de Nog Niet In Exploitatie Genomen Gron-
den (NIEGG’s) geen rentetoerekening meer plaats. 
 
Cpl 1 Ruwe gronden: de boekwaarde van de reserveringsstrook Zuyderzeelijn plus scha-
penweide van complex 39 De Munt 1 is overgebracht naar complex 1 Ruwe gronden voor 
een totale inbrengwaarde van € 279.310. Daarnaast is in de raadsvergadering van 20 
september 2012 besloten om voor dit complex een drietal voorzieningen te treffen, te 
weten: Luttelgeest (toekomstige woningbouw) € 755.000, Marknesse (toekomstige wo-
nigbouw) € 485.000 en Espel (De Kaghe) € 100.000. In totaal is er € 1.340.000 aan 
(verlies)voorzieningen getroffen. 
 
Cpl 11B Emmelhage vz-knooppunt: behalve een kleine opbrengst huren/pachten geen 
mutaties in 2012. In 2011 is reeds een verliesvoorziening van € 500.000 getroffen. 
 
Cpl 32 Toekomstig bedrijventerrein Euro (De Munt III): naast de huur/pacht-opbrengsten 
(€ 134.983) zijn er nauwelijks plan- en voorbereidingskosten gemaakt in 2012. In de 
raadsvergadering van 20 september 2012 is besloten een aanvullende verliesvoorziening 
te treffen van € 750.000 waarmee de totale verliesvoorziening van dit complex komt op 
€ 5.750.000. 
 
Cpl 46 Bedrijventerrein Marknesse: ten behoeve van dit complex is reeds een verlies-
voorziening van € 1.100.000. Hierbij is in de raadsvergadering van 20 september 2012 
een aanvullende voorziening getroffen van € 110.000. De plan- en voorbereidingskosten 
bedroegen in 2012 € 35.764. De huur/pachtopbrengsten zijn € 9.940. In 2013 wordt 
naar alle waarschijnlijkheid dit complex ‘in exploitatie genomen’ en het exploitatieplan 
aan de raad ter vaststelling aangeboden. 
 
Cpl 64 Nagele, uitbreiding Noord-Oost: in de nota ‘Strategische grondvoorraad 2012’ is 
reeds aangegeven dat deze kavel niet in aanmerking komt voor mogelijke uitbreiding van 
het dorp Nagele. Besloten is deze kavel in de verkoop te zetten met als resultaat dat de 
kavel eind 2012 is verkocht. Dit complex wordt per 31 december 2012 afgesloten, de 
reeds gevormde verliesvoorziening van in totaal € 1.500.000 wordt ingezet om de kapi-
taalschuld te dekken. 
 
Cpl 66 Uitbreiding Kraggenburg: de huur/pachtopbrengsten dekken nagenoeg de plan-
kosten en overige kosten af. De reeds getroffen verliesvoorziening voor dit complex be-
draagt € 2.525.000. 
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Cpl 67-2 Uitbreiding Bant fase 2: in totaal is er een verliesvoorziening getroffen van  
€ 1.105.000 (€ 500.000 reeds getroffen in 2011, € 605.000 op basis van het raadsbesluit 
van 20 september 2012). 
 
 
In de onderstaande tabel wordt het verloop van de wél in exploitatie genomen gronden  
gespecificeerd: 
 

Boek-
waarde

01-01-2012

In-
vestering

In-
komsten

Boek-
waarde

31-12-2012

Vz verlies-
latend
complex

Balans-
waarde

31-12-2012

Cpl 11A Emmelhage Oost 1.526.132-    812.183              1.458.250    2.172.199-     -                2.172.199-    

Cpl 16 Schoollaties Emmeloord 83.178-         112.951              17.159         12.614          13.000       386-              

Cpl 34 De Munt II fase 2 6.895.704    817.082              500.000       7.212.786     1.750.000   5.462.786    

Cpl 38 De Munt II fase 1 5.959.462    986.691              767.666       6.178.487     2.000.000   4.178.487    

Cpl 39 De Munt fase 1 2.374           278.226              280.600       -                  -                -                  

Cpl 40 Bt Ens 290.123       253.005              -                  543.128        -                543.128       

Cpl 41 Bt dorpen 126.406-       7.254                  15.720         134.872-        -                134.872-       

Cpl 42 Uitbreiding bt Ens 210.944       11.267                -                  222.211        -                222.211       

Cpl 43 Bt Creil 1.240.239    53.172                925.000       368.411        450.000     81.589-         

Cpl 65 Ens Zuid-Oost 2.322.537    2.134.697            2.003.660    2.453.574     2.000.000   453.574       

Cpl 67-1 Uitbreiding Bant fase 1 765.832       97.303                182.871       680.264        -                680.264       

Cpl 68 Uitbreiding Espel 318.372       198.493              237.698       279.167        165.000     114.167       

Cpl 69 Uibreiding Valeriaan 127.096-       546                     6.355           132.905-        -                132.905-       

Cpl 71 Uitbreiding Creil 518.386       238.865              522.419       234.832        200.000     34.832         

Cpl 72 Uitbreiding Luttelgeest-Zuid 485.087-       14.090                72.794         543.791-        -                543.791-       

Cpl 80 Stadshart Emmeloord 6.965.095    1.084.437            130.752       7.918.780     946.593     6.972.187    
Cpl 82 Wellerwaard 9.377.161    760.656              802.158       9.335.659     1.000.000   8.335.659    

Totaal 32.518.330   7.860.918            7.923.102    32.456.146   8.524.593   23.931.553   

 
 
Nadere toelichting 
Cpl 11A Emmelhage Oost: in 2012 lagen de grondverkopen iets lager dan is ingeschat. Van 
de 731 beschikbare kavels zijn er thans 517 verkocht. De verwachting is dat de verkoop van 
de laatste 214 kavels nog 5 à 6 jaar in beslag zal nemen. 
 
Cpl 16 Schoollocaties Emmeloord: dit betreft de locaties ‘Jansmalaan’ en ‘De Es’. Naar 
verwachting wordt in 2013 de laatste fase woonrijpmaken gerealiseerd. De hoger geschatte 
uitgaven woonrijpmaken maakt een relatief kleine verliesvoorziening van € 13.000 
noodzakelijk. 
 
Cpl 34 De Munt II fase 2: tot en met het jaar 2011 zijn er al verliesvoorzieningen getroffen 
tot een totaalbedrag van € 1.250.000. Op basis van besluitvorming in de 
decemberrapportage 2012 is hier € 500.000 aan toegevoegd vanwege de achterblijvende 
verkoop van gronden. 
 
Cpl 38 De Munt II fase 1: ook hier geldt dat de grondverkoop achterblijft bij de prognose. In 
totaal is er een verliesvoorziening van € 2.000.000 getroffen om dit verlies op te vangen. 
 
Cpl 39 De Munt I fase 1: dit complex wordt per 31-12-2012 afgesloten. De nog aanwezige, 
gereserveerde gronden voor een evenuteel spoorwegstation/tracé zijn overgebracht naar 
complex 1 Ruwe gronden. Het complex wordt afgesloten met een resultaat van € 247.131. 
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Cpl 40 Bedrijventerrein Ens: er zijn reeds 2 kavels verkocht van dit in 2009 verworven 
grondcomplex. Er dient nog zo’n 51.800 m2 aan bouwgrond te worden verkocht. De kosten 
voor bouwrijpmaken, plankosten en voorbereiding en toezicht bedragen in 2012 € 253.005. 
 
Cpl 41 Bedrijventerreinen dorpen: dit complex bestaat al geruime tijd en omvat een 
verzameling van bedrijventerreinen in de dorpen rondom Emmeloord. Zowel in 2009  
(€ 750.000) als in 2011 (€ 450.000) heeft er een tussentijdse winstneming plaatsgevonden. 
 
Cpl 42 Uitbreiding bedrijventerrein Ens: naast de toegerekende rente op de kapitaalschuld 
ad € 10.547 zijn er enkele overige kosten ad € 720 ten laste van dit complex verantwoord. 
De verkoop van grond met betrekking tot dit complex loopt achter bij de prognose. Het 
complex kent echter nog steeds een positief eindresultaat. 
 
Cpl 43 Bedrijventerrein Creil: in 2012 is er ongeveer 35.000 m2 grond verkocht. De 
verliesvoorziening ad € 450.000 is reeds in 2011 getroffen. 
 
Cpl 65 Ens Zuid-Oost: er is een verliesvoorziening ad € 2.000.000 getroffen voor dit 
complex met een plangebied van circa 10 ha. 
 
Cpl 67-1 Uitbreiding Bant fase 1: de grondverkopen in 2012 bedroegen ruim € 182.000. 
Hier tegen over staan de toe te rekenen en gemaakte lasten met betrekking tot de rente, 
woonrijpmaken/voltooien, voorbereidingskosten en overige kosten € 97.303. 
 
Cpl 68 Uitbreiding Espel (Espelerpad): in de nota Strategische grondvoorraad is aangegeven 
dat fase 2 (noordelijk deel) van dit plan zeer waarschijnlijk niet ontwikkeld gaat worden. 
Hier komt in de loop van 2013 duidelijkheid over.  
Doordat fase 2 zeer waarschijnlijk niet wordt ontwikkeld is het treffen van een verlies-
voorziening noodzakelijk geworden waarover de raad in september 2012 heeft besloten  
(€ 165.000). 
 
Cpl 69 Uitbreiding Rutten (Valeriaan): er is nog 1 kavel te koop van dit complex. Na ver-
koop van deze kavel kan dit complex worden afgesloten. 
 
Cpl 71 Uitbreiding Creil (Oost): in de nota Strategische grondvoorraad is aangegeven dat 
een deel van de geplande bouw in optie is genomen door een ontwikkelaar. Dit betreffen 
rijwoningen. Indien de optie wordt teruggegeven aan de gemeente wordt overzocht of 
deze locatie kan worden ingericht als ‘dorpsweide’. Er is op basis van het raadsbesluit 
van 20 september 2012 een verliesvoorziening getroffen van € 200.000. 
 
Cpl 72 Uitbreiding Luttelgeest-Zuid: de grondverkopen in 2012 betreffen € 48.540.  
 
Cpl 80 Stadshart Emmeloord: de huuropbrengsten van de gemeentelijke bezittingen zijn 
als bate verantwoord op dit complex.  
 
Cpl 82 Wellerwaard: in 2010 heeft de gemeente € 5.000.000 ontvangen van het Rijk, 
met name ten behoeve van de aanleg/realisatie van de zwem- en natuurplas. In de ver-
houding 50% ten laste van het Rijk, 25% ten laste van de bijdrage van de provincie en 
25% ten laste van de gemeente is er € 802.158 van de gemaakte kosten als bijdrage 
toegerekend aan de Wellerwaard. Eind 2012 is begonnen met de aanleg van de zwem- 
en natuurplas. De lasten 2012 (rentelasten, kosten bouwrijpmaken, plankosten, voorbe-
reidings- en toezichtkosten) bedragen € 760.656. 
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
 

Tot deze uitzettingen behoren: 
 
              
 Boekwaarde

per
31-12-2012

Voorziening 
oninbaarheid

Balanswaarde 
per 

31-12-2012

Balanswaarde 
per

31-12-2011

Vorderingen op openbare lichamen 226.030            -                   226.030            310.847            

Debiteuren algemeen 1.277.388         791.897            485.491            489.374            

Debiteuren belastingen 1.781.964         580.599            1.201.365         2.138.858         

Overige vorderingen 7.421               -                   7.421               8.621               

Totaal 3.292.803         1.372.496         1.920.307         2.947.701         

 
 
Op de debiteuren belastingen heeft een afwaardering plaatsgevonden van € 580.599 als 
schatting van het bedrag dat vermoedelijk niet invorderbaar zal zijn.  
In de voorziening debiteuren algemeen zijn de bedragen die als dwangsom zijn opgelegd 
ad € 640.527 opgenomen. De ontvangst van deze bedragen is vaak afhankelijk van te 
voeren rechtszaken. De vorderingen in deze zijn dan ook volledig in de voorziening 
ondergebracht. Daarnaast is voorziening van € 151.370 opgenomen voor algemene 
debiteuren die vermoedelijk niet invorderbaar zijn. 
Op het moment van de start van de controle van de jaarrekening door de accountant  
(1 maart 2013) stond van de totale debiteurenvordering nog een bedrag open van  
€ 2.104.281. 
 

 

Liquide middelen 
 
De liquide middelen bestaan uit: 
              

 2012 2011

Girosaldi 193.445            109.763             

Banksaldi 1.083.271         255.847             

Totaal 1.276.717         365.611             

 
 
 
Overlopende activa 
 

De overlopende activa bestaan uit: 
              

 2012 2011

Terug te vorderen omzetbelasting 5.314.219         5.051.381          

In 2012 betaalde bedragen die betrekking hebben op 2013 1.195.066         606.294             

Nog te ontvangen bedragen 2012 1.248.962         1.219.170          
Overige overlopende activa 109.317            92.622              

7.867.564         6.969.467
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Nadere toelichting 
De terug te vorderen omzetbelasting betreft met name een vordering inzake het BTW-
compensatiefonds van € 5.247.542. Van dit bedrag is € 5.226.190 meegenomen in de 
aangifte van januari 2013, een bedrag van € 48.352 moet nog worden teruggevraagd 
middels een suppletieaangifte. De compensabele btw zal medio 2013 met de belasting-
dienst worden verrekend. 
 

Onderhoudscontracten, verzekeringspremies, bijdragen Veiligheidsregio en GGD Flevo-
land en andere diensten die in 2012 door leveranciers zijn voorgefactureerd, zijn als 
overlopende activa op de balans geboekt zodat de kosten in het juiste boekjaar kunnen 
worden opgenomen; in 2012 gaat het om een bedrag van € 1.195.066. 
 
De nog te factureren prestaties over het jaar 2012 (nog te ontvangen bedragen) bedra-
gen in totaal € 1.248.962. Het betreft hier voornamelijk leges bouwvergunningen, toeris-
tenbelasting, nog te ontvangen rente voor de leningen IJsselmeerziekenhuizen en Vitens, 
te ontvangen omzetbelasting, nog te ontvangen bedragen inzake de bouw van Sport Club 
Emmeloord en een nog te ontvangen subsidie van de provincie Flevoland inzake Baan-
plein Ens. 
 

Onder overige overlopende activa zijn vorderingen opgenomen met betrekking tot sociale 
zaken voor een bedrag van € 109.317. 
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PASSIVA 
 
VASTE PASSIVA 
 
Eigen vermogen 
 
Het Eigen Vermogen bestaat uit: 

2012 2011
Algemene reserves 10.010.746           10.010.746           
Bestemmingsreserves
- ten behoeve van egalisatie van tarieven 1.488.415            2.052.990            
- overige bestemmingsreserves 65.493.321           73.587.783           
Resultaat ná bestemming (nog te bestemmen resultaat) 2.244.063-            2.455.392            
Totaal 74.748.419           88.106.911           

  
Per reserve wordt het verloop in het jaar 2012 op de volgende bladzijde(n) weergegeven. 
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Naam van de reserve Saldo
01-01-2012

Toe-
voeging
2012

Ont-
trekking
2012

Bestemming
resultaat
2011

Saldo
31-12-2012

Algemene reserves

E003 Saldireserve 1.588.231       -                    -                    -                    1.588.231       

E004 Eigen kapitaal 8.422.515       -                    -                    -                    8.422.515       

10.010.746     -                    -                    -                    10.010.746     

Ten behoeve van egalisatie van tarieven

E239 Afvalstoffenheffing 1.636.226       209.984         692.065         -                    1.154.145       

E242 Riolering 275.491         181.231         324.045         -                    132.677         

E247 Begraven 141.273         60.320           -                    -                    201.593         

2.052.990       451.535         1.016.110       -                    1.488.415       

Overige bestemmingsreserves

E001 Beleidsplan 27.959.166     3.481.321       8.438.435       250.000         23.252.052     

E020 Nazorg bedrijventerrein Ecopark 57.056           2.568             -                    -                    59.624           

E022 Algemene infrastructurele voorziening 2.104.035       175.693         58.353           -                    2.221.375       

E024 Onderhoud uitbreiding Tollebeek 428.129         19.266           60.107           -                    387.288         

E026 Vervanging bruggen 2.576.556       539.945         476.642         -                    2.639.859       

E029 Investeringsbudget Landelijk Gebied 5.167.974       -                    2.127.716       -                    3.040.258       

E030 Acquisitie 24.327           1.095             -                    -                    25.422           

E032 Duurzaamheid 75.000           -                    75.000           -                    -                    

E033 Nationaal Uitvoeringsprogramma 76.500           86.080           -                    -                    162.580         

E041 Ontw fonds stimulering werkgelegenheid 368.298         16.572           130.000         -                    254.870         

E043 EU-co-fin phasing-out programma 967.737         43.548           442.832         -                    568.453         

E070 Huisvesting onderwijs 11.198.923     503.952         658.885         -                    11.043.990     

E071 Onderhoud onderwijsgebouwen 2.061.789       1.327.546       1.121.572       -                    2.267.763       

E072 Onderhoud MFC Tollebeek/ Nagele -                    12.000           -                    -                    12.000           

E205 Onderwijsachterstanden exc groei 144.464         20.295           -                    -                    164.759         

E225 Programma culturele voorstellingen 61.756           -                    61.756           -                    -                    

E227 Culturele activiteiten 24.363           -                    24.363           -                    -                    

E230 Oudheidkunde 78.512           -                    78.512           -                    -                    

E237 WMO 4.487.968       444.098         738.761         -                    4.193.305       

E238 Wet Werk en Bijstand (WWB) 2.035.826       672.481         66.000           -                    2.642.307       

E240 Onderhoud/vervanging speelplaatsen 288.610         12.987           69.120           -                    232.477         

E241 Kinderopvang 50.000           -                    50.000           -                    -                    

E243 Baggeren 7.116             -                    7.116             -                    -                    

E244 Optimaliseren afvalwatersysteem 768.075         -                    224.770         -                    543.305         

E245 Transitiegelden Zuiderzeelijn 4.180.000       -                    159.677         -                    4.020.323       

E246 Achterstallig onderhoud openbare ruimte 1.051.120       94.945           668.263         -                    477.802         

E260 Eigen risico brandverzekering 51.036           -                    51.036           -                    -                    

E261 Achtergestelde lening IJsselmeerziekenhuis 2.400.000       -                    1.525.631       -                    874.369         

E263 Nog uit te voeren werkzaamheden 2010 419.224         -                    419.224         -                    -                    

E264 Nog uit te voeren werkzaamheden 2011 724.051         230.123         589.310         -                    364.864         

E265 Startersleningen 504.000         -                    -                    -                    504.000         

E266 Aankoop pand Schokkererf 380.000         -                    29.721           -                    350.279         

E267 Duurzaam vervoer 20.200           -                    3.564             -                    16.636           

E268 Nog uit te voeren wzh 2012 -                    646.404         -                    -                    646.404         

E270 Woonconsumentenactiviteiten 108.691         -                    108.691         -                    -                    

E271 Restauratie monumenten 104.467         4.701             -                    -                    109.168         

E272 Kerktorens 4.426             199                -                    -                    4.625             

E290 Exploitatie poldertoren 272.565         12.265           166.898         -                    117.932         

E301 Grondexploitatie -                    9.104.739       5.411.508       -                    3.693.231       

E302 Voorlopige winst verkoop erfpachtgrond 1.112.437       -                    1.112.437       -                    -                    

E303 Kunstwerken Noordoostpolder 522.752         23.524           546.276         -                    -                    

E305 Kunstopdrachten Noordoostpolder 188.535         119.048         307.583         -                    -                    

E306 Inburgering 532.098         -                    430.098         -                    102.000         

E307 Rekeningsresultaat 2011 -                    -                    2.205.392       2.205.392       -                    

E308 Reserve Beeldende Kunst en Cultuurbeleid -                    500.000         -                    -                    500.000         

73.587.782     18.095.395     28.645.249     2.455.392       65.493.321     

Totaal 85.651.518   18.546.930   29.661.359   2.455.392     76.992.482   
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 Onder “Bestemming resultaat” staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit  hoof
 de van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar. Dit jaar is het 
 resultaat van vorig jaar toegevoegd aan de reserve beleidsplan. 

 
Hieronder worden de aard en reden van de reserves en de toevoegingen en onttrekkingen 
toegelicht. 
 
 
Algemene reserves 
In de nota reserves en voorzieningen is bepaald dat de ondergrens van de algemene re-
serves 10% van de omzet, exclusief grondexploitatie, behoort te zijn.  
 

E003 Saldireserve € 1.588.231 
Dit is een dekkingsreserve die in principe in stand dient te worden gehouden aangezien 
de rente ervan ten gunste van de exploitatie komt. Deze reserve kan dus niet worden 
ingezet voor realisering van het beleidsplan. Indien uitgaven ten laste van deze reserve 
zouden worden gebracht, dan zullen de binnen de normale exploitatie wegvallende ren-
tebaten moeten worden gecompenseerd door verlaging van uitgaven dan wel verhoging 
van inkomsten. Uitgangspunt is al jaren dat de saldireserve € 1,59 miljoen bevat. 
 
E004 Eigen kapitaal € 8.422.515 
Dit is een dekkingsreserve zoals bij de Saldireserve is beschreven.  
 
 
Overige bestemmingsreserves 
 
E001 Beleidsplan € 23.252.052 
Als in Noordoostpolder wordt gesproken over de gemeentelijke reservepositie, wordt 
vaak gedoeld op de bestemmingsreserves, waarvan de reserve beleidsplan de grootste in 
omvang is. Dit is namelijk de reserve tot de aanwending waarvan de gemeenteraad in 
volledige beleidsvrijheid kan besluiten, zonder dat dit directe financiële consequenties 
heeft voor de gemeentebegroting. In verband hiermee wordt deze reserve ook nadrukke-
lijk in relatie gebracht met het onderdeel beleidsplan/nieuw beleid van de gemeentelijke 
beleidsplanning. Door middel van de vaststelling van de beleidsplanning wordt een be-
stemming gegeven aan de reserve beleidsplan dan wel voor toekomstig beleid, inciden-
ten en/of rampen achter de hand gehouden. 
 
De voornaamste vermeerderingen betreffen: een deel van het rekeningsresultaat ná be-
stemming over het jaar 2011 ten behoeve van sport (€ 250.000), de rentebijschrijving 
over de stand van de reserve per 1 januari (€ 1.258.162), de primitief geraamde storting 
ad € 300.000 (kasschuif) en een storting vanuit onroerende zaakbelastingen  
(€ 1.777.013). 
 
De (voornaamste) verminderingen betroffen: de storting in de reserve E026 Vervanging 
bruggen (€ 424.000), uitgaven ten behoeve van concernstaf (€ 160.000) en het Bedrij-
ven, Wijken en Dorpen (€ 402.500), algemene uitkering Gemeentefonds (€ 624.461), 
voorziening grondexploitaties (€ 600.000), project Andere Overheid (€ 168.238), project 
Het Nieuwe Werken (€ 199.739), project MER, Structuurvisie en Bestemmingsplan  
(€ 155.500), investeringen in omvorming plantsoenen (€ 209.462), de aanleg van voet-
balveld Luttelgeest (€ 150.000), diverse clubgebouwen (€ 1.221.842), project 2012: het 
jaar van Noordoostpolder (€ 218.848), infrastructurele sportvoorzieningen (€ 136.993), 
renovatie dak Evert van Benthemhal (€ 118.968), vervanging en groot onderhoud van 
bruggen (€ 827.399), reconstructie wijkpark De Zuidert (€ 398.105) en marketingkosten 
(€ 133.615). Voor het overige betrof het onttrekkingen kleiner dan € 100.000. 
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E020 Nazorg bedrijventerrein Ecopark € 59.624 
Deze reserve is gevormd uit de afkoopsom ad € 51.999 ontvangen van een project-
ontwikkelaar voor het toekomstig onderhoud van de openbare voorzieningen van het 
Ecopark te Emmeloord. Jaarlijks wordt er rente (€ 2.568) toegevoegd over de 
balanswaarde per 1 januari. 
 

E022 Bovenwijkse Voorzieningen € 2.221.375 
In deze reserve wordt een opslag op de grondprijs gestort ten behoeve van algemene en 
specifieke infrastructurele voorzieningen (ook wel bovenwijkse voorzieningen genoemd).  
 
De vermeerdering betreft de fondsopslag vanuit de bouwgrondexploitatie vanwege de 
verkoop van een aantal m2 (bouw)grond ad € 81.012 en een rentetoevoeging van  
€ 94.682 over de balanswaarde per 1 januari. 
 
De vermindering heeft betrekking op het woonrijp maken van Zuidakker/-west (€ 40.000). 
 
E024 Beheer en onderhoud uitbreiding Tollebeek € 387.288 
Deze reserve is gevormd uit de afkoopsom ontvangen van een projectontwikkelaar voor 
het toekomstig onderhoud (na voltooiing van het project) van de openbare voorzieningen 
in Tollebeek. 
 
De verminderingen betreffen de uitbreiding en het woonrijp maken Tollebeek-West (€ 
60.107). 
 
De vermeerdering betreft de rentetoevoeging over de balanswaarde per 1 januari  
(€ 19.266). 
 

E026 Vervanging bruggen € 2.639.859 
Deze reserve is bedoeld voor de realisatie van de toekomstige vervanging van bruggen in 
de Noordoostpolder.  
 
De vermindering van € 476.642 betreft de vervangingskosten van bruggen.  
 
De vermeerderingen betreffen de rentetoevoeging over de balanswaarde per 1 januari  
(€ 115.945) plus een storting van € 424.000 uit de reserve E001 Beleidsplan conform het 
uitvoeringsplan groot onderhoud. 
 
E029 Investeringsbudget Landelijk Gebied € 3.040.258 
Deze reserve is gevormd om het inzicht te vergroten voor de realisatie van de projecten 
van het Investeringsbudget Landelijk Gebied. De cofinanciering van de Wellerwaard ad  
€ 2,7 mln maakt nadrukkelijk deel uit van deze reserve en is ten minste voor dit deel 
beklemd. 
 
Vanuit deze reserve is € 1.800.000 als dekking voor de financiële gevolgen uit de 
Strategische nota grondvoorraad gebruikt. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve E301 
Grondexploitatie. 
   
De verminderingen betreffen de aanleg fietspad Kuinderbos, bijdrage in de wandelroute en 
de projecten Fietsroutenetwerk en Erven in het Groen. In totaal is er voor 2012 een bedrag 
van € 60.330 onttrokken aan de reserve. 
 
E030 Acquisitie € 25.422 
In deze reserve wordt een opslag op de grondprijs gestort ten behoeve van promotie en 
acquisitie. 
De vermeerdering betreft de rentetoevoeging over de balanswaarde per 1 januari  
(€ 1.095). 
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E032 Duurzaamheid € - 
Bij de behandeling van de beleidsplanning 2011-2014 in de gemeenteraad is besloten een 
reserve duurzaamheid te vormen. De lasten van de ‘Bijdrageregeling energiebesparende 
maatregelen particuliere woningen gemeente Noordoostpolder’ worden uit deze reserve 
gedekt. 
 
De verminderingen van € 75.000 hebben betrekking op de kosten voor energiebesparen-
de maatregelen particuliere woningen. 
 
Het saldo per 31-12-2012 is € 0. Deze reserve wordt per 1-1-2013 opgeheven. 
 
E033 Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) € 162.580 
Het NUP is ingericht om de kwaliteit van dienstverlening te handhaven en waar mogelijk 
te verbeteren. Gebruik van E-overheid is dan een must. Het leidt tot een compacte, effi-
ciënte overheid. Dit betreft een voorfinanciering binnen het gemeentefonds waarmee 
gemeenten in staat zijn investeringen te doen in het kader van de implementatie van de 
E-overheid. Over de jaren 2011 tot en met 2015 komt deze mutatie budgettair neutraal 
uit voor gemeenten. De aanpassing van de toevoeging en uitname is vanwege KING en 
het BTW-aspect. 
 
In de najaarsrapportage 2012 is € 86.080 aan de reserve NUP gedoteerd. Ook in de ja-
ren 2013-2014 wordt dit gedaan zodat er in 2015 voldoende middelen zijn om het inci-
dentele tekort op te vangen. Uitgaven in het kader van het Nationaal Uitvoerings-
Programma moeten voor separate besluitvorming aan college en raad worden voorge-
legd. 
 
E041 Ontwikkelingsfonds stimulering werkgelegenheid  € 254.870 
De reserve ontwikkelingsfonds stimulering werkgelegenheid is gevormd om de ontwik-
keling van de werkgelegenheid te stimuleren.  
 
De vermeerdering betreft de rentetoevoeging over de balanswaarde per 1 januari  
(€ 16.573).  
 
De vermindering betreft een toegekende subsidie aan het Centrum voor Jong 
Ondernemerschap Noordoostpolder voor een bedrag van € 130.000. 
 
E043 Eu- cofinanciering phasing-out programma       € 568.453 
In de reserve EU Phasing out werd vanaf 2000 tot en met 2005 jaarlijks € 200.000 gestort 
ten laste van de reserve beleidsplan. De verwachting is dat, indien alle geplande 
investeringen worden uitgevoerd, de reserve Eu- cofinanciering ongeveer is uitgeput. 
Inmiddels is de reserve bestemd voor het cofinancieren van Leader-projecten in de periode 
2007-2013. 
 
De vermeerdering betreft de rentetoevoeging van € 43.548, berekend over de balans-
waarde per 1 januari. 
 
De vermindering ad € 442.832 betreffen de uitgaven ten behoeve van ‘Het grootste 
kampeerfestival van Nederland’, Herinrichting Baanplein Ens, het project ‘Dubbel Doel 
velden NOP’, MFC Samen op weg gemeente en Evenemententerrein Luttelgeest. 
 

E070 Egalisatiereserve huisvesting onderwijs € 11.043.990 
Deze egalisatiereserve wordt gevoed door uit de algemene uitkering de bedragen voor 
onderwijshuisvesting te filteren. Hierop worden de uitgaven die zijn gedaan in het kader 
van onderwijshuisvesting in mindering gebracht. Er is een directe relatie met de geraamde 
uitgaven in het Financieel Kader Onderwijshuisvesting 2004-2009/2007-2015. 
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De vermeerdering betreft de rentetoevoeging van € 503.952 berekend over de balans-
waarde per 1 januari. 
 
De verminderingen betreffen het exploitatietekort op het product onderwijs huisvesting 
(€ 617.833) en uitgaven in het kader van de huur van de gymzaal De Optimist (€ 8.679), 
vergoeding voor de sportvelden VO (€ 30.979) en verwijderen van noodlokalen  
(€ 1.394). 
  
E071 Onderhoud en aanpassen gebouwen primair en speciaal onderwijs € 2.267.763 
Deze reserve is gevormd om de lasten betreffende onderhoud en aanpassing van het 
financieel kader onderwijshuisvesting te bekostigen. 
 
De vermeerdering betreft een dotatie vanuit de exploitatie van € 1.327.546 en de rente-
toevoeging van € 92.781 over de balanswaarde per 1 januari. 
 
De vermindering betreft investeringen in de onderwijshuisvesting inzake onderzoek- en 
voorbereidingskosten, asbestsanering, onderhoud, dakbeveiliging en renovatie van de 
tijdelijke huisvesting De Optimist, in totaal € 1.151.572. 
 
E072 Onderhoud MFC Tollebeek/ Nagele € 12.000 
In de primitieve begroting 2012 is opgenomen dat een reserve wordt gevormd voor het 
groot onderhoud van de MFC Tollebeek en MFC Nagele welke in 2011 zijn gebouwd. 
 
Conform de begroting heeft er een vermeerdering van € 12.000 plaatsgevonden. 
 

E205 Onderwijsachterstanden exceptionele groei                              € 164.759 
Deze reserve, ingesteld bij de jaarrekening 2007, is bedoeld om vroegtijdig schoolverlaten 
te bestrijden.  
 
De vermeerderingen betreft de rentetoevoeging over de balanswaarde per 1 januari  
(€ 6.501) en de vrijval van een schuld aan het Rijk inzake GAAF subsidie (€ 13.794). 
 
E225 Programma culturele voorstellingen € - 
Dit betreft een egalisatiereserve. In de begroting zijn budgetten geraamd op basis van een 
gemiddeld uitgavenpatroon. Om ieder jaar onder- of overschrijdingen te voorkomen als 
gevolg van de discrepantie tussen de werkelijke uitgaven en de geraamde budgetten, 
wordt gebruik gemaakt van een egalisatiereserve.  
 
Vanuit deze reserve is € 61.756 als dekking voor de financiële gevolgen uit de Strategische 
nota grondvoorraad gebruikt. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve E301 Grond-
exploitatie. 
 
Het saldo per 31-12-2012 is € 0. Deze reserve wordt per 1-1-2013 opgeheven. 
 
E227 Culturele activiteiten € - 
In de programmabegroting wordt met ingang van 2004 structureel € 23.000 voor de 
consequenties van de uitwerking en prioriteiten van de Culturele Paragraaf beschikbaar 
gesteld. Deze middelen zullen vooral bestemd worden voor culturele (podium)activiteiten. 
 
Vanuit deze reserve is € 24.363 als dekking voor de financiële gevolgen uit de Strategische 
nota grondvoorraad gebruikt. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve E301 Grond-
exploitatie. 
 
Het saldo per 31-12-2012 is € 0. Deze reserve wordt per 1-1-2013 opgeheven. 
 
 



 232

E230 Oudheidkunde € - 
De reserve oudheidkunde is gevormd om in voorkomend geval snel te kunnen reageren op 
subsidieverzoeken voor archeologische opgravingen in Noordoostpolder of voor het 
aanschaffen van archeologische vondsten ten behoeve van expositie(s) in Museum Schok-
land. 
 
Vanuit deze reserve is € 78.512 als dekking voor de financiële gevolgen uit de Strategische 
nota grondvoorraad gebruikt. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve E301 
Grondexploitatie. 
 
Het saldo per 31-12-2012 is € 0. Deze reserve wordt per 1-1-2013 opgeheven. 
 
E237 Wet Maatschappelijke Ondersteuning € 4.193.305 
Deze egalisatiereserve is bedoeld voor het aanvullen van tekorten of het toevoegen van 
overschotten inzake de kosten van de WMO (inclusief de ‘oude’ WVG). 
 
De vermeerdering betreft het saldo tussen de WMO-budgetten en de werkelijke uitgaven 
ad € 444.098.  
 
Vanuit deze reserve is € 560.000 als dekking voor de financiële gevolgen uit de 
Strategische nota grondvoorraad gebruikt. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve E301 
Grondexploitatie. 
 
De overige verminderingen hebben betrekking op de uitgaven inzake het Armoedebeleid  
(€ 58.761) en uitgaven inzake de extra inhuur van personeel bij Publiekszaken voor 
indicatiestelling (€ 120.000). 
 
E238 Wet Werk en Bijstand € 2.642.307 
 Deze egalisatiereserve is bedoeld voor de opvang van tekorten op de uitvoering van de 
WWB. 
 
De vermeerderingen betreffen stortingen vanuit het participatiebudget (€ 551.778) en 
gebundelde doeluitkeringen (€ 120.703). 
 
De vermindering betreft uitgaven inzake de extra inhuur van personeel bij Publiekszaken 
(€ 66.000). 
  
E239 Afvalstoffenheffing € 1.154.145 
Deze egalisatiereserve is bedoeld voor het afzonderen van de resultaten op de product-
groep reiniging.  
 
De vermeerdering betreft het exploitatieoverschot op het product Afvalverwerking  
(€ 209.984). 
 
De vermindering betreft de korting die aan burgers wordt verleend op de 
afvalstoffenheffing (€ 692.065). 
 
E240 Onderhoud/vervanging speelplaatsen € 232.477 
Deze reserve is bedoeld voor de toekomstige vervangingen van speelplaatsen c.q. speel-
toestellen in de Noordoostpolder conform een vastgesteld vervangingsplan. 
 
De vermeerdering betreft de rentetoevoeging ad € 12.987, berekend over de balans-
waarde per 1 januari. 
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De vermindering betreft kosten voor vervanging van speelplaatsen (€ 62.514) en 
investeringen in een aantal (buurt)speelplaatsen conform het uitvoeringsprogramma 
buurtspeelplaatsen (€ 6.606). 
 
E241 Kinderopvang € - 
Deze egalisatiereserve is bedoeld voor de egalisatie van de kosten voor kinderopvang met 
een ingesteld maximum van € 50.000. 
 
Vanuit deze reserve is € 50.000 als dekking voor de financiële gevolgen uit de Strategische 
nota grondvoorraad gebruikt. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve E301 
Grondexploitatie. 
 
Het saldo per 31-12-2012 is € 0. Deze reserve wordt per 1-1-2013 opgeheven. 
 
E242 Riolering € 132.677 
Deze egalisatiereserve is bedoeld voor de egalisatie van de exploitatiekosten van de 
riolering.  
 
De vermeerderingen betreffen toevoegingen vanuit de reserve optimaliseren 
afvalwerksysteem voor de projecten Luttelgeest, Marknesse Noord en Rutten, voor een 
bedrag van in totaal € 181.231. 
 
De vermindering betreft het exploitatietekort op het product riolering ad € 324.045. 
 
E243 Baggeren € - 
Deze reserve is gevormd om uitvoering te geven aan het uitvoeringsplan Baggeren 
Gemeente Noordoostpolder. 
 
Vanuit deze reserve is € 7.116 als dekking voor de financiële gevolgen uit de Strategische 
nota grondvoorraad gebruikt. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve E301 
Grondexploitatie. 
 
Het saldo per 31-12-2012 is € 0. Deze reserve wordt per 1-1-2013 opgeheven. 
 
E244 Optimaliseren afvalwatersysteem € 543.305 
Deze reserve is gevormd om uitvoering te geven aan de uit te voeren bronmaatregelen 
aan de bestaande rioleringsstelsels.  
 
De verminderingen betreffen uitgaven voor de herstructurering van Baanplein Ens  
(€ 43.359) en een dotatie aan de egalisatiereserve riolering voor de projecten Luttelgeest, 
Marknesse Noord en Rutten (€ 181.231). 
 
E245 Transitiegelden Zuiderzeelijn € 4.020.323 
Deze reserve is gevormd voor de bijdrage van de gemeente in de totale uitgaven die er 
gedaan gaan worden naar aanleiding van het beschikbaar stellen door het Rijk van 
transitiegelden vanwege het niet doorgaan van het Zuiderzeelijn-project. De provincie 
levert ook een bijdrage. 
 
De verminderingen betreffen de gemeentelijke cofinanciering aan de Stichting Compo-
World (€ 9.677) en een bijdrage ten behoeve van de verbetering van de Vollenhoverbrug 
(€ 150.000). 
 
E246 Achterstallig onderhoud openbare ruimte € 477.802 
Deze reserve is gevormd om uitvoering te geven aan het uitvoeringsplan achterstallig 
onderhoud in de openbare ruimte.  
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De vermeerdering betreft de in het groot onderhoudsplan opgenomen toevoegingen vanuit 
de reserve E001 Beleidsplan van in totaal € 94.945. Dit is conform het uitvoeringsplan 
groot onderhoud. 
 
Vanuit deze reserve is € 150.000 als dekking voor de financiële gevolgen uit de 
Strategische nota grondvoorraad gebruikt. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve E301 
Grondexploitatie. 
 
De overige vermindering ad € 518.263 betreft uitgaven in het kader van het 
uitvoeringsplan achterstallig onderhoud aan de openbare ruimte.  
 
E247 Begraven € 201.593 
Deze egalisatiereserve is bedoeld voor de egalisatie van de kosten op het product 
begraven. Deze reserve is ingesteld bij de vaststelling van de jaarstukken 2010.  
 
De vermeerdering betreft het overschot op het product begraven van € 60.320. 
 
E260 Eigen risico brandverzekering € - 
De jaarlijkse lasten in het kader van de brandverzekering zijn de laatste jaren gestegen tot 
nagenoeg het eigen risico van € 100.000. Aangezien schades vaak over de jaren 
heenlopen en moeilijk is in te schatten of claims wel of niet worden gehonoreerd, is 
besloten een egalisatiereserve hiervoor te vormen.  
 
Vanuit deze reserve is € 51.036 als dekking voor de financiële gevolgen uit de Strategische 
nota grondvoorraad gebruikt. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve E301 
Grondexploitatie. 
 
Het saldo per 31-12-2012 is € 0. Deze reserve wordt per 1-1-2013 opgeheven. 
 
E261 Achtergestelde lening IJsselmeerziekenhuizen € 874.369 
Noordoostpolder heeft in 2006 aan de Stichting IJsselmeerziekenhuizen een achtergestelde 
6%-geldlening verstrekt van € 2,4 miljoen. Gelet op de ontwikkelingen is een 
bestemmingsreserve achtergestelde lening IJsselmeerziekenhuizen gevormd van € 2,4 
miljoen. 
 
De verminderingen van € 125.631 hebben betrekking op exploitatiekosten van de 
Poldertoren. 
 
Vanuit deze reserve is tevens € 1.400.000 als dekking voor de financiële gevolgen uit de 
Strategische nota grondvoorraad gebruikt. Dit bedrag is toegevoegd aan de voorziening 
grondexploitaties. 
 
E263 Nog uit te voeren werkzaamheden 2010 € - 
Deze reserve is ingesteld om budgetten die niet (of niet volledig) besteed konden worden, 
door welke oorzaak dan ook, op een eenvoudige manier over te kunnen brengen naar het 
volgende jaar om dan aan te kunnen wenden. In het rekeningjaar worden niet bestede 
budgetten aan deze reserve toegevoegd en in het volgende jaar worden zij daaraan 
onttrokken; deze restantbudgetten blijven daardoor buiten het rekeningresultaat wat een 
zuiverder beeld oplevert van het gepresenteerde resultaat. 
 
Van het resterende saldo op 31-12-2011 ad € 419.224 is in 2012 een bedrag van  
€ 198.101 vrijgevallen als dekking voor de financiële gevolgen uit de Strategische nota 
grondvoorraad gebruikt. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve E301 Grondexploitatie. 
Een bedrag van € 230.123 is toegevoegd aan de reserve È264 Nog uit te voeren 
werkzaamheden 2011. 
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Het saldo per 31-12-2012 is € 0. Deze reserve wordt per 1-1-2013 opgeheven. 
 
E264 Nog uit te voeren werkzaamheden 2011 € 364.864 
Deze reserve is ingesteld (decemberrapportage 2011) om budgetten die niet (of niet 
volledig) besteed konden worden, door welke oorzaak dan ook, op een eenvoudige manier 
over te kunnen brengen naar het volgende jaar om dan aan te kunnen wenden. In het 
rekeningjaar worden niet bestede budgetten aan deze reserve toegevoegd en in het 
volgende jaar worden zij daaraan onttrokken; deze restantbudgetten blijven daardoor 
buiten het rekeningresultaat wat een zuiverder beeld oplevert van het gepresenteerde 
resultaat. 
 
De vermeerdering van € 230.123 betreft de toevoeging vanuit de reserve E263 Nog uit te 
voeren werkzaamheden.  
 
De verminderingen van totaal € 589.310 betreffen de uitgaven op de producten Milieu  
(€ 26.653), Maatschappelijke Zorg (€ 31.000), Sportstimulering (€ 177.542), Museum 
Schokland (€ 76.357), Oudheidkunde (€ 10.820), gymzaal Nagele (€ 50.000), 
opstartkrediet N50 (€ 475), vereffening St. A.D. van Eckfonds (€ 17.500), 
milieuprogramma 2011 (€ 38.764) en de voortgang project Poldertoren (€ 10.000). 
Hiernaast vindt er nog een vrijval van € 150.199 plaats ten gunste van het resultaat. 
 
E265 Startersleningen € 504.000 
Deze reserve is ingesteld om het risico af te dekken dat de gemeente loopt door middel 
van het verstrekken van zogenoemde ‘startersleningen’. Deze reserve is een afsplitsing 
van de reserve Beleidsplan om deze risicoreserve inzichtelijk te houden. 
 
In 2012 hebben er geen mutaties op deze reserve plaatsgevonden. 
 
E266 Afschrijvingsreserve Schokkererf € 350.279 
In de decemberrapportage 2011 is deze reserve ingesteld om de afschrijvingslast van de 
aankoop van het Schokkererf te dekken. 
 
De verminderingen hebben betrekking op de afschrijvingskosten (€ 18.436) en een vrijval 
van € 11.285 uit de reserve ten behoeve van het resultaat naar aanleiding van de 
najaarsrapportage 2012. 
 
E267 Duurzaam vervoer € 16.636 
In de decemberrapportage 2011 is deze reserve ingesteld om de afschrijvingslast van de 
aanschaf van de elektrische auto te dekken evenals de leasetermijnen van de accu’s.  
 
De vermindering van € 3.564 betreft dan ook kosten voor de elektrische auto (afschrijving, 
kosten laadpunt en accu).  
 
E268 Nog uit te voeren werkzaamheden 2012 € 646.404 
Deze reserve is ingesteld (decemberrapportage 2012) om budgetten die niet (of niet 
volledig) besteed konden worden, door welke oorzaak dan ook, op een eenvoudige manier 
over te kunnen brengen naar het volgende jaar om dan aan te kunnen wenden. In het 
rekeningjaar worden niet bestede budgetten aan deze reserve toegevoegd en in het 
volgende jaar worden zij daaraan onttrokken; deze restantbudgetten blijven daardoor 
buiten het rekeningresultaat wat een zuiverder beeld oplevert van het gepresenteerde 
resultaat. 
 
De vermeerdering betreft de overgebrachte budgetten naar 2013 voor een bedrag van  
€ 646.404. 
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E270 Woonconsumentenactiviteiten € - 
De reserve woonconsumentenactiviteiten is gevormd uit overschotten op in het verleden 
ontvangen rijksbijdragen. In de programmabegroting wordt jaarlijks € 7.393 uitgetrokken 
voor het verstrekken van bijdragen in de apparaatskosten van en de kosten van 
activiteiten verricht door woonconsumentenorganisaties. Dit jaarlijkse bedrag is begrepen 
in de algemene uitkering van het Rijk. Het fonds wordt voor dekking aangewend wanneer 
subsidies worden verstrekt welke in enig jaar uitkomen boven de € 7.393. 
 
Vanuit deze reserve is € 108.691 als dekking voor de financiële gevolgen uit de 
Strategische nota grondvoorraad gebruikt. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve E301 
Grondexploitatie. 
 
Het saldo per 31-12-2012 is € 0. Deze reserve wordt per 1-1-2013 opgeheven. 
 
E271 Restauratie monumenten € 109.168 
Dit betreft een egalisatiereserve. In de programmabegroting zijn budgetten geraamd op 
basis van een gemiddeld uitgavenpatroon. Om ieder jaar onder- of overschrijdingen te 
voorkomen als gevolg van de discrepantie tussen de werkelijke uitgaven en de geraamde 
budgetten, wordt gebruik gemaakt van een egalisatiereserve. Overschotten in enig jaar 
worden in die reserve gestort, tekorten worden er aan onttrokken. Uitgangspunt is dat 
deze stortingen en onttrekkingen op lange termijn in evenwicht zijn. 
 
Het is van te voren moeilijk in te schatten hoeveel subsidieaanvragen ten behoeve van het 
restaureren van monumenten binnenkomen en welk bedrag daarmee gemoeid is. De ver-
wachting is dat het aantal aanvragen voorlopig alleen maar zal toenemen, al is het alleen 
al omdat de monumentenlijst onlangs uitgebreid is. 
 
De vermeerdering ad € 4.701 betreft de rentetoevoeging over de balanswaarde per 1 
januari. 
 
E272 Kerktorens € 4.625 
Uit de reserve kerktorens worden de subsidies gedekt die op basis van de “Subsidie-
regeling groot onderhoud kerktorens” worden verstrekt.  
 
De vermeerdering betreft de rentetoevoeging over de balanswaarde per 1 januari (€ 199). 
 
E290 Exploitatie Poldertoren € 117.932 
De gemeenteraad heeft besloten (24e wijziging 2007) de Poldertoren bouwkundig zodanig 
aan te passen zodat deze (belast) kan worden verhuurd aan diverse markpartijen. In de 
exploitatieopzet van de Poldertoren is rekening gehouden met een éénmalige storting van 
€ 442.874 in een reserve exploitatie Poldertoren. 
 
De vermindering betreft de uitgaven met betrekking tot de poldertoren voor zover deze 
uitgaven niet gedekt worden door de toeristenbelasting of ten laste van de algemene 
middelen komen (€ 166.898). 
De vermeerdering betreft de rentetoevoeging over de balanswaarde per 1 januari  
(€ 12.265). 
 
E301 Algemene reserve grondexploitatie € 3.693.231 
In deze bestemmingsreserve worden de batige saldi van (voorlopig) afgesloten complexen 
gestort dan wel de vorming van noodzakelijk te nemen voorzieningen uit bekostigd. 
 
De vermeerderingen betreffen toevoegingen vanuit diverse reserves als dekking voor de 
financiële gevolgen uit de Strategische nota grondvoorraad, in totaal € 5.404.844. 
Daarnaast is het saldo van de reserve E302 Voorlopige winst verkochte erfpachtgronden 
aan deze reserve toegevoegd (€ 1.112.437), aangezien beide reserves deel uitmaken van 
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het weerstandvermogen grondexploitaties. Vanuit het jaarrekeningresultaat 2011 is  
€ 2.205.392 aan de reserve grondexploitatie toegevoegd. 
De overige vermeerderingen betreffen de winstnemingen bij het afsluiten van het complex 
39 De Munt fase 1 (€ 247.131), complex 64 Nagele uitbreiding Noord-Oost (€ 6.990) en 
een toevoeging van de voorbereidingskosten voor complex 150 Kometenlaan (€ 127.945). 
Er wordt geen rente toegevoegd aan deze reserve.  
 
Vanuit de reserve grondexploitaties is een bedrag van € 5.246.422 naar de voorziening 
verlieslijdende grondexploitaties gebracht. De overige verminderingen betreffen een 
storting in de reserve E305 Kunstopdrachten Noordoostpolder (€ 60.000), uitgaven ten 
behoeve van de voorbereidingskosten De Munt B/Tuinvallei (€ 2.599), complex 151 De 
Balkan Emmeloord (€ 420), complex 153 Zuidakker (€ 6.169) en verliesneming bij 
complex 16 Schoollocaties (€ 13.000). 
Het saldo van fictief complex 90 (niet plangebonden complex Noordoostpolder) ad  
€ 50.497 is eveneens aan de algemene reserve grondexploitatie onttrokken, conform nota 
grondbeleid. 
 
E302 Voorlopige winst verkochte erfpachtgronden € - 
Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor het bij- of afboeken van gerealiseerde winsten / 
verliezen bij de verkoop van erfpachtgronden. Aangezien zowel deze reserve als de 
algemene reserve grondexploitatie deel uitmaken van het weerstandsvermogen 
grondexploitaties is er besloten om het saldo van € 1.112.437 toe te voegen aan de 
reserve E301 Grondexploitatie. 
 
Het saldo per 31-12-2012 is € 0. Deze reserve wordt per 1-1-2013 opgeheven. 
 
E303 Kunstwerken Noordoostpolder € - 
Deze bestemmingsreserve is bedoeld ter dekking van de (incidentele) lasten van kunst-
werken in de Noordoostpolder. 
 
Op basis van het raadsbesluit d.d. 17 december 2012 is deze reserve samengevoegd met 
de reserve Kunstopdrachten Noordoostpolder, resulterend in een nieuwe reserve E308 
Beeldende Kunst en Cultuurbeleid. 
 
De verminderingen hebben betrekking op het overboeken van de reserve (€ 535.302) en 
kosten voor de subsidieregeling Culturele Visitekaartjes (€ 10.000) en frictiekosten 
kunstuitleen (€ 974). De vermeerdering betreft de rentetoevoeging over de balanswaarde 
per 1 januari (€ 12.265). 
 
E305 Kunstopdrachten Noordoostpolder € - 
Deze reserve is in 2009 gevormd om de regeling voor kunstopdrachten te kunnen 
uitvoeren. De aanwending van deze reserve wordt nader onderzocht. Er is een verbintenis 
tussen de reserve Kunstwerken Noordoostpolder en de reserve Kunstopdrachten 
Noordoostpolder. 
 
Op basis van het raadsbesluit d.d. 17 december 2012 is deze reserve samengevoegd met 
de reserve Kunstwerken Noordoostpolder, resulterend in een nieuwe reserve E308 
Beeldende Kunst en Cultuurbeleid. 
 
De verminderingen hebben betrekking op het overboeken van de reserve (€ 225.283) en 
uitgaven voor de bouw van het monument Ramspol (€ 82.300). De vermeerderingen 
betreffen de rentetoevoeging over de balanswaarde per 1 januari (€ 8.484) en dotatie uit 
de algemene reserve bouwgrondexploitatie (€ 60.000) en een toevoegen vanuit het 
product Beeldende kunst (€ 50.564).  
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E306 Inburgering € 102.000 
De reserve is ingesteld om de behaalde voordelen op de inburgeringsexamens weer te 
kunnen inzetten (beleidsvisie) voor inburgering. 
 
Vanuit deze reserve is € 307.098 als dekking voor de financiële gevolgen uit de 
Strategische nota grondvoorraad gebruikt. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve E301 
Grondexploitatie. 
 
De overige verminderingen betreffen de uitgaven in het kader van het minderhedenbeleid 
(subsidie vrouwencentrum € 23.000) en een vrijval van € 100.000 uit de reserve ten 
behoeve van het resultaat naar aanleiding van de decemberrapportage 2012. 
 
E308 Reserve Beeldende Kunst en Cultuurbeleid € 500.000 
Deze reserve komt voort uit een samenvoeging van de reserves Kunstwerken en 
Kunstopdrachten Noordoostpolder. Hiertoe is besloten in de raadsvergadering van 17 
december 2012. De reserve is gevormd ten behoeve van de kosten voor kunst 
voortkomend uit de beleidsnota Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte en eenmalige 
uitgaven inzake Cultuurbeleid die niet zijn voorzien middels structurele 
(subsidie)budgetten. 
 
De raad heeft tevens besloten de reserve af te romen tot een bovengrens van € 500.000. 
Het resterende bedrag van € 260.585 boven dit plafond (vanuit de reserves Kunstwerken 
en Kunstopdrachten Noordoostpolder) is vrijgevallen ten gunste van het algemene 
resultaat. 
 
 
Voorzieningen 
 
Het verloop van de voorzieningen is als volgt: 
 

Naam van de voorziening
Saldo                

1-1-2012 Toevoeging                      Vrijval             Aanwending
Saldo                   

31-12-2012

E511 Wegen, straten en pleinen 244.386         2.625.779     -               1.940.614      929.551          
E531 Pensioenen wethouders 2.493.688      1.341.471     -               -                   3.835.160       
E601 Groot onderhoud gem. gebouwen 243.606         620.048        -               210.000        653.654          
E700 Museum Schokland 112.880         22.255          -               52.625          82.510           
E721 Onderhoud buitensportacc. 75.000           15.000          -               -                   90.000           
E800 Renovatie riolering 6.111.688      1.283.703     -               1.830.136      5.565.255       

Totaal 9.281.248     5.908.256    -               4.033.375    11.156.129   

 
 
In de kolom vrijval worden de bedragen opgenomen die ten gunste van de rekening van 
baten en lasten zijn vrijgevallen, in 2012 zijn geen bedragen uit de voorzieningen 
vrijgevallen. De aanwendingen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. 
 
E511 Onderhoud wegen, straten en pleinen €  929.551 
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van een gelijkmatige verdeling van de onder-
houdslasten van wegen, straten en pleinen over een aantal begrotingsjaren. 
Vanuit de exploitatie is € 2.625.779 toegevoegd en zijn de onderhoudsuitgaven van 
€ 1.940.614 direct ten laste van de voorziening gebracht. 
 
E531 Pensioenen wethouders € 3.835.160 
Deze voorziening is gevormd voor de pensioenrechten van huidige en ex-wethouders die 
op dit moment nog geen gebruik maken van de pensioenregeling. Deze voorziening is in 
2001 ontstaan in verband met de wet APPA die wethouders de mogelijkheid biedt de op-
gebouwde rechten op te eisen bij de gemeente en bijvoorbeeld aan een andere pensi-



 239

oenverzekeraar over te dragen. Voorheen werden in de voorziening alleen de toekomsti-
ge pensioenen opgenomen, dus de pensioenen van de oud-wethouders die nog geen 65 
jaar waren. In de voorziening per ultimo 2011 zijn al een paar pensioengerechtigden op-
genomen, in de voorziening per ultimo 2012 alle huidige pensioengerechtigden. Dit levert 
een additionele toevoeging aan de voorziening van € 1.070.756 op. Hiernaast wordt ieder 
jaar de stand van de voorziening aangepast naar de nieuwste actuariële berekeningen. 
 
E601 Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen € 653.654 
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van een gelijkmatige verdeling van de lasten 
van groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen over een aantal begrotingsjaren. 
Vanuit de exploitatie is € 620.480 toegevoegd en zijn de onderhoudsuitgaven van  
€ 210.000 direct ten laste van de voorziening geboekt. 
 
E700 Onderhoud museum Schokland € 82.510 
Deze voorziening is ten behoeve van een gelijkmatige verdeling van de onderhoudslasten 
van museum Schokland over een aantal begrotingsjaren. 
 
De toevoeging betreft de vermeerdering van € 22.255 ten laste van de exploitatie en de 
onderhoudsuitgaven van € 56.625 komen direct ten laste van deze voorziening. 
 
E721 Buitensportaccommodaties € 90.000 
Deze voorziening is ten behoeve van een gelijkmatige verdeling van de onderhoudslasten 
van het eerste kunstgrasveld Ervenbos over een aantal begrotingsjaren. 
 
Jaarlijks wordt vanaf 2007 € 15.000 in deze voorziening gestort om in 2019 het groot 
onderhoud uit te kunnen voeren aan de toplaag van het kunstgrasveld. 
 
E800 Renovatie riolering € 5.565.255 
Deze voorziening wordt gevoed uit opbrengsten uit het rioolrecht en dient voor het ge-
stelde doel te worden aangewend. De toevoeging betreft de dotatie op basis van het 
vastgestelde Gemeentelijke Rioleringsplan ad € 1.283.703. Op basis van het GRP 2012-
2016 welke in 2012 is vastgesteld en geldend is vanaf 1 januari 2012 waarin het GRP 
2008-2011 is geïncorporeerd. De aanwending in 2012 bedraagt € 1.830.136. 
 
 
 
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 
 
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: 
                

2012 2011

Onderhandse leningen:

- overige binnenlandse sectoren 2.250.078       2.357.119       
Waarborgsommen 9.854             9.935             

Totaal 2.259.932       2.367.054       

 

De onderhandse leningen betreffen de nog niet verrekende terugbetalingsverplichtingen 
aan het rijk inzake de nog af te lossen leningen van debiteuren sociale zaken die zijn 
opgenomen onder de financiële vaste activa. 
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In onderstaand overzicht wordt het verloop van de vaste schulden in 2012 aangegeven.  
 

Saldo 
01-01-2012

Vermeerderingen Aflossingen Saldo 
31-12-2012

Onderhandse leningen 2.357.119                 -                          107.041                   2.250.078                 
Waarborgsommen 9.935                       2.705                       2.786                       9.854                       

Totaal 2.367.054                 2.705                       109.827                   2.259.932                 

 
De totale rentelast voor het jaar 2012 met betrekking tot de vaste schulden was nihil. 
 
 
 
VLOTTENDE PASSIVA 
 
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: 

2012 2011

Netto vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar 13.108.935     7.865.776       
Overlopende passiva 9.204.247       10.350.171     

Totaal 22.313.182     18.215.947     

 
 
 
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één 
jaar 
 
Deze zogenoemde kortlopende schulden, bestaan uit: 

2012 2011

Kasgeldleningen -                    -                    

Bank- en girosaldi 8.121.656        3.793.690       
Overige schulden 4.987.279       4.072.086       

Totaal 13.108.935     7.865.776       

  
Onder de overige schulden zijn met name de crediteuren algemeen opgenomen. Het 
openstaand saldo crediteuren algemeen bedroeg € 4.944.775 aan het einde van 2012 
(ultimo 2011 was dit saldo € 4.020.920). 
 
Op het moment van de start van de controle van de jaarrekening 2012 door de accountant  
op 1 maart 2012 staat nog een bedrag van -/- € 31.440 ten aanzien de crediteuren open. 
Dit in verband met een aantal creditnota’s welke nog verrekend moeten worden. 
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Overlopende passiva 
 
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: 

2012 2011

Vooruit ontvangen bedragen 223.796         1.138.536       

Nog te betalen bedragen 3.035.705       2.685.241       

Vooruit ontvangen middelen van overheidslichamen msb 5.920.797       6.465.450       

Nog af te dragen BTW 70                  48.123           
Overig 23.879           12.821           

Totaal 9.204.247       10.350.171     

 
De vooruit ontvangen bedragen betreffen met name vooruit ontvangen lesgelden voor het 
Muzisch Centrum ad € 129.481 en vooruit ontvangen huuropbrengsten van onder andere 
de Poldertoren. 
 

Nog te betalen bedragen hebben veelal betrekking op werkzaamheden en/of diensten die 
door diverse leveranciers in 2012, of in een incidenteel geval eerder, zijn uitgevoerd dan 
wel geleverd maar nog niet daadwerkelijk in 2012 in rekening zijn gebracht.  
 

De meest in het oog springende bedragen betreffen het nog te betalen bedrag aan 
subsidies in het kader van de APR-regeling, te betalen loonbelasting, te betalen uitkeringen 
en bijdragen sociale zaken, inburgeringstrajecten, bijdrage regiotaxi en de afrekening met 
het Ministerie van SZW inzake 75% declarabele BBZ. Voor het overige betroffen het nog te 
betalen bedragen met een factuurbedrag van € 100.000 of kleiner. 
 
De middelen (subsidies/bijdragen) met een specifiek bestedingsdoel die van Europese en 
Nederlandse overheidslichamen zijn ontvangen maar nog niet zijn besteed, worden als 
‘vooruit ontvangen middelen met een specifiek bestedingsdoel (msb)’ op de balans opge-
nomen, onder de overlopende passiva.  
Als deze middelen in volgende jaren worden besteed, worden deze uitgaven als last in de 
jaarrekening opgenomen met als bate een bedrag vanuit de ‘vooruit ontvangen middelen’. 
 
 
Middelen met een specifiek 
bestedingsdoel

Saldo
per

01-01-2012

Vrijgevallen
bedragen
2012

Toe-
voegingen

2012

Saldo
per

31-12-2012

BDU-infra 242.413         -                   113.193        355.606         

ISV-2 Stedelijk wonen voor starters 192.284         -                   -                   192.284         

BOS-impuls 18.052          -                   -                   18.052          

RMC onderwijsachterstanden -                   -                   4.057            4.057            

RA afwikkeling oude vreemdelingenwet 147.840         -                   7.280            155.120         

Uitvoering wet Inburgering 2008 386.185         21.517          -                   364.668         

Subsidieregeling GAAF 13.794          13.794          -                   -                   

Onderwijs achterstandenbeleid 312.102         87.583          -                   224.519         

Programma Externe Veiligheid PUEV 11.517          11.517          -                   -                   

Verbetering binnenklimaat Primair Onderwijs 141.263         -                   -                   141.263         

Wellerwaard 5.000.000      534.772         -                   4.465.228      

Totaal 6.465.450      669.183         124.530        5.920.797      

BDU-infra 

De BDU-infra betreft een bijdrage van de provincie Flevoland voor de voorbereiding en 
uitvoering van het verkeer- en vervoerbeleid en het verbeteren van 
bushaltevoorzieningen (toegankelijkheid en voorziening). Hiernaast is er subsidie 
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verstrekt voor het busstation Marknesse in het kader van het realiseren van een aantal 
volwaardige OV knooppunten. De totale bestedingen bedroegen in 2012 € 322.728; de 
ontvangen BDU inclusief rente en toegerekende rente bedroeg € 435.922. 
 
ISV-2 Stedelijk wonen voor starters 

Het ISV-2 project Stedelijk wonen voor starters heeft betrekking op het weer 
bewoonbaar en verhuurbaar maken van woningen boven de winkels in de Lange Nering. 
In januari 2012 is de definitieve verantwoording verzonden aan de provincie. In deze 
brief is tevens het verzoek ingediend om het niet bestede budget in te mogen zetten voor 
het opknappen van het dorp Nagele. Op dit verzoek is nog geen antwoord ontvangen van 
de provincie, ook de definitieve afrekening van de ISV-gelden is nog niet ontvangen. 
 
BOS-impuls 

De BOS-impuls-gelden betreft de tijdelijke stimuleringsregeling Buurt, Onderwijs en 
Sport. Deze regeling is erop gericht gemeenten te ondersteunen bij hun aanpak van ach-
terstanden van jeugdigen van 4 tot 19 jaar op het gebied van gezondheid, welzijn, on-
derwijs, opvoeding, sport en bewegen. In totaal zijn er drie projecten toegekend door het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor in totaal € 600.000. In 2012 zijn 
twee projecten met het ministerie afgerekend, van het derde project is nog geen vast-
stelling ontvangen. In totaal is er € 1.163.896 besteed van de totaal te besteden  
€ 1.200.000. Rekening houdend met de 50% cofinanciering van de gemeente dient  
€ 18.052 terug betaald te worden. 
 
RMC: regionaal meld- en coordinatiefunctie 

Alle gemeenten in Nederland moeten voortijdig schoolverlaters tot 23 jaar registreren en 
ervoor zorgen dat zij via een passend traject (onderwijs, baan of een combinatie daar-
van) alsnog een startkwalificatie kunnen behalen. Gemeenten participeren in een van de 
39 RMC-regio’s (RMC: regionaal meld- en coördinatiefunctie). Per regio coördineert één 
contactgemeente de melding en registratie van voortijdig schoolverlaters door scholen. 
De contactgemeente is de coördinator in een regionaal samenwerkingsverband van over-
heid, onderwijs, jeugdzorg, justitie en arbeid. De bedragen zijn in 2012 niet volledig aan-
gewend, € 4.057 hiervan zal volgend jaar worden besteed. 
 
Regeling Afwikkeling nalatenschap oude vreemdelingenwet of Pardon-regeling 

De Regeling Afwikkeling nalatenschap oude vreemdelingenwet of Pardon-regeling is 
bedoeld voor de bekostiging van de inburgering van personen die op grond van de 
Regeling Afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet een reguliere verblijfs-
vergunning voor bepaalde tijd kregen. In 2012 is hiervoor van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid een voornemen tot vaststelling ontvangen, waaruit blijkt dat 
er € 155.120 moet worden afgerekend met het Rijk. 
 
Uitvoering wet inburgering 2008 

De uitvoering wet inburgering is bevoorschot door het Rijk. Het vaste en variabele deel is 
in 2009 vastgesteld op basis van onder meer de prestatie-informatie verantwoord in de 
jaarrekening 2008. In 2012 is hiervoor van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid een voornemen tot vaststelling ontvangen, waaruit blijkt dat er 
€ 364.668 terug moet naar het Rijk. 
 
Subsidieregeling GAAF 

GAAF staat voor het convenant Gemeenschappelijk Actieprogramma Aansluiting 
Flevoland en is bedoeld voor het versterken van de aansluiting in de geïndiceerde-, niet-
geïndiceerde-, onderwijs- en justitiële zorg aan kinderen en hun gezinnen. In de jaren 
2008 tot en met 2011 is hiervoor voor Noordoostpolder jaarlijks € 50.000 beschikbaar 
gesteld. In 2012 heeft de eindafrekening hiervan met de provincie Flevoland 
plaatsgevonden. 
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Onderwijsachterstandenbeleid 

De specifieke uitkering voor het OnderwijsAchterstandBeleid dient te worden besteed aan 
voorschoolse educatie en/of schakelklassen om onderwijsachterstanden te bestrijden. Dit 
betreft een zogenoemde ‘meeneemregeling’, wat inhoudt dat de gelden verkregen in 
voorgaande jaren in een later jaar mogen worden besteed. In 2012 is een bedrag van  
€ 87.583 hiervoor ingezet. 
 
Programma externe veiligheid (PUEV2) 

Voor het Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV2) werd gedurende de 
programmaperiode 2006-2010 jaarlijks een subsidie ontvangen van de provincie 
Flevoland. In 2012 is dit uitvoeringsprogramma afgewikkeld en afgerekend. 
 
Verbetering binnenklimaat Primair Onderwijs 

Het project Verbetering binnenklimaat scholen is in 2011 afgerond. Er is integraal uitstel 
verleend tot september 2011. Het project is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap in december 2009 vastgesteld en heeft als doelstelling het binnenklimaat 
huisvesting van het primair onderwijs te verbeteren door het nemen (en subsidiëren) van 
verbetermaatregelen. De voorwaarde die het ministerie van OCenW heeft gesteld is dat 
de gemeente (30%) en schoolbestuur (10%) cofinanciering ter beschikking stellen. In 
2011 hebben de verbetermaatregelen plaatsgevonden. Echter niet alle aangevraagde 
verbetermaatregelen zijn gerealiseerd. Rekening houdend met cofinancieringsdeel van de 
gemeente en de schoolbesturen dient van de totaal ontvangen subsidie van het Rijk  
€ 141.263 terugbetaald te worden. Er heeft nog geen vaststelling van deze subsidie 
plaatsgevonden. 
 
Wellerwaard 

Op 18 september 2008 zijn er moties met het voorstel om € 165 mln. vrij te maken in de 
jaren 2009 - 2011 voor ruimtelijk economische knelpunten. Aanvullend heeft het kamer-
lid Van Heugten op 18 november 2008 een motie ingediend met daarin een toedeling van 
€ 83,5 mln van deze € 165 mln aan 14 projecten. Beide moties zijn aangenomen. Eén 
van deze 14 projecten ligt in onze gemeente, namelijk gebiedsontwikkeling Wellerwaard. 
Via het gemeentefonds is in 2010 € 5.000.000 beschikbaar gesteld. Eén van de rand-
voorwaarden is dat mede-overheden voor tenminste een gelijkwaardig bedrag moeten 
investeren in het project. Noordoostpolder heeft reeds aan deze voorwaarde voldaan, de 
provincie heeft in januari 2012 hier uitsluitsel over gegeven en heeft het besluit genomen 
om een subsidie van maximaal 50% van de subsidiabele kosten te verstrekken tot een 
bedrag van maximaal € 2.500.000. De vrijval van de rijksmiddelen is verhoudingsgewijs 
toegerekend aan en becijferd op € 534.772 voor de achterliggende jaren. 
 
 
WAARBORGEN EN GARANTIES 
 
In een voetnoot aan de passivazijde van de balans zijn bedragen opgenomen voor 
verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen. Een specificatie hiervan is 
aanwezig in bijlage II Gewaarborgde geldleningen. 
 
In het kader van de verleende borg- en garantstellingen is in 2012 geen beroep gedaan op 
Noordoostpolder als gevolg van verleende borg- en garantstellingen. 
 
 
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE LANGLOPENDE FINANCIELE VERPLICH-
TINGEN EN RECHTEN 
 

Noordoostpolder is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan financiële verplich-
tingen die niet uit de balans blijken. 
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Voor vakantiegeld en voor aan het einde van het jaar niet opgenomen verlofdagen is 
geen reservering opgenomen. Voor wachtgeldverplichtingen en werkloosheidsuitkeringen 
is eveneens geen voorziening gevormd. 
 
Voor de uitvoering van de Wmo zijn met diverse zorgaanbieders langdurige contracten 
afgesloten. De contracten hebben onder meer betrekking op huishoudelijke ondersteu-
ning, leerlingenvervoer en re-integratiediensten. 
 
Met Eneco is een energiecontract afgesloten voor de jaren 2013 en 2014 met een con-
tractwaarde van € 183.000 per jaar. 
 
Ten aanzien van onder meer huur en onderhoud van scanners, printers en servers, gebruik 
van software en de exploitatie van de horeca zijn meerjarige contracten afgesloten waaruit 
verplichtingen voortvloeien. 
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Bijlage 1 
 

Investeringsoverzicht 
 

2012 
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Investeringsoverzicht 2012    
    
INVESTERINGEN MET ECONOMISCH 
NUT (RESTANT)  INVESTERING 
 KREDIETEN  2012 
Voertuig kantonnier 2010  €        33.206    €          33.206  
Software automatisering 2010  €          13.920    €           9.638  
Huisvesting AZC de Wissel 2010  €         664.946    €        664.946  
Vervanging gladheidsbestrijding 2011  €          45.585    €         45.085  
Klein materieel groenvoorzieningen 2011  €            1.010    €          1.010  
Hardware automatisering 2011  €         256.694    €       256.157  
Software automatisering 2011  €        68.456    €         51.188  
Berg Bezink Bassin Vorenpakker Bant  €          12.943    €        12.330  
Rioolgemaal Schokkerhaven Nagele 2011  €        15.237    €         15.236  
Vervanging Ford Transit 2011  €        45.600    €         41.994  
Data en telefonie HNW  €       101.000    €         89.727  
2 kunstgrasvelden voetbal Ervenbos  €        69.953    €         68.845  
Kleedkamergebouw voetbalcomplex  €        69.728    €         67.744  
2 Kunstgrasvelden Hockey/korfbal  €        38.046    €         38.046  
Kleedkamer Hockey/korfbal  €                -    €          8.975- 
Evenemententerrein Emmeloord 2011  €   353.040    €        353.040  
Bosbadhal bouwkosten  €   2.870.000    €     2.084.620  
Bosbadhal W&E inst + sportvloer  €      964.000    €        574.970  
Renovatie onderkomen begraafplts  €     200.000    €           2.771  
Hardware automatisering 2012  €       266.300    €        265.075  
Software automatisering 2012  €       375.500    €        372.684  
Bestelauto areaaluitbreiding 2012  €        24.009    €         24.009  
St. Joseph uitbr/aanp hfdgebouw 2012  €       100.000    €        100.000  
De Wissel olp en meubilair 2012  €        76.462    €         76.462  
Op de Wieken olp en meubilair 2012  €        13.437    €         13.437  
Zonnebloem olp en meubilair 2012  €        10.146    €         10.146  
Eben-Haëzer olp en meubilair 2012  €        13.437    €         13.437  
De optimist 1e inr speellok olp/meubilair  €          7.273    €           7.273  
Rioolbeheersysteem 2006  €        16.240    €         16.240  
Verbouwing poldertoren deel A  €        16.553    €         11.619  
Poldertoren grondwaardecorrectie  € -   € 882 
Onderwijs in beweging po 2008  €        63.861    €         63.861  
Vervanging bestelauto 2008  €        44.500    €         41.994  
Promotiemateriaal 2008  €        19.430    €         19.430  
Herinrichting De Terp + aanleg golfbaan  €     189.218-   €      189.218- 
Zonnebloem uitbreiding 5 lokalen 2009  €          8.387    €           8.387  
Nagele Integratie Ringloop/T.Brandsma  €             44    €               44  
Vervanging bestelauto 2009  €        29.513    €         29.513  
Startkrediet Masterplan Sport 2009  €        44.048    €      455.952- 
Ondergrondse huisvuilinzamelpnt 2009  €         3.360    €           3.360  
  €     6.766.646    €     4.834.261  
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Bijlage 2 
 

Gewaarborgde geldleningen 
 

2012 
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Programma 1: Fysieke leefomgeving 
 
 Realisatie 

begrotings-
jaar 

Raming be-
grotingsjaar 
ná wijziging 

Raming be-
grotingsjaar 
vóór wijziging 

Incidenteel 
gerealiseerd 
in het boek-

jaar 
Baten 
1A Groene & schone leefomgeving  
2A Infrastructuur 
2B Openbare orde en veiligheid 
3A Bouwen 
3B Wonen 

 
9.091.645 
583.541 
29.176 

11.125.220 
32.152 

 
9.066.988 
357.843 
25.000 

24.979.871 
44.870 

 
9.007.567 
113.643 
25.000 

19.332.242 
48.258 

 
1.753.813 
2.701.193 

35.189 
6.902.188 
188.582 

Totale baten 20.861.734 34.474.572 28.526.710 11.580.965 
Lasten 
1A Groene & schone leefomgeving  
2A Infrastructuur 
2B Openbare orde en veiligheid 
3A Bouwen 
3B Wonen 

 
-13.058.567 
-10.691.249 
-2.910.280 

-23.346.329 
-1.006.243 

 
-13.662.662 
-11.227.397 
-2.990.956 

-37.364.762 
-961.876 

 
-13.607.352 
-9.046.068 
-2.895.846 

-22.057.074 
-976.237 

 
-514.316 
-41.729 

O 
-463.078 
-32.500 

Totale lasten -51.012.668 -66.207.653 -48.582.577 -1.051.623 
Saldo (baten – lasten) -30.150.934 -31.733.081 -20.055.867  

Onvoorzien 
-1A Groene&schone leefomgeving 
-3A Bouwen 
-3B Wonen 

 
-8.126 

-106.207 
-5.000 

 
-10.000 
-106.207 
-7.500 

 
- 
- 
- 

 

Resultaat vóór bestemming -30.270.267 -31.856.788 -20.055.867  
Resultaatbestemming 
- toevoegingen aan reserves 
- onttrekkingen aan reserves 

 
-1.051.623 
11.580.965 

 
-295.998 

14.454.111 

 
-125.620 
2.297.899 

 

     
Resultaat ná bestemming -19.740.925 -17.698.675 -17.883.588  

 
 
Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie 2012: 
 
Pijler 1: Groene & schone leefomgeving (+ € 631.000) 
 
Natuurbescherming 

Het positief resultaat van € 84.000 wordt veroorzaakt door een lagere urentoerekening 
en tevens zijn de adhoc onderhouds- en de subsidie uitgaven lager dan geraamd. 
 
Groenvoorzieningen 

Groenvoorziening heeft een positief resultaat van € 203.000. Dit resultaat wordt veroor-
zaakt door een lagere urentoerekening. Het bosonderhoud loopt iets achter bij de plan-
ning. Tevens is een niet geraamde provinciale subsidie ontvangen voor natuurbeheer. 
Het onderhoud op speelplaatsen is voor een groot deel uitgesteld omdat de voorbereidin-
gen met de buurtbewoners niet kon worden afgerond. 
 
In 2010 heeft de gemeenteraad besloten tot het omvormen van plantsoenen. Om het 
beheer goedkoper te maken wordt onderhoudsintensieve beplanting vervangen door 
gras. Deze werkzaamheden zijn volop in uitvoering. De communicatie met omwonenden 
vergt veel tijd. Op enkele begraafplaatsen moeten nog wat heesterbeplantingen worden 
aangebracht. Al met al zijn de werkzaamheden volop in uitvoering en lopen in 2013 door. 
 
Grachten en waterpartijen 

Een lagere urentoerekening veroorzaakt een positief resultaat van € 39.000. 
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Reiniging en afval 

In 2012 is minder brandbaar restafval afgevoerd naar HVC en is meer kunststof verpak-
king en minder gft ingezameld. Bovendien hebben de papierinzamelende verenigingen 
minder papier ingezameld en is minder afval op het GAS ingezameld. Bovendien heeft 
HVC het logistieke proces geoptimaliseerd. Al deze zaken hebben een positief effect op 
het budget. Het vooraf begroten van ingezamelde hoeveelheden is lastig omdat de ge-
meente te maken heeft met factoren die niet of moeilijk te beinvloeden en te voorspellen 
zijn. 
 
De opbrengsten afvalstoffenheffing zijn iets hoger dan geraamd. De meeropbrengst kan 
in hoofdzaak worden toegerekend aan de strengere controle die is gehouden voor het in 
bezit hebben van meer dan één set mini-containers. Voor een extra container dient 
eveneens afvalstoffenheffing te worden betaald. 
 
Het positief saldo van € 290.000 op deze productgroep wordt vereffend via de egalisatie-
reserve afvalstoffenheffing. 
 

Riolering 

Naast een hogere urentoerekening is in 2012 meer uitgegeven aan onderhoud en calami-
teiten. Tevens was de bijdrage aan het waterschap t.b.v. de exploitatiekosten rioolgema-
len en persleiding hoger dan het beschikbare budget. In 2012 is gekozen voor inzet der-
den bij oplossen meldingen c.q. storingen bij gemalen. Dit bleek duurder te zijn dan het 
zelf doen. In 2013 wordt onderzocht om dit gezamenlijk met Urk op te pakken. Ten slotte 
is er in 2012 meer uitgegeven aan energieverbruik. Het negatieve saldo op deze pro-
ductgroep van € 112.500 wordt verrekend via de egalisatiereserve riolering. 
 

Milieu 

Deze productgroep heeft een positief saldo van € 94.000. In de aanloop naar de over-
dracht van taken naar de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is er vast 
personeel afgevloeid waardoor er minder uren zijn besteed aan de milieutaken. Daar-
naast is het positief resultaat beïnvloed door o.a. lagere advertentiekosten, lagere beste-
ding SLOK-gelden en een lagere besteding diverse milieuprogramma’s. 
 

Windenergiepark 

Het positieve saldo van € 17.000 wordt veroorzaakt doordat er geen urentoerekening 
naar dit product heeft plaatsgevonden en het beschikbare materiele budget niet volledig 
is aangewend. 
 
Begraven 

De legesinkomsten uit begraaftarieven vielen per saldo ongunstiger uit ten opzichte van 
de begroting. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er minder graven met uitsluitend 
recht zijn uitgegeven. Daartegenover viel het onderhoud mee als gevolg van een gunsti-
ge aanbesteding en was er een lagere urentoerekening. Het positieve saldo tussen be-
groting en rekening van € 14.500 wordt verrekend via de egalisatiereserve begraven. 
 
 
Subpijler 2A: infrastructuur (+ € 762.000) 
 
Wegen, straten en pleinen 

Tussen begroting en realisatie zit op de productgroep wegen, straten en pleinen een po-
sitief verschil van € 718.000. 
 
Dit positieve verschil wordt vooral veroorzaakt door specifieke investeringen. Ten opzich-
te van de budgetten is € 545.000 minder uitgegeven. Het gaat hier om investeringen 
(werken) die in uitvoering zijn en die over het boekjaar heen lopen, zogenaamd ‘onder-
handen werk’. Deze middelen zijn in 2013 weer nodig. Deze investeringen worden gedekt 
uit reserves. 
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Voor de bediening van de bruggen is in 2012 minder personeel ingehuurd. Tevens is, 
door het plegen van groot onderhoud, minder regulier onderhoud uitgevoerd aan de be-
weegbare bruggen. 
 
Bij de gladheidsbestrijding is door de inruil van strooimaterieel, het meer in eigen beheer 
uitvoeren van onderhoud, een minder zware winter en een kleiner strooiareaal een posi-
tief resultaat behaald. 
 
Het positieve verschil op product openbare verlichting wordt veroorzaakt doordat meer 
schade kon worden verhaald via het waarborgfonds, groot onderhoud aan de openbare 
verlichting is uitgesteld en minder onderhoud hoefde te worden gepleegd naar aanleiding 
van storingen. 
 
Bij de straatreiniging is als gevolg van storingen bij de machines in 2012 meer uitbe-
steed. Dit heeft geleid tot een kleine overschrijding. In 2013 zullen maatregelen worden 
getroffen om deze storingen te verminderen. 
 
Het onderhoud op de gemeentelijke wegen viel gunstiger uit. Dit werd vooral veroorzaakt 
doordat er minder bermonderhoud is uitgevoerd als gevolg van de natte weersomstan-
digheden in de 2e helft van 2012 en meevallende aanbesteding. Ook het onderhoud aan 
abri’s viel lager uit door minder vandalisme. Door grote projecten zijn er meer leges ont-
vangen in kader van het verlenen van toestemming tot het leggen, aanbrengen, verleg-
gen etc. van kabels en leidingen. Ten slotte vielen de waterschapslasten lager uit dan 
was begroot. 
 
Verkeersmaatregelen 

Een meevaller op de beheerskosten wordt veroorzaakt doordat het lopende contract 
m.b.t. de bewegwijzering is verlopen en met de provincie en de andere 6 gemeenten 
wordt gezocht om gezamenlijk een andere contractant te vinden. Daarnaast zijn er dit 
jaar minder verkeersborden vernield en was er minder onderhoud aan de parkeervoor-
zieningen. Al met al een positief resultaat van € 72.000. 
 
Binnenhavens en waterwegen (geen verschil) 

- 

 

Waterkeringen 

Het negatieve verschil van € 28.000 wordt veroorzaakt doordat de beschikbare budget-
ten niet toereikend waren als gevolg van een hogere urentoerekening en extra aanleg 
afwatering te Ens in verband met wateroverlast. 
 
 
Subpijler 2B: Openbare orde en veiligheid (+ € 85.000) 
 
Brandweer 

Een lagere urentoerekening en hogere energielasten leveren per saldo een positief resul-
taat op van € 25.000. 
 
Rampenbestrijding 

In kader van verbouw van het gemeentehuis was er minder onderhoud aan het actiecen-
tra rampenbestrijding. Ook zijn er in 2012 minder opleidingskosten gerealiseerd dan pri-
mitief voorzien. Op deze productgroep derhalve een positief resultaat van € 20.000. 
 
Openbare orde en veiligheid 

Het positief resultaat van € 40.000 wordt grotendeels veroorzaakt door de inzet van 
BOA’s. Tot 1 juli was voor 1 fte invulling gegeven aan het collegeprogrammapunt ten 
aanzien van de inzet van BOA's. Vanaf 1 juli is voor 1,5 fte invulling gegeven, terwijl er 
in 2012 ruimte was voor 2 fte. Omdat er in 2012 geen 2 BOA fulltime in dienst zijn ge-
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weest is er budget over. Daarnaast is het beschikbare budget voor veiligheidszorg in 
2012 niet besteed. De veiligheidsmonitor wordt om de twee jaar uitgevoerd en staat op 
de planning voor 2013. Dit budget zal worden overgeheveld naar 2013. 
 
 
Subpijler 3A: Bouwen (+ € 164.000) 
 
Ruimtelijke ordening  

Een lagere urentoerekening heeft plaatsgevonden. In tijden van recessie wordt er minder 
gebouwd waardoor de gemeente minder uren heeft besteed aan de bestemmings-
plannen. Ook de legesinkomsten betreffende het wijzigen, actualiseren en digitaliseren 
vielen hierdoor tegen. Daar staat tegenover dat het beschikbare budget voor advisering 
bij bestemmingsplannen niet geheel is besteed. Ten slotte is er minder budget besteed 
aan milieumonitoring.  
 
De exploitatie van de Poldertoren is in 2012 uitgekomen op een tekort van afgerond  
€ 167.000. In de begroting was rekening gehouden met een tekort van € 123.000. Het 
exploitatietekort is aan de reserve Poldertoren onttrokken.  
 
De Poldertoren is getaxeerd op € 450.000. De gedane investeringen blijken geen levens-
duurverlengend karakter te hebben gehad, maar het karakter van grootonderhoud c.q. 
herstel. Deze lasten zijn daarom ten laste van de exploitatie gebracht. Dit levert een 
boekwaardeverlies op van € 2.935.734 in 2012. 
 
Bouw- en woningtoezicht  

Als gevolg van de economische situatie zijn in 2012 minder kostbare aanvragen om om-
gevingsvergunningen, activiteit bouw, aangevraagd. Hierdoor zijn t.b.v. de begroting 
minder legesinkomsten ontvangen. Door deze crisis zijn de uitgaven op de welstands-
toets minder geweest dan de raming. Bepaalde onderdelen van de welstandstoets op 
bouwplannen zijn uitbesteed aan het Oversticht. Ten slotte heeft er een hogere urentoe-
rekening plaatsgevonden. 
 
Bouwgrondexploitatie 

De bouwgrondexploitatie zit budgettair neutraal in de gemeentelijke exploitatie. Voor een 
nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans. 
 
Subpijler 3B: Wonen (- € 55.000) 
 
De onderschrijding op deze subpijler wordt grotendeels veroorzaakt door een lagere 
urentoerekening vanuit de kostenplaatsen. 
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Programma 2: Sociale leefbaarheid 
 (in €) 
 Realisatie 

begrotings-
jaar 

Raming be-
grotingsjaar 
ná wijziging 

Raming be-
grotingsjaar 
vóór wijziging 

Incidenteel 
gerealiseerd 
in het boek-

jaar 
Baten 
4A Leren in Noordoostpolder 
5A Sport 
5B Kunst, cultuur en bibliotheek 
5C Cultureel erfgoed 
6A Maatschappelijke participatie 
6B Sociale werkvoorziening 

 
1.093.663 
597.392 
780.476 
198.809 

12.751.686 
5.746.592 

 
1.321.958 
476.299 
706.893 
212.165 

12.739.193 
5.617.153 

 
990.776 
424.109 
518.622 
182.000 

12.919.658 
5.577.733 

 
1.780.456 
2.084.046 
153.746 
89.183 
268.577 

- 
Totale baten 21.168.618 21.073.661 20.612.898 4.376.008 

Lasten 
4A Leren in Noordoostpolder 
5A Sport 
5B Kunst, cultuur en bibliotheek 
5C Cultureel erfgoed 
6A Maatschappelijke participatie 
6B Sociale werkvoorziening 

 
-7.759.627 
-7.038.602 
-4.802.840 
-842.098 

-27.529.436 
-6.061.099 

 
-8.110.586 
-7.020.086 
-4.862.314 
-885.589 

-29.600.499 
-5.977.724 

 
-6.452.147 
-5.252.381 
-4.541.562 
-695.594 

-29.677.821 
-5.911.846 

 
-1.234.765 
-157.860 
-50.564 
-95.205 

-1.445.503 
- 

Totale lasten -54.033.702 -56.456.798 -52.531.351 -2.983.897 
Saldo (baten – lasten) -32.865.084 -35.383.137 -31.918.453  

Onvoorzien 
- 5A: Sport 

 
-55.044 

 
-50.540 

 
- 

 

Resultaat vóór bestemming -32.920.128 -35.433.677 -31.918.453  
Resultaatbestemming 
- toevoegingen aan reserves 
- onttrekkingen aan reserves 

 
-2.983.897 
4.376.010 

 
-2.093.410 
5.289.261 

 
-1.246.765 
3.462.790 

 

     
Resultaat ná bestemming -31.528.015 -32.237.826 -29.702.428  

 
 
Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotings-
jaar 2012: 
 
Subpijler 4A: Leren in Noordoostpolder (+ € 123.000) 
 
Onderwijshuisvesting 

De uitvoering van investeringen met betrekking tot het onderwijs(huisvestings)veld wor-
den doorgaans over meerdere jaren verspreid. 
Zo zijn de activiteiten met betrekking tot investeringen in de renovatie tijdelijke huisves-
ting van De Optimist (+ € 49.000), het actualiseren van de meerjarenonder-
houdsplannen 2012 (+ € 14.600), de asbestinventarisatie en –sanering schoolgebouwen 
en gymzalen (+ € 36.300) en de dakveiligheidsvoorzieningen op diverse scholen  
(+ € 35.500) voor een deel doorgeschoven naar uitvoeringsjaar 2013. 
 
Lokaal onderwijsbeleid 

De lasten met betrekking tot het leerlingenvervoer zijn uiteindelijk € 56.000 binnen het 
beschikbare budget (na wijziging) gebleven. De verhoging van de raming in het jaar 
2012 ad € 50.000 vanwege stijgende brandstofkosten is uiteindelijk niet nodig gebleken. 
Tijdens de voorbereiding en bouw van de nieuwe bosbadhal is aan de scholen een alter-
natief geboden voor gemiste klokuren gymnastiekonderwijs. Deze extra last ad  
€ 20.000 zijn verantwoord onder het lokale onderwijsbeleid. 
De subsidieverlening voor jeugd-en onderwijsbeleid was € 214.000 lager dan begroot, 
maar hoger dan de rijksbijdrage. De meeruitgaven ten opzichte van de rijksbijdrage zijn 
in mindering gebracht op het saldo dat vorig jaar (2011) resteerde en naar de overlo-
pende passiva op de balans werd verantwoord. Aan het eind van 2012 resteert nog een 
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budget van € 224.519 welk in 2013 en volgende jaren wordt aangewend op basis van de 
vastgestelde nota Voorschoolse periode Noordoostpolder 2011-2014. 
 
De uitgaven RMC (o.a. Back on Track, Aandacht+ en directe uitgaven ten behoeve van 
de daarvoor in aanmerking komende middelen van derden waren uiteindelijk € 33.000 
lager dan geraamd. Daarentegen werden meer interne uren toegerekend (€ 15.000). Via 
gemeente Lelystad (RMC-centrumgemeente) is een bijdrage ontvangen van € 104.190, 
wat in overeenstemming met de raming was. Van dit bedrag gaat € 4.057 over naar het 
jaar 2013. 
 
De provincie Flevoland heeft een bijdrage toegekend van € 50.000 voor het programma 
Jeugdzorg 2012 (GAAF). Het gaat dan om de activiteiten Samenhang, Centrum voor 
Jeugd en Gezin met expertisebundeling, inzet jeugdverpleegkundigen en vroegsignale-
ring en begeleide kamerbewoning voor risicojongeren. Deze uitgaven bedroegen in totaal 
€ 57.160. De totale cofinanciering van Noordoostpolder bedroeg € 323.598. 
 
Kinderopvangbeleid 

De handhavingskosten met betrekking tot de kinderopvang laten een overschot zien van 
ruim € 61.000. De reden hiervan is dan de uitvoerende partij (Hulpverleningsdienst Fle-
voland) dit ruim onder het beschikbare budget voor handhaving voor de gemeente kan 
uitvoeren. Ook is er een afrekening over 2011 in het overschot verwerkt. 
Aan de calamiteit met betrekking tot het pand aan De Griend te Emmeloord is eind 2012 
een begin gemaakt. Het werk zal uiteindelijk in 2013 plaatsvinden. Dit levert een over-
schot in de rekening 2012 op van € 27.000. 
Ten slotte vielen de kosten met betrekking tot de vergoedingen voor kinderopvang op 
medische indicatie ruim € 30.000 lager uit (minder aanvragen/toekenningen). 
 
Peuterspeelzaalwerk 

In het kader van de Wet OntwikkelKansen door Educatie (Wet Oké) zijn de uitgaven ad  
€ 155.000 gelijk aan de ontvangsten van het Rijk (via een decentralisatie-uitkering als 
onderdeel van de Algemene Uitkering). 
 
 
Subpijler 5A: Sport (+ € 98.000) 
 
Zwembad 

Bosbad BV heeft in 2012 een subsidie ontvangen van € 645.020. Dit is conform de ra-
ming en de subsidieovereenkomst. Tevens heeft de verplichte certificering van de chloor-
installatie van het zwembad plaatsgevonden. De kosten hiervan bedroegen ruim  
€ 55.000 en lagen € 4.500 hoger dan oorspronkelijk verwacht. 
 
Sportaccommodaties 

De bijdrage van de provincie aan het onderhoud van de voormalige stortplaats –thans 
golfbaan- lag zo’n € 10.000 hoger dan budgettair gezien op was gerekend, maar is con-
form oorspronkelijke afspraak met de provincie. Het project Golfbaan is in 2012 afge-
rond. 
 
De onderhoudslasten van de gymlokalen en sporthallen lagen fors hoger dan oorspronke-
lijk geraamd. De oorzaak ligt in de geüpdatet meerjarenonderhoudsplanning met betrek-
king tot de sporthallen. Dit heeft geleid tot een hogere storting (+ € 130.000) in de voor-
ziening gemeentelijke gebouwen. 
 
De beheer- en onderhoudslasten van de sportvelden 2012 lagen –inclusief de opgelegde 
bezuinigingstaakstelling van € 45.000 op peil (+ € 1.100). Opvallend maar wel verklaar-
baar is de fors hogere opbrengsten (+ € 53.600) uit verhuur sportvelden. In het kader 
van de (nieuwe) sportvelden zijn er nieuwe huurovereenkomsten gesloten, zijn de tarie-
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ven met 10% gestegen en wordt er door het onderwijs een huurvergoeding voor het ge-
bruik van de sportvelden betaald. 
 
Het plaatsen van het hekwerk bij de atletiekbaan (€ 14.395) is voornamelijk de veroor-
zaker van de overschrijding op dit onderdeel van sportaccommodaties. Het uiteindelijke 
effect werd gedempt doordat er onderhoudsbudget werd overgehouden bij de net aange-
legde korfbal/hockeyvelden (+ € 8.000). 
 
De subsidie aan MFC De Akkers (€ 188.000) is nog niet bevoorschot. Het budget 2012 
blijft dus resteren en zal naar 2013 worden overgebracht middels de voorjaarsrapportage 
2013. 
De aanleg van het voetbalveld te Luttelgeest laat uiteindelijk een geringe overschrijding 
zien van € 6.700.  
Het beheer en ad hoc/cyclisch onderhoud aan de tennisvelden binnen de Noordoostpolder 
lag € 9.500 lager dan de raming. Hiertegenover stond een lagere huuropbrengst van  
€ 3.900. 
 
De investeringen in en uitvoering van Masterplan Sport –onderdeel buiten- zijn nagenoeg 
afgerond. De gemeenteraad is in september 2012 hierover uitvoerig geïnformeerd. De 
BTW op het gerealiseerde clubgebouw van Sportclub Emmeloord moet nog worden ver-
rekend met de belastingdienst. Ook moet de gebruikersovereenkomst met SCE nog wor-
den afgerond, inclusief de eigen bijdrage van SCE in de vorm van een verstrekte geldle-
ning. 
De investeringen in en uitvoering van Masterplan Sport -onderdeel binnensport- liggen 
op schema. Zo zijn onder andere de geraamde investeringen op het parkeerterrein van 
de Bosbadhal (€ 54.000), de noodzakelijke aanpassingen van de nutsvoorzieningen in 
verband met de bouw van de nieuwe Bosbadhal (€ 99.000) in 2012 gerealiseerd,  
 
Sportstimulering 

In 2011 zijn de combinatiefunctionarissen gestart. In principe loopt dit door tot in 2014. 
Hierop zijn ook de contracten met onder andere Carrefour gebaseerd.  
 
 
Subpijler 5B: Kunst, cultuur en bibliotheek (+ € 133.000) 
 
Openbare bibliotheek 

Conform de beschikking 2012 heeft de FlevomeerBibliotheek Noordoostpolder een subsi-
die ontvangen van in totaal € 1.163.000. Daarnaast is er vanwege een onderbesteding 
van de verstrekte subsidie over 2010 een bedrag van € 34.324 teruggevorderd. 
 
Theater ‘t Voorhuys 

De subsidie aan theater ’t Voorhuys is conform beschikking uitbetaald en bedroeg voor 
2012 € 434.073. 
 
Kunstzinnige vorming / kunst en cultuur 

De urentoerekening over deze subpijler valt € 72.000 lager uit welke voornamelijk wordt 
veroorzaakt door het product Beeldende Kunst. Ook de materiële budgetten met betrek-
king tot de Beeldende Kunst vielen ruim € 32.000 lager uit, waaronder de post verzeke-
ringskosten en kosten voor (groot)onderhoud. 
De verankering van de kunstwerken in de openbare ruimte zal plaatsvinden in 2013. Het 
budget dat hiervoor gevoteerd is (€ 34.000), blijft voor 2012 daardoor onbenut. 
Het gerealiseerde kunstwerk bij Ramspol viel uiteindelijk € 2.700 goedkoper uit dan was 
voorzien. 
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Subpijler 5C: Cultureel erfgoed (+ € 30.000) 
 
Cultureel erfgoed 

Bij het Museum Schokland vallen de energielasten 2012 hoger uit dan oorspronkelijk 
vanuit is gegaan vanwege strenge winter.  
Daarnaast was er een lagere vraag naar het huren van het Museum en de Lichtwach-
terswoning vanwege de economische recessie. Ook het aantal huwelijken in de kerk op 
Schokland was lager dan geraamd vanwege een expositie/tentoonstelling in de genoem-
de kerk. 
De gezamenlijke besteedde uren over de producten Museum Schokland en Oudheidkunde 
lag lager dan oorspronkelijk werd toegerekend. Het positieve effect op het resultaat van 
deze productgroep bedraagt hierdoor € 42.000. 
 
 
Subpijler 6A: Maatschappelijke participatie (+ € 2.100.000) 
 
Re-integratiebeleid Volwasseneneducatie 

Op het educatiebudget als onderdeel van het Participatiebudget is € 18.065 overgeble-
ven. Vanwege de verplichte besteding van het educatiebudget bij het ROC moet dit res-
terende bedrag terug worden betaald aan het Rijk. 
 
Re-integratiebeleid 

De lasten WWB zijn in 2012 minder hoog uitgevallen dan begroot. Deels veroorzaakt 
door opwaartse bijstellingen van het Rijksbudget, maar vooral door een nieuwe werkwij-
ze in de uitvoering, waardoor de instroom van bijstandsgerechtigden sterk is ingedamd. 
Overigens is dit een incidenteel effect. De landelijke stijgende trend in het volume bij-
standsgerechtigden hebben we gevolgd. 
 
Uitstroombevordering 

De uitgaven voor de uitstroombevordering zijn in 2012 lager uitgevallen dan begroot. 
Deels veroorzaakt door krapte op de arbeidsmarkt en doordat de verplichtingen uit 2011 
niet ten laste zijn gebracht van het budget 2012. Daarnaast zijn de klantmanagers zich 
meer gaan richten op het zelf coachen van klanten, zowel individueel als in groepsver-
band. Het resultaat op de uitstroombevordering ad € 552.000 vloeit via de resultaatbe-
stemming naar de egalisatiereserve WWB. 
 
Re-integratiebeleid inkomensvoorziening  

Het volume in de IOAW/IOAZ is in 2012 gestegen. Zowel ouderen als zelfstandigen blij-
ken kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.  
 
Armoedebeleid 

Het kwijtscheldingsbeleid is financieel gezien conform de begroting na wijziging uitge-
voerd. De totale kwijtschelding op de afvalstoffenheffing 2012 bedroeg € 245.600; de 
totale kwijtschelding op de rioolheffing bedroeg € 192.360. 
 
In het verslagjaar 2012 hebben zich 260 nieuwe cliënten gemeld bij de Gemeenschappe-
lijke Kredietbank. Dit is een vermindering van 23 cliënten ten opzicht van het jaar 2011. 
Het aantal schuldregelingen dat in het verslagjaar tot stand is gekomen, vertoont even-
eens een lichte daling van 213 in 2011 naar 198 in het verslagjaar. Wat betreft het bud-
getbeheer blijkt dat er in het verslagjaar 37 cliënten meer zijn uitgestroomd dan de in-
stroom van nieuwe cliënten voor budgetbeheer. Per saldo maken op 31 december 2012 
in totaal 337 cliënten gebruik van deze dienstverlening. Dit alles heeft geleid tot uiteinde-
lijk lagere lasten dan geraamd, zo’n € 21.300 in totaal. 
 
In het verslagjaar zijn 433 meedoen-bonnen uitgegeven voor jongeren. Het aantal bon-
nen dat door deelnemende verenigingen en andere organisaties in 2012 werd "verzil-
verd", bedroeg in totaal 261. Hiermee is een bedrag gemoeid van € 37.172. Het meeste 
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is gebruik gemaakt van de meedoen-regeling voor chronisch zieken en gehandicapten. In 
het verslagjaar is 422 keer een verstrekking gedaan op grond van deze regeling. Hier-
mee is een bedrag gemoeid van € 105.500. 
 
Vervoers- en woonvoorzieningen 

Met name valt de forse onderschrijding van de woonvoorzieningen op. Ten opzichte van 
het beschikbare budget is er € 121.000 overgebleven. De uitgaven met betrekking tot de 
woonvoorzieningen kunnen echter grillig verlopen, omdat het om grote uitgaven per 
voorziening kan gaan. De uitgaven voor de onroerende woonvoorzieningen zijn daarom 
moeilijk te schatten. Er zijn afspraken met Mercatus gemaakt om te zorgen dat er vol-
doende geschikte woningen voor senioren en mindervaliden zijn, zowel in Emmeloord als 
in de dorpen. Op grond van de afspraken, is het de verantwoordelijkheid van Mercatus 
om bij doelgroepwoningen de woning adequaat te maken. 
 
In de nota “Krachtig participeren” zijn voor de vervoersvoorzieningen aanpassingen op-
genomen. Er is geïnvesteerd in het opzetten van gratis scootmobieluitleenpunten in dor-
pen en wijken (algemene voorziening). Daarnaast wordt ingezet op het verstrekken van 
een scootmobiel met een beperkte actieradius (individuele voorziening) en het  organise-
ren van een eenmalige hercontrole van de scootmobielen om het gebruik te onder-
zoeken. Ongeveer 75% van deze vervoersvoorzieningen bestaat namelijk uit scootmobie-
len en enige aanpassing kan leiden tot het voorkomen van budgetoverschrijdingen. Het 
uitgangspunt blijft nadrukkelijk dat de voorziening aansluit bij de vraag en behoefte van 
de cliënt en leidt tot het te bereiken resultaat. Financieel gezien is er geen sprake van 
een afwijking tussen beschikbaar budget en de werkelijke uitgaven op de vervoersvoor-
zieningen. 
 
Maatschappelijke zorg 

Het lokaal sociaal beleid wordt op diverse manieren ingevuld. Diverse subsidies worden 
verstrekt aan organisaties bijvoorbeeld ten behoeve van de bestrijding van huiselijk ge-
weld, preventie huisuitzettingen, preventie ouderenmishandeling, thuisbegeleiding, sub-
sidie steunpunt mantelzorg, subsidiëring dagactiviteiten in het kader van de Wmo, coör-
dinatie nazorg ex-gedetineerden, subsidie aan bureau Halt en winteropvang.  
De Stichting Wereldwinkel NOP heeft in het kader van ontwikkelingssamenwerking een 
subsidie over 2012 ontvangen van € 6.000. 
 
Ouderenbeleid 

De reguliere subsidie met betrekking tot het ouderenbeleid bedraagt in 2012 € 388.500. 
Dit is € 8.800 lager dan oorspronkelijk geraamd. 
 
Minderhedenbeleid 

De uitgaven met betrekking tot de inburgering vallen budgettair gezien binnen het parti-
cipatiebudget. De schijnbare overschrijding van € 173.000 op deze productgroep wordt 
dan ook opgeheven doordat dit zelfde budget resteert op het participatiebudget voor het 
onderdeel inburgering. 
Het vrouwencentrum heeft een incidentele subsidie ontvangen van € 23.000, evenals het 
bureau voor gelijke behandeling Flevoland (€ 16.000). 
 
Huishoudelijke ondersteuning 

De inkomsten uit eigen bijdragen komen in 2012 ruim € 200.000 boven de begrote in-
komsten uit. De inkomsten blijven stijgen en de verklaring hiervoor is dat het CAK de 
inning sterk verbeterd heeft. Dit kan er mee te maken hebben dat de zorgleveranciers de 
gegevensaanlevering sterk hebben verbeterd en dat er een inhaalslag is gemaakt. 
De convenanten voor huishoudelijke ondersteuning hebben geleid tot beter beheersbare 
uitgaven voor deze ondersteuning. In totaal is de onderbesteding op de huishoudelijke 
ondersteuning € 250.000. 
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Het resultaat op de Wmo-begroting 2012 (vervoer- en woonvoorzieningen plus de huis-
houdelijke ondersteuning) bedraagt in totaal € 444.098 welke aan de egalisatiereserve 
Wmo is toegevoegd. 
 
Sociaal cultureel werk 

De subsidie voor het Jeugd- en Volwassenenwerk bedroeg in 2012 € 496.700, conform 
de raming. 
In het kader van de subsidiëring Jeugdbeleid (€ 232.000) bleef er uiteindelijk € 29.750 
aan materieel budget over, met name veroorzaakt door de overheveling van budget uit 
2011. 
 
Subsidie vrijwilligers 

De subsidie aan het vrijwilligerspunt Carrefour bedroeg in 2012 € 66.000. Verder werden 
er diverse (waarderings)subsidies verstrekt in het kader van de amateurkunst  
(€ 32.400), maatschappelijke zorg (€ 28.900) en vormingsactiviteiten (€ 32.400). Inclu-
sief de urentoerekening bleef er € 10.600 aan budget over. 
 
Volksgezondheid 

De subsidie aan JGZ 0-4 uniformdeel, plusproducten CJG 2012, Zorgcoördinatie 
JGZ/AMW, en het jongerencentrum Heelal 2012 bedroeg in totaal € 950.700. Daarnaast 
werd er subsidie verstrekt in het kader van de JGZ maatwerkdeel (€ 62.100), ontving het 
Rode Kruis subsidie (€ 2.400) en werd een exploitatiebijdrage GGD verstrekt van  
€ 782.200. Noemenswaardige overschrijdingen vonden in 2012 niet plaats binnen de 
productgroep Volksgezondheid. 
 
 
Subpijler 6B: Sociale werkvoorziening (+ € 46.000) 
 
Sociale werkvoorziening 

De gemeentelijke bijdrage bedroeg in 2012 in totaal € 307.115. De bijdrage verschilt per 
WSW-bedrijf en per jaar. De subsidie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid bedroeg over 2012 € 5.617.153 en is volledig doorverstrekt aan Concern voor 
Werk. Daarnaast is er een bonus ontvangen over 2010 met betrekking tot de kosten van 
begeleid werk ad € 25.140 en een tweetal aanvullende subsidies met betrekking tot de 
arbeidskosten WSW ad € 104.299. Ook deze aanvullende subsidies zijn conform afspra-
ken met Concern voor Werk doorverstrekt aan Concern voor Werk. 
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Programma 3: Economische ontwikkeling 
 (in €) 
 Realisatie 

begrotings-
jaar 

Raming be-
grotingsjaar 
ná wijziging 

Raming be-
grotingsjaar 
vóór wijziging 

Incidenteel 
gerealiseerd 
in het boek-

jaar 
Baten 
7A Werk en economie in de 
     gemeente 
7B Nutsbedrijven 
7C Markten 
7D Recreatie 

 
197.400 

 
0 

32.717 
144.868 

 
153.604 

 
0 

26.870 
214.038 

 
51.229 

 
0 

23.870 
2.288 

 
234.934 

 
0 
0 

326.509 
Totale baten 374.985 394.512 77.387 561.443 

Lasten 
7A Werk en economie in de 
     gemeente 
7B Nutsbedrijven 
7C Markten 
7D Recreatie 

 
-1.384.123 

 
-20.830 
-91.015 
-921.958 

 
-1.396.356 

 
-33.932 
-66.429 

-1.011.434 

 
-1.064.179 

 
-21.208 
-64.492 

-1.782.949 

 
-45.000 

 
0 
0 

-5.928 
Totale lasten -2.417.926 -2.508.151 -2.932.828 -50.928 

Saldo (baten – lasten) -2.042.941 -2.113.639 -2.855.441  
Onvoorzien - - -  
Resultaat vóór bestemming -2.042.941 -2.113.639 -2.855.441  
Resultaatbestemming 
- toevoegingen aan reserves 
- onttrekkingen aan reserves 

 
-50.928 
561.443 

 
-57.500 
680.095 

 
- 

1.675.000 

 

     
Resultaat ná bestemming -1.532.426 -1.491.044 -1.180.441  

 
 
Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotings-
jaar 2012: 
 
Subpijler 7A: Werk en economie in de gemeente (+ € 56.000) 
 
Bevorderen werkgelegenheid 

Er zijn meer interne uren (€ 65.000) toegerekend aan het product Bevorderen economie, 
met name ten behoeve van de activiteit economisch beleid. De overige uitgaven op dit 
product, inclusief acquisitie waren € 29.000 lager dan geraamd. Daarnaast is er 1 ar-
beidsplaatsensubsidie verstrekt waardoor op het onderdeel investeringsbijdragen  
€ 19.000 beschikbaar bleef. 
Op het incidentele budget voor de Revitalisering van Luttelgeest NO zijn minimale uitga-
ven gedaan, er bleef bijna € 25.000 beschikbaar voor volgende jaren. 
 
De inkomsten uit de verkoop van gronden (snippers groen) bedroegen € 122.000, dat is 
€ 29.000 meer dan begroot. De inkomsten uit verhuur, pacht en opstal bedroegen  
€ 75.000, dat was € 14.000 meer dan begroot. 
 
 
Subpijler 7B: Nutsbedrijven (+ € 13.000) 
 
Nutsbedrijven 

Het saldo op dit product werd volledig veroorzaakt door het niet toerekenen van interne 
uren voor overleg met nutsbedrijven (€ 13.000). 
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Subpijler 7C: Markten (- € 19.000) 
 
Markten 

De opbrengsten uit marktgelden, stroomgelden en verhuur van marktkramen waren  
€ 6.000 hoger dan begroot. Er werden meer interne uren toegerekend € 26.000. 
 
 
Subpijler 7D: Recreatie (+ € 20.000) 
 
Recreatie en toerisme 

De uitgaven voor het onderhoud van recreatieve voorzieningen (vnl. stranden, recreatie-
ve fietspaden) en afmeervoorzieningen recreatievaart waren € 34.000 lager dan ge-
raamd.  
De raming in het kader van de ILG (Investeringen Landelijk Gebied) van € 22.939 voor 
het recreatieplan natuurmonumenten werd (nog) niet uitgegeven. De andere uitgaven in 
het kader van de ILG (o.a. Fietsroutenetwerk en Erven in het groen) werden wél gedaan, 
conform de begroting.  
De herinrichting van het Baanplein in Ens is ook opgenomen in de baten en lasten. Alle 
uitgaven en baten zijn nog niet verantwoord voor dit project, beide waren € 68.600 lager 
dan begroot. De resterende uitgaven en inkomsten (subsidie van de provincie) worden 
naar verwachting in 2013 verantwoord. Er waren geen interne uren begroot voor dit pro-
ject, het ging om € 54.000 toegerekende kosten. 
De uitgaven voor toerisme betroffen onder meer Uit-je Tent, ontwikkeling VVV, toeris-
tisch accommodatiebeleid, verlichte boerderijenroute en week van de smaak; de uitga-
ven waren € 4.000 hoger dan begroot. 
 
Project Zuyderzeerand/Randmeer 

Het project is voorlopig in de ijskast gezet waardoor er minder interne uren zijn toegere-
kend (€ 14.000). 
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Programma 4: Dienstverlening en besturen 
 (in €) 
 Realisatie 

begrotings-
jaar 

Raming be-
grotingsjaar 
ná wijziging 

Raming be-
grotingsjaar 
vóór wijziging 

Incidenteel 
gerealiseerd 
in het boek-

jaar 
Baten 
8 Dienstverlening 
9 Bestuur en organisatie 

 
725.701 
41.909 

 
771.685 
34.765 

 
569.589 
27.121 

 
168.238 
454.263 

Totale baten 767.610 806.450 596.710 622.501 
Lasten 
8 Dienstverlening 
9 Bestuur en organisatie 

 
-2.126.009 
-5.151.378 

 
-2.025.530 
-4.360.968 

 
-1.853.512 
-3.801.068 

 
- 
- 

Totale lasten -7.277.387 -6.386.498 -5.654.580 - 
Saldo (baten – lasten) -6.509.777 -5.580.048 -5.057.870  

Onvoorzien -4.100 -4.100 -  
Resultaat vóór bestemming -6.513.877 -5.584.148 -5.057.870  
Resultaatbestemming 
- toevoegingen aan reserves 
- onttrekkingen aan reserves 

 
- 

622.501 

 
- 

828.111 

 
- 

737.500 

 

     
Resultaat ná bestemming -5.891.376 -4.756.037 -4.320.370  

 
Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotings-
jaar 2012: 
 
 
Pijler 8: Dienstverlening (- € 146.500) 
 
Burgerdiensten 

Het beheer van de gemeentelijke website was niet in dit programma geraamd; het be-
treft de inzet van eigen personeel (€ 90.000). Verder werden iets meer interne uren toe-
gerekend (€ 29.000). 
De ontvangen leges waren € 46.000 lager dan begroot, dit was voornamelijk toe te 
schrijven aan de uitgifte van rijbewijzen (per saldo € 72.000 minder opbrengsten). De 
leges wegens uitgifte van reisdocumenten waren, onder aftrek van de hogere afdracht 
aan het rijk, € 68.000 hoger dan was begroot. In de primitieve begroting was er nog van 
uitgegaan dat er geen leges meer in rekening gebracht zouden kunnen worden voor de 
uitgifte van identiteitsbewijzen. Dit naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak; de 
leges konden evenwel, na ingrijpen van de minister, wél in rekening gebracht worden. In 
eerste instantie was een onttrekking van € 160.000 aan de reserve geraamd wegens in-
komstenderving.  Deze onttrekking is in de loop van 2012 teruggebracht naar € 49.779 
maar bleek in het geheel niet nodig. 
De overige leges op huwelijksvoltrekkingen, uittreksels uit het GBA en de Burgerlijke 
stand, legalisatie van handtekeningen waren in totaal € 41.964 lager dan geraamd. 
 
Aan het project Dienstverlening werden minder interne uren toegerekend  
(€ 14.000). 
 
 
Pijler 9: Bestuur en organisatie (- € 783.200) 
 
Bestuursorganen 

Voorheen werden in de voorziening pensioenen wethouders alleen de toekomstige pensi-
oenen opgenomen, dat wil zeggen de pensioenen van de oud-wethouders die nog geen 
65 jaar waren. In de voorziening per ultimo 2012 zijn alle pensioenrechtigden opgeno-
men. Dit heeft te maken met het feit dat de VNG heeft aangegeven de appa-pensioenen 
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onder te willen brengen bij een bestaand pensioenfonds (bv ABP) of bij een nieuw op te 
richten pensioenfonds. 
De VNG voert op dit moment een onderzoek uit met betrekking tot de appa-pensioenen 
en de voorzieningen die de gemeenten opgenomen hebben. 
Als de plannen van de VNG doorgaan, zal het pensioenfonds vragen om de pensioenvoor-
ziening van alle onze ex-wethouders over te dragen, van zowel de toekomstige pensi-
oenuitkeringen als van de lopende pensioenuitkeringen. 
 
Met het op peil brengen van de pensioenvoorziening zijn we hier op voorbereid. 
 
Een verdere aanpassing wordt veroorzaakt door de rekenrente die verlaagd is van 3% 
naar 2,5% (en in 2014 verder verlaagd zal worden naar 2%) en het doorberekenen van 
de toegenomen levensverwachting. 
 
In totaal gaat het om een extra, onvoorziene en niet geraamde storting in de voorziening 
pensioenen wethouders van € 1.133.000. 
 
Voor ambtelijke ondersteuning van de raad en de raadscommissie werd € 30.000 minder 
toegerekend dan begroot was. De personele uitgaven van raad en college waren  
€ 39.000 lager dan begroot. De directe uitgaven ten behoeve van raadscommissies en 
rekenkamer waren € 6.000 hoger dan geraamd, met name is dit toe te wijzen aan hoge-
re uitgaven van de rekenkamercommissie. 
 
Bestuursondersteuning 

Het saldo bij deze productgroep bestaat met name uit minder toegerekende interne uren 
(€ 247.000).  
Het budget voor adviezen aan het college werd niet geheel gebruikt, er resteerde  
€ 16.000. Verder is het eenmalige investeringsbudget voor de aanpassing van de huisstijl 
en de symbolen niet volledig uitgegeven (€ 13.000). 
 
Internationale contacten 

Op deze productgroep bleef € 13.000 beschikbaar, hoofdzakelijk vanwege minder toege-
rekende interne uren. 
 
Rechtsbescherming 

De legesopbrengsten inzake vergunningen APV en bijzondere wetten waren € 8.000 ho-
ger dan geraamd.  
Er werden meer interne uren toegerekend (€ 4.000). 
 
Voorlichting 

De uitgaven waren € 16.000 lager dan begroot, met name ging het om lagere uitgaven 
voor drukwerk en advertenties. 
 
Public Relations 

De uitgaven waren € 58.000 hoger dan geraamd, wat voor het overgrote deel werd ver-
oorzaakt door de toerekening van interne uren aan 2012: het jaar van Noordoostpolder 
(€ 51.000). Verder er in dit kader uitgaven verantwoord voor de raadskalender, het vlie-
gerfestival, vlaggen met het nieuwe logo van de gemeente en meer soortgelijke uitga-
ven. 
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Programma 5: Financiën 
 (in €) 
 Realisatie 

begrotings-
jaar 

Raming be-
grotingsjaar 
ná wijziging 

Raming be-
grotingsjaar 
vóór wijziging 

Incidenteel 
gerealiseerd 
in het boek-

jaar 
Baten 
10 Financiën 

 
60.855.946 

 
60.165.819 

 
57.524.536 

 
- 

Totale baten 60.855.946 60.165.819 57.524.536 - 
Lasten 
10 Financiën 

 
-2.467.224 

 
-1.802.500 

 
-1.233.833 

 
-80.403 

Totale lasten -2.467.224 -1.802.500 -1.233.837 -80.403 
Saldo (baten – lasten) 58.388.722 58.363.319 56.290.703 -80.403 

Onvoorzien 0 0 -250.000 - 
Resultaat vóór bestemming 58.388.722 58.363.319 56.040.703 -80.403 
Resultaatbestemming 
- toevoegingen aan reserves 
- onttrekkingen aan reserves 

 
-14.460.484 
12.520.441 

 
-14.172.425 
11.993.768 

 
-3.935.127 

982.332 

 
- 
- 

     
Resultaat ná bestemming 56.448.679 56.184.662 53.087.908 -80.403 

 
 
Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotings-
jaar 2012: 
 
Pijler 10: Financiën (+ € 25.000) 
 

Beleggingen 

De doorbelastingen van de rente en afschrijving leveren een nadeel op van € 233.080. 
Bij de opstelling van de begroting zijn de aflossingen van de uitstaande geldleningen ge-
raamd bij het budget afschrijvingen van de hulpkostenplaats rente en afschrijving. De 
werkelijke boeking van de aflossingen zijn conform de verslagleggingsregels op de balans 
verantwoord. 
 
Belastingen 

Door de economische crisis is er vanaf 2011 minder nieuwbouw opgeleverd dan waar bij 
de raming rekening mee is gehouden. Dit heeft zijn doorwerking gehad in 2012. Daar-
naast is er een grotere leegstand opgetreden bij de courante niet-woningen, waardoor de 
huurwaarden onder druk zijn komen te staan. Dit heeft geleid tot lagere WOZ-waarden. 
Bij de ramingen waren deze ontwikkelingen op de onroerendgoedmarkt nog niet in die 
mate voorzien. De toename in het aantal bezwaarschriften leidt daarnaast tot dalende 
OZB-inkomsten. Bij de voorjaarsrapportage 2012 zijn daardoor de ramingen neerwaarts 
bijgesteld met een totaal bedrag van € 72.000. 
 
De opbrengsten toeristenbelasting blijft stijgen. Door enerzijds een toename van het 
aantal  die huisvesting bieden aan arbeidsmigranten en anderzijds een stijging van het 
aantal overnachtingen, is bij de voorjaarsrapportage 2012 een bedrag van € 35.000 bij-
geraamd. 
 
Het aantal honden is licht gestegen. Dit heeft geresulteerd in een geringe meeropbrengst 
hondenbelasting. 
 
Algemene uitkering 

De inkomsten zijn bijgesteld conform de septembercirculaire 2012 van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
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Algemene uitgaven/inkomsten 

Er heeft met de belastingdienst een verrekening plaatsgevonden betreffende verrekenba-
re btw 2006 t/m 2010 en BTW-compensatiefonds 2004 t/m 2010. Per saldo leverde dat 
een voordeel op van € 9.511. 
Bij de najaarsrapportage 2012 is een bedrag van € 18.350 bijgeraamd voor de post her-
stel schades waardoor een totaal budget van € 110.000 beschikbaar was. Over heel 2012 
is een bedrag van € 89.000 besteed aan herstel schades. 
Er heeft in 2012 een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren van € 80.403 
plaatsgevonden. 
 
Saldo kostenplaatsen 

 

 Economische Categorie Raming begro- Realisatie 
  tingsjaar ná  begrotingsjaar 
  wijziging   (2012) 
 Lasten                  

0.    Stelposten 

0.0  Overige stelposten € 70.899 € 0 
 1.  Salarissen en sociale lasten   

 1.1  Loonbetalingen en sociale premies € 22.006.534 € 20.092.475 
 1.2  Sociale uitkeringen personeel € 250.000 € 208.288 
 2.  Rente en afschrijving  

 2.1  Werkelijk betaalde rente € 97.880 € 39.430 
 2.2  Toegerekende rente € 4.272.195 € 4.272.161 
 2.3  Afschrijvingen € 2.897.626 € 2.897.627 
 3.  Goederen en diensten   

 3.0  Personeel van derden € 1.284.279 € 3.209.101 
 3.1 Energie € 200.631 € 195.746 
 3.3.3 Overige aankopen € 9.755 € 654 
 3.4.1 Betaalde belastingen € 30.732 € 27.123 
 3.4.3 Aankopen niet duurzame goederen € 4.474.872 € 4.295.745 
 4.  Overdrachten   

 4.2.2 Ov inkomensoverdrachten overheid € -18.000 € -18.000 
 6.  Verrekeningen 

 6.0  Reserveringen € 86.623 € 86.623 
 6.1  Kapitaallasten € 1.189.999 € 1.189.999 
 6.2  Overige verrekeningen van kostenplaatsen € 6.201.206 € 6.352.457 
  € 43.055.231 € 42.849.429 
 Baten 
 1.  Salarissen en sociale lasten   

 1.1  Loonbetalingen en sociale premies € 0 € 91.763 
 2.  Rente en afschrijvingen  

 2.1  Werkelijk ontvangen rente € 115.000 € 115.299 
 3.  Goederen en diensten  

 3.4  Overige goederen en diensten € 30.695 € 49.883 
 4.  Overdrachten   

 4.02 Belastingen op inkomen van gezinnen € 40.800 € 51.568 
 6.  Verrekeningen  

 6.1  Kapitaallasten € 7.034.056 € 6.742.195 
 6.2  Overige verrekeningen van kostenplaatsen € 35.834.680 € 35.798.721 
   € 43.055.231 € 42.849.429

  
  

 
De (hulp)kostenplaatsen zijn volledig doorbelast naar de producten. Deze door-
belastingen zijn niet in de bovenstaande opstelling meegenomen, omdat er dan sprake 
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zou zijn van dubbeltellingen in verband met doorberekeningen tussen hulpkosten-
plaatsen. 

 
Op de uitgaven voor Loonbetalingen en sociale premies was sprake van een onderuitput-
ting van € 1.914.000. Dit budget is gecontroleerd ingezet voor de inhuur van personeel 
van derden, waar een tekort te zien valt van € 1.925.000.  
De uitgaven voor Sociale uitkeringen personeel hebben betrekking op voormalig perso-
neel; deze uitgaven waren € 42.000 lager dan begroot. 

 Eveneens lager dan begroot waren de uitgaven voor ICT (€ -46.000), inventaris- en 
bureaubehoeften (€ -43.000), portikosten en catering (€ -85.000) en uitgaven voor be-
drijfsarts, re-integratie, centrale cursus- en opleidingskosten (€ -63.000). 

 
De ‘werkelijke betaalde rente’ is begroot op basis van de middelen die nodig zijn voor het 
doen van investeringen. In werkelijkheid was het niet nodig om extra middelen aan te 
trekken. Het banksaldo van de gemeente was een deel van het jaar een schuld aan de 
bank. Naar aanleiding van de controle van de belastingdienst van de aangifte omzet-
belasting en btw- compensatiefonds over de jaren 2007-2011 is een bedrag van  
€ 26.347 aan rente betaald.  
Het project Het Nieuwe werken levert per saldo een negatief resultaat op van € 157.935 
Dit resultaat wordt veroorzaakt door een hogere urentoerekening van  
€ 219.294 en een onderschrijding van regulier budget van € 61.359. 
In 2012 zijn er geen middelen in deposito uitgezet. 
 
De extra baten hebben betrekking op een veelheid van oorzaken, zoals niet geraamde 
inruil van materieel, kopieën voor derden en informatieverschaffing van geo-gegevens en 
in rekening gebrachte invorderingskosten.  

 
Gezien de lage rentestand zijn de rente-inkomsten laag geraamd. De werkelijke rente 
inkomsten op de rekening courant bedroegen € 29.403.  
Daarnaast is er een bedrag van € 85.896 aan rente ontvangen van de belastingdienst 
over aangiften en verrekeningen over voorgaande jaren. 
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Analyse begrotingsafwijkingen  en begrotingsrechtmatigheid 2012    
          
  Raming begrotingsjaar ná wijziging Realisatie begrotingsjaar Begrotingsafwijking 

Omschrijving programma 
Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

01 Fysieke leefomgeving 34.474.572 66.331.360  (31.856.788) 20.861.734 51.132.001 (30.270.267) (13.612.838) 15.199.359 1.586.521  

02 Sociale leefbaarheid 21.073.661 56.507.338  (35.433.677) 21.168.618 54.088.746 (32.920.128) 94.957 2.418.592 2.513.549  

03 Economische ontwikkeling 394.512 2.508.151  (2.113.639) 374.985 2.417.926 (2.042.941) (19.527) 90.225 70.698  

04 Dienstverlening en besturen 806.450 6.390.598  (5.584.148) 767.610 7.281.487 (6.513.877) (38.840) (890.889) (929.729) 

05 Financiën 60.165.819 1.802.500  58.363.319 60.855.946 2.467.224 58.388.722 690.127 (664.724) 25.403 

Resultaat vóór bestemming 116.915.014 133.539.947 (16.624.933) 104.028.893 117.387.384 (13.358.491) (12.886.121) 16.152.563 3.266.442  

                    

Toevoeging/onttrekking aan reserves:               

01 Fysieke leefomgeving 14.454.111  295.998  14.158.113 11.580.965  1.051.623  10.529.342  (2.873.146) (755.625) (3.628.771) 

02 Sociale leefbaarheid 5.289.261  2.093.410  3.195.851  4.376.010 2.983.897  1.392.113 (913.251) (890.487) (1.803.738) 

03 Economische ontwikkeling 680.095  57.500  622.595 561.443  50.928  510.515  (118.652) 6.572 (112.080) 

04 Dienstverlening en besturen 828.111  0  828.111 622.501  0  622.501 (205.610) 0 (205.610) 

05 Financiën 11.993.768  14.172.425  -2.178.657 12.520.441  14.460.484  (1.940.043) 526.673 (288.059) 238.614 

Subtotaal mutaties reserves 33.245.346 16.619.333 16.626.013 29.661.360 18.546.932 11.114.428 (3.583.986) (1.927.599) (5.511.585) 

Resultaat ná bestemming 150.160.360 150.159.280 1.080 133.690.253 135.934.316 (2.244.063) 16.470.107 14.224.964 (2.245.143) 
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Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen 
tenminste de volgende “soorten” begrotingsafwij-
kingen worden onderkend:  

Onrechtmatig, 
maar telt niet mee 
voor het oordeel  

Onrechtmatig, en telt mee 
voor het oordeel  

 

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet 
passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men 
tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaan-
passing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. 
de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer 
geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -
verordening) was gedefinieerd.  

 X 

 

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaan-
de beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig 
vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesigna-
leerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding 
op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel be-
kend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaan-
passing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels 
zoals afgesproken met de raad.  

 X 

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels wor-
den gecompenseerd door direct gerelateerde opbreng-
sten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende 
omzet.  

X  

Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsi-
die)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in 
het kader van het opmaken van de jaarrekening een 
(niet eerder geconstateerde) overschrijding.  

X  

Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd 
door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. 
Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de 
raad nog geen besluit genomen  

 X 

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke 
achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd 
omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de sub-
sidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder 
blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier 
in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij 
de uitleg van wet- en regelgeving die na het verant-
woordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen 
rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. 
Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de 
overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden 
weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het 
lopende jaar.  
 
- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar  
- geconstateerd na verantwoordingsjaar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten 
(investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk 
zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financie-
ringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.  
 
- jaar van investeren  
- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren  

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 
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Toelichting begrotingsrechtmatigheid  
 
Programma 4: 
Binnen programma 4 is er sprake van een zichtbare begrotingsoverschrijding van  
€ 890.889 aan de lastenzijde. De reden hiervoor betreft de toevoeging aan de voorzie-
ning pensioenen wethouders die voorheen alleen de toekomstige pensioenen betrof van 
oud-wethouders die nog geen 65 jaar waren. In de voorziening per ultimo 2012 zijn alle 
pensioenrechtigden opgenomen. Dit heeft te maken met het feit dat de VNG heeft aan-
gegeven de appa-pensioenen onder te willen brengen bij een bestaand pensioenfonds 
(bv ABP) of bij een nieuw op te richten pensioenfonds. De VNG voert op dit moment een 
onderzoek uit met betrekking tot de appa-pensioenen en de voorzieningen die de ge-
meenten opgenomen hebben. Als de plannen van de VNG doorgaan, zal het pensioen-
fonds vragen om de pensioenvoorziening van alle onze ex-wethouders over te dragen, 
van zowel de toekomstige pensioenuitkeringen als van de lopende pensioenuitkeringen. 
Met het op peil brengen van de pensioenvoorziening zijn we hier op voorbereid. 
Een verdere aanpassing wordt veroorzaakt door de rekenrente die verlaagd is van 3% 
naar 2,5% (en in 2014 verder verlaagd zal worden naar 2%) en het doorberekenen van 
de toegenomen levensverwachting. 
In totaal gaat het om een extra, niet voorziene en niet geraamde storting in de voorzie-
ning pensioenen wethouders van € 1.133.000. 
 
Dit levert een kostenoverschrijding op voor programma 4 van in totaal € 890.890 betref-
fende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd welke aan 
het licht is gekomen en geconstateerd na het verantwoordingsjaar. De overschrijding 
wordt getrouw in de jaarrekening weergegeven en toegelicht en telt niet mee voor het 
oordeel. 
 
Programma 5: 
Binnen dit programma is een verschil waarneembaar tussen de begrote en werkelijke 
lasten van in totaal € 664.724. 
Dit verschil kent een drietal redenen, te weten: 

1. Aanpassingen in de begroting van de (hulp)kostenplaatsen kunnen in sommige 
gevallen niet direct aan een product/programma worden toegerekend. Toch moet 
de aanpassing wel in de exploitatie zichtbaar zijn voor het bewaken van het 
evenwicht tussen de baten en lasten. Daarom worden deze aanpassingen begroot 
op het product saldo kostenplaatsen van programma 5. De werkelijke toerekening 
vanuit de (hulp)kostenplaatsen vindt niet plaats naar het product saldo kosten-
plaatsen, waardoor er een verschil ontstaat van € 238.000 op dit programma. Dit 
verschil valt in de categorie kostenoverschrijdingen die geheel worden gecompen-
seerd door direct gerelateerde opbrengsten/toerekeningen aan alle overige pro-
ducten vertegenwoordigd in alle andere pijlers en subpijlers onder programma’s 1 
t/m 4. 

2. Het project Het Nieuwe Werken levert per saldo een negatief resultaat op van  
€ 157.935 Dit resultaat wordt veroorzaakt door een hogere urentoerekening van  
€ 219.294 en een onderschrijding van regulier budget van € 61.359. Deze kos-
tenoverschrijding wordt gerubriceerd onder kostenoverschrijdingen die geheel 
worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten (lagere toegereken-
de overhead) over alle overige producten vertegenwoordigd in alle andere pijlers 
en subpijlers onder programma’s 1 t/m 4. 

3. De doorbelastingen van rente en afschrijving leveren een nadeel op van  
€ 233.080. Bij de opstelling van de begroting zijn de aflossingen van de uitstaan-
de geldleningen geraamd bij het budget afschrijvingen van de hulpkostenplaats 
rente en afschrijving. De werkelijke boeking van de aflossingen zijn conform de 
verslagleggingsregels op de balans verantwoord. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Aan de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder te Emmeloord 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de (in de Jaarstukken 2012 in onderdeel E tot en met M en O opgenomen) 
jaarrekening 2012 van de gemeente Noordoostpolder gecontroleerd. Deze jaarrekening 
bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de programmarekening over 2012 met 
de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen 
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage. 

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder is ver-
antwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het 
jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting 
en verantwoording provincies en gemeenten.  
Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en 
lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening 
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. 
Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de 
relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. 
Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zoda-
nige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 
en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis 
van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Neder-
lands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountants-
controle decentrale overheden (Bado) en met inachtneming van het door de gemeente-
raad d.d. 26 januari 2011 (en op 13 december 2011 herbevestigde) vastgestelde contro-
leprotocol. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en 
dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid 
wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, 
met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.  
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing 
in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrou-
we beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en 
balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in 
de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. 
Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondsla-
gen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en 
van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de 
jaarrekening.  
De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door de ge-
meenteraad op 26 januari 2011 (en op 13 december 2011 herbevestigd) en de operatio-
nalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de 
gemeente. 



 282

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor 
onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van 
artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbe-
sluit van 26 januari 2011, besluitnummer 19111-1 vastgesteld (en op 13 december 2011 
herbevestigd). 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt 
is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Noordoostpolder een getrouw 
beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2012 als van 
de activa en passiva per 31 december 2012 in overeenstemming met het Besluit begro-
ting en verantwoording provincies en gemeenten. 
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten 
alsmede de balansmutaties over 2012 in alle van materieel belang zijnde aspecten 
rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de re-
levante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. 
 
 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, 
voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 
 
Utrecht, 17 april 2013 
Deloitte Accountants B.V. 
 

Was getekend: K. Bruggeman RA 
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Sisa-bijlage 
 
 

Single Information Single Audit 
 
 

2012 
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Invoer van Sisa (Single Information Single Audit) 
 
De gemeente hoeft niet meer voor iedere specifieke uitkering van het rijk of de provincie 
een aparte verantwoording (met accountantsverklaring) op te stellen maar kan daar de 
eigen jaarrekening voor gebruiken. De informatie die de subsidieverstrekker nodig heeft 
wordt in een aparte bijlage opgenomen.  
 
De regeling geldt niet voor Europese subsidies. 
 
Met “single audit” wordt bedoeld dat de controle door de accountant plaatsvindt tijdens 
de reguliere controle van de jaarrekening. 
 
Het model van de bijlage is door het CBS voorgeschreven. Dit heeft tot gevolg dat de 
lettergrootte in de bijlage wat priegelig over kan komen.  
Overigens wordt de bijlage ook digitaal, naar het CBS, opgestuurd; het CBS zorgt daarna 
voor de verzending van de informatie naar de diverse ministeries en andere overheden. 
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De-
parte-
ment  Nr 

Specifieke uitkering 
Juridische grondslag 

Ontvanger 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de  
Regeling informatieverstrekking Sisa 

 
I   N   D   I   C   A   T   O   R   E   N  

BZK C1 Verzameluitkering 
BZK 
Regeling verzameluitke-
ring Gemeenten 

Besteding (jaar T)  
(en eventueel be-
steding van voor-
gaande jaren voor 
zover nog niet eer-
der verantwoord)         

    Indicatornummer: 

C1 / 01         
    € 125.978          

BZK C7
C 

Investering stedelijke 
vernieuwing (ISV) II 
Provinciale beschikking 
en/of verordening 
Project-gemeenten (SiSa 
tussen medeoverheden) 

Hieronder per regel 
één beschikkings-
nummer en in de 
kolommen ernaast 
de verantwoodings-
informatie 

Besteding (jaar T) 
ten laste van  
provinciale midde-
len 

Overige bestedin-
gen (jaar T)                   
 
                                                                            

Toelichting afwijking 
 
 
 
 
                                        

    Indicatornummer: 

C7C / 01 

Indicatornummer: 

C7C / 02 

Indicatornummer: 

C7C / 03 

Indicatornummer: 

C7C / 04   
    1 ROV/05.031062/A 

Totaal 
€ 0  € 0  

    
    2 ROV/05.031062/A 

Wonen boven win-
kels 

€ 0  € 0  

    
    3 ROV/05.031062/A 

Renovatie 84 por-
tiekflats Centrum 
Emmeloord 

€ 0  € 0  

    
     Eindverantwoording 

Ja/Nee 
 
 

Activiteiten stedelij-
ke vernieuwing (in 
aantallen) 
Afspraak 
 
 

Activiteiten stede-
lijke vernieuwing 
(in aantallen) 
Realisatie 
 
 

Activiteiten stedelijke 
vernieuwing (in aan-
tallen) 
Toelichting afwijking 
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Alleen in te vullen 
na afloop project 

Alleen in te vullen 
na afloop project 
 

Alleen in te vullen na 
afloop project 

    Indicatornummer: 

C7C / 05 

Indicatornummer: 

C7C / 06 

Indicatornummer: 

C7C / 07 

Indicatornummer: 

C7C / 08   
    1 Ja 114 3 111   
    2 Ja 30 3 27   
    3 Ja 84 0 84   

OCW D5 Regeling verbetering 
binnenklimaat primair 
onderwijs 2009 
Regeling verbetering 
binnenklimaat primair 
onderwijs 2009 
Gemeenten 

Correctie in de besteding 2011 ten laste van rijksmiddelen in 
verband met een hogere/lagere vaststelling van een in de 
besteding 2011 opgenomen voorlopige toekenning. 
Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij 
een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen.                
Wanneer er in 2011 geen voorlopige toekenningen verant-
woord zijn kan een 0 ingevuld worden.                      

    

Indicatornummer: D5 / 01     
    € 0      
      Brinnummer Toelichting per 

brinnummer welke 
activiteit(en) niet 
zijn afgerond en 
daarbij het bijbeho-
rende bedrag exclu-
sief 40% cofinancie-
ring noemen. 

      

Indicatornummer: 

D5 / 02 

Indicatornummer: 

D5 / 03 

      

    1 nvt nvt       
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OCW D9 Onderwijsachterstan-
denbeleid 2011-2014 
(OAB) 
 
Gemeenten 

Besteding (jaar T) 
aan voorzieningen 
voor voorschoolse 
educatie die vol-
doen aan de wette-
lijke kwaliteitseisen 
(conform artikel 
166, eerste lid 
WPO)  

Besteding (jaar T) 
aan overige activi-
teiten (naast VVE) 
voor leerlingen met 
een grote achter-
stand in de Neder-
landse taal (con-
form artikel 165 
WPO)  

Besteding (jaar T) 
aan afspraken 
over voor- en 
vroegschoolse 
educatie met be-
voegde gezagsor-
ganen van scho-
len, houders van 
kindcentra en 
peuterspeelzalen 
(conform artikel 
167 WPO)   

Opgebouwde reserve 
ultimo (jaar T-1) 
 
Deze indicator is 
bedoeld voor de tus-
sentijdse afstemming 
van de juistheid en 
volledigheid van de 
verantwoordingsin-
formatie. 

  

      Indicatornummer: 

D9 / 01 

Indicatornummer: 

D9 / 02 

Indicatornummer: 

D9 / 03 

Indicatornummer: 

D9 / 04 

  

      € 697.022  € 217.819  € 0  € 312.102    
I&M E2

7B 
Brede doeluitkering 
verkeer en vervoer 
SiSa tussen mede-
overheden 
Provinciale beschikking 
en/of verordening 
Gemeenten en Gemeen-
schappelijke Regelingen 

Hieronder per regel 
één beschikkings-
nummer en in de 
kolommen ernaast 
de verantwoor-
dingsinformatie          

Besteding (jaar T) 
ten laste van  
provinciale midde-
len 

Overige bestedin-
gen (jaar T) 

Toelichting afwijking Eindverantwoording 
Ja/Nee 

Indicatornummer: 

E27B / 01 

Indicatornummer: 

E27B / 02 

Indicatornummer: 

E27B / 03 

Indicatornummer: 

E27B / 04 

Indicatornummer: 

E27B / 05 
    1 1380123 € 82.729  € 2.343  Nog niet volledig 

besteed 
Nee 

    2 1261253 € 240.000  € 51.793  De meeruitgaven ten 
opzichte van het 
ontvangen voorschot 
voor de opwaarde-
ring van het bussta-
tion in Marknesse 
(het bedrag in de 
indicator Overige 
Bestedingen) zijn ten 

Nee 
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laste gebracht van 
de bijdrage uit be-
schikking 1380123 

SZW G1
C-1 

Wet sociale werkvoor-
ziening (Wsw) Ge-
meentedeel 2012 
Wet sociale werkvoorzie-
ning (Wsw) 
Gemeenten verantwoor-
den hier alleen het ge-
meentelijk deel indien er 
in (jaar T) enkele of alle 
inwoners werkzaam zijn 
bij een Openbaar li-
chaam o.g.v. de Wgr. 

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners 
per gemeente dat een dienstbetrekking 
heeft of op de wachtlijst staat en be-
schikbaar is om een dienstbetrekking als 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 
van de wet te aanvaarden op 31 decem-
ber (jaar T); 
exclusief deel openbaar lichaam 

Het totaal aantal inwoners dat is uitge-
stroomd uit het werknemersbestand in 
(jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren; 
                                                              
exclusief deel openbaar lichaam 

  
  

Indicatornummer: G1C-1 / 01 Indicatornummer: G1C-1 / 02   

 0,00 0,00  

  

SZW G1
C-2 

Wet sociale werkvoor-
ziening (Wsw) 
Wet sociale werkvoorzie-
ning (Wsw) 
Alle gemeenten verant-
woorden hier het totaal 
(jaar T-1). (Dus: deel 
Openbaar lichaam uit 
SiSa (jaar T-1) regeling 
G1B + deel gemeente uit 
(jaar T-1) regeling G1C-
1) 

Hieronder per regel 
één gemeen-
te(code) uit (jaar 
T-1) selecteren en 
in de kolommen 
ernaast de verant-
woordingsinformatie 
voor die gemeente 
invullen 

Het totaal aantal 
geïndiceerde inwo-
ners per gemeente 
dat een dienstbe-
trekking heeft of op 
de wachtlijst staat 
en beschikbaar is 
om een dienstbe-
trekking als bedoeld 
in artikel 2, eerste 
lid, of artikel 7 van 
de wet te aanvaar-
den op 31 decem-
ber (T-1); 
 
inclusief deel open-
baar lichaam 

Het totaal aantal 
inwoners dat is 
uitgestroomd uit 
het werknemers-
bestand in (jaar 
T-1), uitgedrukt 
in arbeidsjaren; 
 
                                                      
 
 
    
 
 
                                 
inclusief deel 
openbaar lichaam 

Het totaal aantal 
gerealiseerde ar-
beidsplaatsen voor 
geïndiceerde inwo-
ners in (T-1), uitge-
drukt in arbeidsja-
ren; 
 
 
                                  
          
 
 
                                   
                                            
inclusief deel open-
baar lichaam 

Het totaal aantal 
gerealiseerde bege-
leid werkenplekken 
voor geïndiceerde 
inwoners in (jaar T-
1), uitgedrukt in 
arbeidsjaren; 
 
 
 
 
 
 
 
 
inclusief deel open-
baar lichaam 

    1 0171 (Noordoost-
polder) 309,00 14,34 215,38 8,72 

SZW G2 I Gebundelde uitkering op grond van arti-
kel 69 WWB   1.1. WWB: algemene bij-

Besteding (jaar T) 
algemene bijstand 

Baten (jaar T) 
algemene bijstand 
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stand 
Gemeenten verantwoorden hier het totaal 
(jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) he-
lemaal niet hebben uitbesteed aan een Open-
baar lichaam o.g.v. Wgr.                                                         

(exclusief Rijk)                                                                      

        
Indicatornummer: 

G2 / 01 

Indicatornummer: 

G2 / 02 

    

€ 8.479.499  € 239.270      
    I. 2 Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW) 
Gemeenten verantwoorden hier het totaal 
(jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) he-
lemaal niet hebben uitbesteed aan een Open-
baar lichaam o.g.v. Wgr. 

Besteding (jaar T) 
IOAW  

Baten (jaar T) 
IOAW              
(exclusief Rijk) 

    

        
Indicatornummer: 

G2 / 03 

Indicatornummer: 

G2 / 04 

    

€ 321.428  € 4.259      
    I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ) 
Gemeenten verantwoorden hier het totaal 
(jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) he-
lemaal niet hebben uitbesteed aan een Open-
baar lichaam o.g.v. Wgr. 

Besteding (jaar T) 
IOAZ 

Baten (jaar T) 
IOAZ                
(exclusief Rijk) 

    

        
Indicatornummer: 

G2 / 05 

Indicatornummer: 

G2 / 06 

    

€ 35.380  € 0      
    I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandi-

gen 2004 (levensonderhoud beginnende 
zelfstandigen) (Bbz 2004) 
Gemeenten verantwoorden hier het totaal 
(jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) he-
lemaal niet hebben uitbesteed aan een Open-
baar lichaam o.g.v. Wgr. 

Besteding (jaar T) 
Bbz 2004 levenson-
derhoud beginnen-
de zelfstandigen 

Baten (jaar T) Bbz 
2004 levenson-
derhoud begin-
nende zelfstandi-
gen 

    

        
Indicatornummer: 

G2 / 07 

Indicatornummer: 

G2 / 08 

    

€ 94.518  € 29.505      
    I. 5 Wet werk en inkomen kunstenaars 

(WWIK) 
Gemeenten verantwoorden hier het totaal 
(jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) he-
lemaal niet hebben uitbesteed aan een open-
baar lichaam o.g.v. Wgr. 

Baten (jaar T) 
WWIK             (ex-
clusief Rijk) 

      

            
    Indicatornummer: 

G2 / 09 
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    € 0        
SZW G3 Besluit bijstandverle-

ning zelfstandigen 
2004 (exclusief le-
vensonder-houd be-
ginnende zelfstandi-
gen) 
Besluit bijstandverlening 
zelfstandigen (Bbz) 2004 
Gemeenten verantwoor-
den hier het totaal (jaar 
T) indien zij de uitvoe-
ring in (jaar T) helemaal 
niet hebben uitbesteed 
aan een Openbaar li-
chaam o.g.v. Wgr. 

Besteding (jaar T) 
levensonderhoud 
gevestigde zelf-
standigen (exclusief 
Bob) 

Besteding (jaar T) 
kapitaalverstrekking 
(exclusief Bob) 

Baten (jaar T) 
levensonderhoud 
gevestigde zelf-
standigen (exclu-
sief Bob) (exclu-
sief Rijk) 

Baten (jaar T) kapi-
taalverstrekking (ex-
clusief Bob) (exclu-
sief Rijk) 

Besteding (jaar T) 
aan onderzoek als 
bedoeld in artikel 
56 Bbz 2004 (exclu-
sief Bob)  

          

Indicatornummer: 

G3 / 01 

Indicatornummer: 

G3 / 02 

Indicatornummer: 

G3 / 03 

Indicatornummer: 

G3 / 04 

Indicatornummer: 

G3 / 05 

€ 213.614  € 7.000  € 15.050  € 175.808  € 120.123  
Besteding (jaar T) 
Bob 

Baten (jaar T) Bob 
(exclusief Rijk) 

Besteding (jaar T) 
aan uitvoerings-
kosten Bob als 
bedoeld in artikel 
56 Bbz 2004 

    

Indicatornummer: 

G3 / 06 

Indicatornummer: 

G3 / 07 

Indicatornummer: 

G3 / 08 

    

€ 0  € 0  € 0      
SZW G5 Wet participatiebud-

get (WPB) 
Wet participatiebudget 
(WPB) 
Gemeenten verantwoor-
den hier het totaal (jaar 
T) indien zij de uitvoe-
ring in (jaar T) helemaal 
niet hebben uitbesteed 
aan een Openbaar li-
chaam o.g.v. Wgr. 

Besteding (jaar T) 
participatiebudget 

Waarvan besteding 
(jaar T) van educa-
tie bij roc's 

Baten (jaar T) 
(niet-Rijk) partici-
patiebudget 

Waarvan baten (jaar 
T) van educatie bij 
roc’s 

Besteding (jaar T) 
Regelluw 
Dit onderdeel is van 
toepas-sing voor 
gemeenten die in 
(jaar T-1) duurzame 
plaat-singen van 
inactieven naar 
werk hebben gerea-
liseerd en verant-
woord aan het Rijk. 

Indicatornummer: 

G5 / 01 

Indicatornummer: 

G5 / 02 

Indicatornummer: 

G5 / 03 

Indicatornummer: 

G5 / 04 

Indicatornummer: 

G5 / 05 

€ 2.138.661  € 236.447  € 22.469  € 0  € 0  
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Het aantal door de 
gemeente in (jaar 
T) ingekochte tra-
jecten basisvaar-
digheden 

Het aantal door 
volwassen inwoners 
van de gemeente in 
(jaar T) behaalde 
NT2-certificaten, 
dat niet meetelt bij 
de output-
verdeelmaatstaven 
uit de verdeelsleutel 
van Onze Minister 
voor Immigratie, 
Integratie en Asiel.       

Indicatornummer: 

G5 / 06 

Indicatornummer: 

G5 / 07       
80 0       

VWS H1
0_
20
10 

Brede doeluitkering 
Centra voor Jeugd en 
Gezin (BDU 
CJG)_Hernieuwde uit-
vraag 2008 tot en met 
2011 
Tijdelijke regeling CJG 
Gemeenten 

Besteding 2008 
aan jeugdgezond-
heidszorg, maat-
schappelijke onder-
steuning jeugd, 
afstemming jeugd 
en gezin en het rea-
liseren van centra 
voor jeugd en ge-
zin. 

Besteding 2009 
aan jeugdgezond-
heidszorg, maat-
schappelijke onder-
steuning jeugd, 
afstemming jeugd 
en gezin en het rea-
liseren van centra 
voor jeugd en ge-
zin. 

Besteding 2010 
aan jeugdgezond-
heidszorg, maat-
schappelijke on-
dersteuning 
jeugd, afstem-
ming jeugd en 
gezin en het reali-
seren van centra 
voor jeugd en 
gezin. 

Besteding 2011 aan 
jeugdgezondheids-
zorg, maatschappe-
lijke ondersteuning 
jeugd, afstemming 
jeugd en gezin en 
het realiseren van 
centra voor jeugd en 
gezin. 

Is er ten minste één 
centrum voor jeugd 
en gezin in uw ge-
meente gerealiseerd 
in de periode 2008 
tot en met 2011? 
Ja/Nee 

    Indicatornummer: 

H10_2010 / 01 

Indicatornummer: 

H10_2010 / 02 

Indicatornummer: 

H10_2010 / 03 

Indicatornummer: 

H10_2010 / 04 

Indicatornummer: 

H10_2010 / 05 
    € 819.895  € 745.115  € 892.076  € 1.366.308  Ja 
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