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Aanbiedingsbrief jaarstukken 2016
Geachte gemeenteraad,
Het college van burgemeester en wethouders is verheugd u hierbij de jaarstukken 2016
aan te bieden. Dit vanwege de bereikte beleidsdoelstellingen en vanwege de
voortdurende robuuste financiële positie van de gemeente Noordoostpolder.
Het college biedt deze jaarstukken aan, in de veronderstelling dat u deze vaststelt en
décharge verleent. Décharge strekt tot het verlenen van ontslag van interne
aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid van het college tegenover de gemeente, voor
informatie verkregen uit de jaarrekening.
Het boekjaar 2016 wordt afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 2.970.410
na bestemming, op een totale omzet van € 130.957.109. Gemeenten kennen een
resultaat vóór en een resultaat ná bestemming. Indien over een resultaat wordt
gesproken, betreft het altijd het resultaat ná bestemming. Het verschil wordt verklaard
door toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en vennootschapsbelasting.
Voor 2016 zag dat er als volgt uit:
Omschrijving
Resultaat vóór bestemming*
Resultaatbestemming*
Vennootschapsbelasting
Resultaat ná bestemming

Bedrag
€ 5.368.302 positief
- € 2.247.892 per saldo onttrekking aan reserves
- € 150.000 te betalen, voorlopige aanslag
€ 2.970.410 positief

Het verschil tussen het positieve resultaat van € 5.368.302 vóór bestemming en
€ 2.970.410 ná bestemming wordt voornamelijk veroorzaakt door de mutaties in:
- de reserve sociaal domein:
(€ 1.503.217 toevoeging)
- de algemene reserve grondexploitatie (€ 3.637.611 toevoeging)
- de reserve transitiegelden ZZL
(€ 1.005.051 onttrekking)
- de reserve beleidsplan
(€ 1.616.100 onttrekking)
A. Jaarverslag
In 2016 is het gelukt om 274 van de 296 geformuleerde programmadoelstellingen te
realiseren of binnen de gestelde termijn te realiseren. Een verkorte samenvatting van de
voortgang van de programmadoelstellingen is als bijlage opgenomen aan het einde van
deze aanbiedingsbrief.
Overhevelingen
In 2016 is een inhaalslag gepleegd ten opzichte van de in 2015 overgehevelde
budgetten. In 2015 werd circa € 18 mln. overgeheveld, in 2016 was dit € 14 mln.
De overhevelingen zijn als volgt te specificeren:
Omschrijving
Bedrag
Voorjaarsrapportage 2016
€ 1.477.956
Najaarsrapportage 2016
€ 3.261.727
Decemberrapportage 2016
€ 7.720.522
Voorjaarsrapportage 2017 (voorlopig)
€ 1.666.568
Totaal
€ 14.126.773
De volgende projecten/investeringen waarvan budgetten werden overgeheveld zijn de
grootste qua omvang:
- transitiegelden Zuiderzeelijn:
€ 1.410.165
- rotondes centrum Emmeloord:
€ 1.215.000
- Marknesserbrug:
€ 1.097.244
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De overhevelingen die jaarlijks worden voorgesteld kennen in hoofdzaak drie oorzaken:
1. technisch en praktisch, vanuit het willen voldoen aan het rechtmatigheidscriterium
kan het efficiënter zijn om het gehele budget ter beschikking te hebben in één
boekjaar;
2. in- en externe procedures vragen meer tijd dan was (te) voorzien;
3. binnen de beschikbare capaciteit wordt door de dynamiek van de gemeentelijke
organisatie de prioritering van de te realiseren doelstellingen beïnvloed.
Het beleid is om de overhevelingen terug te dringen door de planning van de uitvoering
strakker te maken en de technische en rechtmatigheidsaspecten te benoemen bij de
middelenvraag. In 2016 zijn de overhevelingen gedeeltelijk teruggedrongen.
Krachtig Noordoostpolder - Decentralisaties en sociaal domein
Het jaar 2016 was het jaar van verdere implementatie en transitie voor de drie
decentralisaties in het sociaal domein en een oplopend tekort ten opzichte van het BUIG
budget.
Op het gebied van de WMO en de Jeugdwet zijn verdere stappen gezet in de ontwikkeling
van het zorglandschap. De evaluatie van de DOEN! Teams en het onderzoek naar de
vormgeving van een nieuwe algemene voorziening voor dagactiviteiten zijn hier
voorbeelden van. Daarnaast zijn er stappen gezet ten aanzien van verdere ontwikkeling
van de preventie voorzieningen en regionale bedrijfsvoering op het gebied van jeugd.
Als gevolg van de gerechtelijke uitspraak ten aanzien van de huishoudelijke hulp, is deze
met ingang van september tijdelijk op aangepaste wijze uitgevoerd. Dit heeft met
uitzondering van de forse organisatorische inspanningen, voor 2016 niet tot
overschrijding van het budget geleid.
Ook bij de rekening van 2016 blijft de gemeente op het gebied van WMO en de Jeugdwet
voor de financiële bescheiden onveranderd afhankelijk van de aanlevering van derden en
het accountantsoordeel op deze informatie. Dit geldt met name voor de informatie van
de zorgleveranciers op het gebied van feitelijke levering en de Sociale Verzekeringsbank
(SVB). In 2017 zal vormgeving van processen leidend tot verminderde afhankelijkheid,
prioriteit moeten krijgen.
Vanwege het oplopende aantal bijstandsdossiers zijn de lasten hiervan boven de vanuit
het Rijk ontvangen middelen gekomen. Dit heeft geleid tot de noodzaak een onttrekking
van bijna € 1 miljoen aan de reserve sociaal domein. Ter compensatie van dit tekort zal
een beroep gedaan worden op een vangnetuitkering, echter zal deze – bij uitkering –
slechts een klein deel van het tekort compenseren.
Voor 2016 geldt, dat evenals in 2015, er is sprake van een toevoeging aan de reserve
sociaal domein. Gezien de verdere afname van de decentralisatie uitkeringen, zal naar
verwachting in 2017 de omslag van overschot naar tekort plaats vinden.
Het verloop van de koepelreserve sociaal domein was:
Stand Koepelreserve sociaal domein aanvang 2016
Toevoeging door resultaat
Onttrekkingen
Stand Koepelreserve sociaal domein per ultimo 2016

€
€
€
€

11.081.996
5.862.141 +
4.178.924 12.585.213
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Grondexploitaties
Het herstel van de markt voor woningbouwkavels en bedrijventerreinen was ook in 2016
merkbaar. Met circa € 8 miljoen aan grondverkopen is dit vergelijkbaar met 2015. Door
de verkopen loopt de voorraad uit te geven kavels terug. Voor de woningbouw verloopt
dit in Emmeloord sneller, dan de dorpen. Verkopen hebben in beginsel geen invloed op
het resultaat. Wel van invloed zijn winst- of verliesnemingen op een grondexploitatie en
mutaties op verliesvoorzieningen. In 2016 is op het complex Emmelhage een positief
resultaat geboekt van € 2,0 miljoen.
De voorheen niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG’s) zijn, middels een
stelselwijziging, inclusief getroffen verliesvoorzieningen per 1 januari 2016 overgezet
naar de materiële vaste activa (MVA). Dit is een uitvloeisel van de gewijzigde
voorschriften van het BBV.
De belangrijkste twee wijzigingen in verliesvoorzieningen zijn:
Omschrijving
Bedrag
Soort
Herziening Stadshart (taxatie)
€ 1.927.027 Vrijval
Herziening De Munt II fase II
€ 946.863 Toevoeging

Effect resultaat
Positief
Negatief

- De grondexploitatie Stadshart Emmeloord is ten tijde van het behandelen van de
jaarrekening 2016, onveranderd van kracht. De waarde is bepaald op
€ 3,5 miljoen, € 1,9 miljoen meer dan per ultimo 2015. Tot het moment waarop óf de
exploitatie Stadshart Emmeloord wordt herzien óf een nieuwe grondexploitatie Hart
voor Emmeloord wordt vastgesteld, blijft de exploitatie in stand. Een dergelijke
verandering in waarde is een momentopname en een zo goed mogelijke weergave van
de waarde van het huidige (bestemmings)plan. Wanneer duidelijkheid is over wat in
het centrum wordt gerealiseerd en dit ook door u is vastgesteld, heeft dit direct invloed
op de boekwaarde en op de getroffen verliesvoorziening van het huidige complex.
De hogere taxatiewaarde is mede een gevolg van de verbeterde economische
omstandigheden. Vanwege de status van de exploitatie wordt de boekwaarde van het
complex aangemerkt als een risico.
- Tijdens het opstellen van de jaarrekening 2015 is een nieuwe werkwijze gehanteerd
om alle aanwezige en nog uit te geven gronden gedetailleerder in kaart te brengen.
Het doel was om een optimaal inzicht te krijgen met de onderliggende lasten en baten
voor de planperiode. Door deze werkwijze is in 2016 gebleken dat voor het complex De
Munt 2 fase II, de afstemming tussen de nog uit te geven m2 aan grond en berekende
lasten en baten voor de planperiode niet overeenkomen. In totaal blijkt het aantal m2
uit te geven grond minder dan waar bij het opstellen van de jaarrekening 2015
rekening is gehouden. Dit leidt tot een vermindering van de verwachte
grondopbrengsten, waardoor het verwachte financiële resultaat lager uitvalt. Het effect
is een gedeeltelijke herziening van de in 2015 vrijgevallen voorziening. In het
Auditcommittee is dit na afloop van de interimcontrole 2016 besproken en afgewikkeld.
- De Wellerwaard. In het Auditcommittee was ook aangekondigd dat er een aanvullende
voorziening op het grondcomplex De Wellerwaard zou moeten worden getroffen als
gevolg van de gewijzigde verslaggevingvoorschriften. Nadere uitwerking van de nieuwe
verslagleggingregels wijzen uit dat voor de grondexploitatie de Wellerwaard geen
voorziening hoeft te worden getroffen.
Het verloop van de algemene reserve grondexploitatie was:
Stand algemene reserve grondexploitatie aanvang 2016
Toevoeging door resultaatneming
Toevoeging door verlaging verliesvoorzieningen
Toevoeging verkoop Smedingsplein
Onttrekking door verhoging verliesvoorzieningen
Onttrekking voorbereiding nieuwe grondexploitaties
Onttrekking vennootschapsbelasting
Onttrekking overig (inhuur, quick wins, algemeen toerekenbaar)
Stand algemene reserve grondexploitatie per ultimo 2016

€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.249.429
2.000.000 +
3.134.454 +
238.466 +
1.360.020 72.937 150.000 152.352 10.887.040
7
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B. Jaarrekening
Het rekeningresultaat is conform voorschriften mede tot stand gekomen door
toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In de nota’s Reserves & Voorzieningen
en Weerstandsvermogen & Risicomanagement is bepaald dat de risicoreserve minimaal
15% van de omzet uit de primitieve begroting moet bedragen. In 2016 is dit minimum
€ 17.441.515. In de rekening 2016 heeft de risicoreserve een saldo van € 18.010.746.
De bestemming van het rekeningsaldo van € 2.970.410 ná resultaatbestemming, vindt
gelijktijdig plaats met het vaststellen van de jaarrekening 2016.
Wij stellen u voor het positieve rekeningresultaat van 2016 op de volgende wijze te
bestemmen:
- toevoeging aan de Reserve bouwgrondexploitaties
€ 661.200
- toevoeging aan de Reserve beleidsplan (oormerk
Marknesserbrug)
€ 2.309.210
Een aantal meevallers die een substantieel en positief aandeel in het rekeningresultaat
2016 hebben:
1. € 661.200 verkoop PWA locatie
2. € 513.887 ontvangsten omgevingsvergunningen
3. € 448.000 pensioenen (oud-)wethouders
4. € 360.000 kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen.
Accountantscontrole en controleverklaring (concept)
Het beeld ten aanzien van het type controleverklaring bij de jaarrekening 2016 wordt op
dit moment nog gekalibreerd.

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder,
de secretaris,

de burgemeester

(I.J.W. Valk)

(A. van der Werff)
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Bijlage: samenvatting doelstellingen.
Ten behoeve van een globale beeldvorming hebben wij onderstaand van een aantal
programmadoelstellingen de voortgang in 2016 opgenomen.
In het programmaplan is bij de verschillende programma’s onder de pijlers en subpijlers
met behulp van lijsten aangegeven of:
1. de programmadoelstelling in 2016 is gerealiseerd (krul);
2. in uitvoering is genomen en binnen de gestelde termijn wordt gerealiseerd
(vinkje);
3. in uitvoering is genomen maar niet wordt gerealiseerd binnen de gestelde termijn
(plus);
4. nog niet in uitvoering is genomen maar wel wordt gerealiseerd binnen de gestelde
termijn (vierkant met blokje er in) of;
5. (nog) niet is opgepakt en niet wordt gerealiseerd binnen de gestelde termijn
(kruisje).
Programma 1: Fysieke leefomgeving. 82 doelstellingen.
 31 doelstellingen gerealiseerd, 46 doelstellingen realisatie binnen gestelde termijn
en 5 doelstellingen waarbij realisatie buiten de gestelde termijn zal plaatsvinden.
De doelstellingen welke buiten de gestelde termijn zullen worden gerealiseerd zijn:
- Uitvoeren van “OAS-maatregelen” in Bant, Creil, Ens en Kraggenburg;
- Aanleg rotonde Moerasandijvie-straat-Espelerlaan en Espelerlaan-Onder de Toren;
- Opstellen van het uitvoeringsplan Integrale Veiligheidszorg;
- Ondersteunen ontwikkeling van natuur en recreatie ten zuiden van Schokland;
- Opleveren van woningbouwplanning met strategieën voor de wijken in
Emmeloord.
Programma 2: Sociale leefbaarheid. 39 doelstellingen.
 18 doelstellingen gerealiseerd, 16 doelstellingen realisatie binnen gestelde termijn
en 5 doelstellingen waarbij realisatie buiten de gestelde termijn zal plaatsvinden.
De doelstellingen welke buiten de gestelde termijn zullen worden gerealiseerd zijn:
- Meerjarenperspectief op voorzieningen, maatschappelijke accommodaties en
gemeentelijk vastgoed door voor verschillende soorten vastgoed een
uitvoeringsprogramma op te stellen;
- Passende subsidieverlening door de algemene subsidieverordening (ASV) te
vernieuwen;
- Passende subsidieverlening door een plan van aanpak voor het stimuleringsfonds
op te stellen;
- Opstellen van nieuw sportbeleid door middel van de Sportnota 2016-2020;
- Vergroten van bewustwording cultureel erfgoed door beleid te evalueren op
gebied van archeologie en monumenten.
Programma 3: Economische ontwikkeling. 70 doelstellingen.
 49 doelstellingen gerealiseerd, 17 doelstellingen realisatie binnen de gestelde
termijn, 2 doelstellingen waarbij realisatie buiten de gestelde termijn zal
plaatsvinden en 2 doelstellingen welke niet in uitvoering zijn en niet binnen
gestelde termijn worden gerealiseerd.
De doelstellingen welke buiten de gestelde termijn zullen worden gerealiseerd zijn:
- Aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt door onderzoek te doen naar en het
ontwikkelen van een leer- en ontdekcentrum;
- Profilering en positionering door het steunen van het opzetten van een foodexperience indien het initiatief haalbaar blijkt.
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De doelstellingen welke nog niet in uitvoering zijn en buiten de gestelde termijn zullen
worden gerealiseerd zijn:
- Iedereen naar vermogen aan het werk door initiatieven op het gebied van Sociaal
ondernemerschap en Social Impact Bonds te faciliteren en te stimuleren;
- Aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt door onderzoek te doen naar het
ontwikkelen van een vakopleiding in combinatie met entreeopleiding, vanuit
principes speciaal en praktijkonderwijs.
Programma 4: Dienstverlening en besturen. 21 doelstellingen.
 5 doelstellingen gerealiseerd, 16 doelstellingen realisatie binnen de gestelde
termijn.
Programma 5: Financiën. 12 doelstellingen.
 11 doelstellingen zijn gerealiseerd, 1 doelstelling wordt gerealiseerd binnen de
gestelde termijn.
Programma 6: Krachtig Noordoostpolder. 72 doelstellingen.
 35 doelstellingen gerealiseerd, 29 doelstellingen realisatie binnen de gestelde
termijn, 7 doelstellingen waarbij realisatie buiten de gestelde termijn zal
plaatsvinden, 1 doelstelling is nog niet in uitvoering genomen, maar wordt wel
gerealiseerd binnen de gestelde termijn.
De doelstellingen welke buiten de gestelde termijn zullen worden gerealiseerd zijn:
- Het vroegtijdig vaststellen dat inwoners maatschappelijke ondersteuning nodig
zijn, Voor teams Doen! wordt een regieapplicatie aangeschaft;
- Het vroegtijdig vaststellen dat inwoners maatschappelijke ondersteuning nodig
zijn, door middel het uitwisselen van kennis en informatie via het Wiki
instrument welke door VIA-punten gevuld;
- Het bevorderen van sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid door het
ontwikkelen van een stimuleringsfonds bewonersinitiatieven in relatie tot
heroverweging subsidiebeleid;
- Het bieden van algemene voorzieningen aan inwoners die maatschappelijke
ondersteuning nodig hebben, via het doorontwikkelen en opzetten algemene
voorzieningen in wijken en dorpen waar laagdrempelige dagactiviteiten worden
aangeboden;
- Blijvende aandacht voor een gezonde leefstijl door een plan van aanpak uit te
werken in samenspraak en afstemming met uitvoeringspartners;
- Extra aandacht voor chronische aandoeningen door met ziekenhuispartners
overleggen over een adequate ondersteuning van de 1e lijnszorg voor de groep
chronisch zieken en ouderen;
- Jongeren en gezinnen meer gebruik laten maken van eigen kracht, het eigen
netwerk, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers door specifiek voor jongeren een
ervaringsdeskundigenpool opzetten bij JonginNop.
De doelstelling welke nog niet in uitvoering is genomen, maar wel binnen de gestelde
termijn wordt gerealiseerd:
- Een activerende bijstand door een tegenprestatie te vragen. De tegenprestatie
dient te worden opgelegd volgens de afspraken in de verordening en beleidsregels.
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Per programmadoelstelling en geplande investering wordt de status van de realisatie in
2016 aangegeven middels een vijftal symbolen aangegeven en toegelicht. De verklaring
van de gebruikte symbolen luidt:
Status
De doelstelling/investering is gerealiseerd.

Gebruikt symbool

De doelstelling/investering is in uitvoering en wordt gerealiseerd
binnen de gestelde termijn.
De doelstelling/investering is in uitvoering maar wordt niet
gerealiseerd binnen de gestelde termijn.
De doelstelling/investering is nog niet in uitvoering maar wordt
wel gerealiseerd binnen de gestelde termijn.
De doelstelling/investering is nog niet in uitvoering en wordt niet
gerealiseerd binnen de gestelde termijn.
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Programma 1 Fysieke leefomgeving
Raadscommissie: Woonomgeving
Programma

Pijler

1. Een groene
en schone
leefomgeving

2. Een veilige en
bereikbare
leefomgeving

Fysieke
leefomgeving

Subpijler/productgroep/projecten
Portefeuillehouder: A. Poppe
Directeur: E.G. de Vries
Natuurbescherming
Openbaar groen
Grachten en waterpartijen
Afvalverwijdering en -verwerking
Riolering
Milieubeheer
Lijkbezorging
Windenergiepark
Subpijler 2A Infrastructuur:
Portefeuillehouder: A. Poppe
Directeur: E.G. de Vries
Wegen, straten en pleinen
Verkeersmaatregelen
Parkeren
Binnenhavens en waterwegen
Waterkering en afwatering
Subpijler 2B Openbare orde en
veiligheid:
Portefeuillehouder:
A. van der Werff
Bestuur en
Directeur:
organisatieE.G. de Vries
Openbare orde en veiligheid
Brandweer en rampenbestrijding
Subpijler 3A Bouwen:
Portefeuillehouder: W.C. Haagsma
Directeur: E.G. de Vries
Ruimtelijke ordening
Bouw- en woningtoezicht
Bouwgrondexploitatie
Bestemmingsplan Landelijk Gebied
Structuurvisie
Emmelhage
Portefeuillehouder: J.E. Wijnants
Directeur: E.G. de Vries
Project: Wellerwaard
Portefeuillehouder: H.H. Suelmann
Directeur E.G. de Vries
Project: Hart voor Emmeloord

3. Ontwikkelen
in de
leefomgeving

Subpijler 3B Wonen:
Portefeuillehouder: H.H. Suelmann
Directeur: E.G. de Vries
Volkshuisvestingszaken
Stads- en dorpsvernieuwing
Wethouder dorpen, LEADER-subsidies
Overige volkshuisvestingszaken
Project:
Herstructurering Nagele
Centrumschil
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Programmadoel
We willen een groene, schone en veilige fysieke leefomgeving, met aandacht voor het behoud
van waardevolle kenmerken en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.
Pijler 1: Een groene en schone leefomgeving
We streven naar een groene en schone leefomgeving.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018:
 Noordoostpolder blijft een schaliegasvrije vrije gemeente. We stellen samen met
inwoners alles in het werk om (proef)winning in Noordoostpolder te voorkomen. Er zijn
voldoende alternatieven voor het opwekken van duurzame energie voorhanden.
 Duurzaamheid en innovatie gaan hand in hand. We willen ons samen met onze
inwoners blijven inzetten voor een duurzame Noordoostpolder. We ondersteunen
initiatieven uit de samenleving. Onze ambitie is dat een duurzame leefwijze
vanzelfsprekend is in Noordoostpolder.
 Inbreng van inwoners is belangrijk voor het aanzien van de openbare ruimte in een
straat of buurt. We willen inwoners meer invloed geven op de inrichting en meer
ruimte geven om mee te helpen in het beheer. Bij herinrichting van de openbare
ruimte is ons uitgangspunt dat het in de toekomst goed te beheren moet zijn.
Speerpunten uit de perspectiefnota 2016-2019:
 Het budget voor het handhaven van de kwaliteit van de openbare ruimte op C-niveau
is gebaseerd op de relatief lage prijzen die aannemers in de afgelopen periode vroegen
voor hun diensten. Die prijzen waren lange tijd zo laag vanwege de economische
omstandigheden. Nu echter de crisis langzaam tot een einde lijkt te komen, is het
verstandig om het budget weer stap voor stap op te hogen. In 2016 wordt
nauwlettend gemonitord hoe de werkelijke situatie zich ontwikkelt en kan het
benodigde bedrag eventueel worden bijgesteld.
 Door het verbod voor het toepassen van chemische middelen voor onkruidbestrijding
op de verhardingen in de openbare ruimte, wordt de onkruidbestrijding
arbeidsintensiever van aard en zijn meerdere behandelrondes per jaar nodig om het
gewenste onderhoudsniveau te behouden.
 Het C-niveau voor groenonderhoud heeft geleid tot klachten en meldingen van onze
inwoners over het openbaar groen. Daarnaast is er sprake van meer schade aan
beplantingen en verhardingen door zodevorming en overwoekering van onkruid.
Wanneer, na een aantal jaren onderhoud op een laag niveau, de wens en financiële
ruimte ontstaan om weer op een hoger niveau te onderhouden, is een aanzienlijke
investering nodig. We willen het groenonderhoud echter vooreerst alleen op een aantal
nader te bepalen plekken, plekken die onderscheidend zijn voor de beleving van het
openbaar groen (denk aan toegangswegen), ophogen naar B-niveau. We komen in dit
verband in 2016 met een voorstel en plan om dit voor (ongeveer) een kwart van het
areaal te doen.
 De kosten voor beheer en onderhoud ‘Wellerwaard’ zijn nauwlettend gevolgd. De
hoogte van het beschikbare budget, neerwaarts bijgesteld in 2014, is niet voldoende
gebleken. De afspraak is dat gerealiseerde projecten voor de overdracht naar de
beheerfase voorzien worden van voldoende onderhoudsbudget voor de
instandhouding.
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 20152018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:
Prioriteiten in 2016 op basis van vastgesteld beleid
 Uitvoering van duurzaam en efficiënt afvalbeheer, anticiperend op ontwikkelingen.
 Status van Millenniumgemeente houden.
 Integraal beheer van de openbare ruimte.
 Beheersing ontwikkeling begraafleges.
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 Uitvoeren monitoring en onderzoek om te voldoen aan de verplichtingen uit de Floraen Faunawet (BP 2012-2015, nr. 1214).
 De status van Fair Trade gemeente houden (BP 2013-2016, nr. 1301).
 Achterstallig onderhoud van groen buitenwegen opheffen (BP 2014-2017, nr. 1303).
 Vervangende aanplant van zieke bomen (BP 2014-2017, nr. 1401).
 Afvalbeleid, afsluiten van nieuwe overeenkomsten (BP 2014-2017, nr. 1402).
 Vervolg bepalen na afloop van het Duurzaamheidsplan 2012-2015

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Bedrijven en inwoners
handelen duurzaam. Vooral
door verduurzaming van de
bestaande woningbouw

a. Opstellen Duurzaamheidplan 2016-2020.
b. Duurzaamheidsprogramma 2016 uitvoeren.
c. Ondersteunen van initiatieven voor verduurzaming
bestaande woningbouw door bijvoorbeeld
communicatie, subsidies.
TOELICHTING
STATUS
De Visienota “Noordoostpolder
energieneutraal” (2017-2025) is in januari
2017 vastgesteld.

MANAGER
a. Dennis Eikenaar

b. Dennis Eikenaar en Gerbert
Schaapman

De benoemde activiteiten uit het programma
2016 zijn uitgevoerd.

c. Dennis Eikenaar

Initiatieven zijn in 2016 wederom
ondersteund. Bijvoorbeeld het
verduurzamingstraject bestaande
woningbouw Energie Make Over.
a. Stroom besparen door zonnepanelen op het
gemeentehuis en de gemeentewerf te plaatsen en
door de zonwering van het gemeentehuis te
vervangen.
b. Onderzoeken of gemeentelijke gebouwen meer
energieneutraal kunnen worden.

2. Duurzaam energiegebruik
gemeentelijke gebouwen

MANAGER
a. Gerbert Schaapman/ Dennis
Eikenaar

b. Gerbert Schaapman/ Dennis
Eikenaar
3. De kwaliteit van de openbare
ruimte minimaal op het
gekozen niveau houden en als
één geheel behandelen

TOELICHTING
STATUS
Er zijn zonnepanelen geplaatst op het
gemeentehuis en de gemeentewerf. De
installaties zijn in 2016 in gebruik genomen.
De zonwering van het gemeentehuis is in
2016 vervangen.
Het onderzoek is afgerond. De resultaten
worden meegenomen in de Perspectiefnota
2018.
a. Beleidsplan Openbare Ruimte toepassen en uitvoeren.
b. Prijsontwikkelingen in de markt nauwlettend volgen en
het budget daarop aanpassen.
c. Extra inspanning voor onkruidbestrijding op
verhardingen omdat chemische middelen nu verboden
zijn.
d. Een voorstel doen om het groenonderhoud langs
toegangswegen en op andere belangrijke plekken
verhogen naar B-niveau.
e. Bewoners ruimte geven voor initiatieven in hun
leefomgeving.
f. Project ‘Groen Doen’ uitvoeren.
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MANAGER
a. Gerbert Schaapman
b. Gerbert Schaapman

c. Gerbert Schaapman

d. Gerbert Schaapman

e. Gerbert Schaapman

f. Gerbert Schaapman

g. Dennis Eikenaar / Gerbert
Schaapman

g. Uitvoeren monitoring en onderzoek om te voldoen aan
de verplichtingen uit de Flora- en Faunawet, onder
andere bij werkzaamheden in de fysieke
leefomgeving.
h. Uitvoeringsplan Speelplaatsen uitvoeren. Dit betekent
dat in 2016 drie speelplaatsen een kwaliteitsimpuls
krijgen. Het totaal aantal speelplaatsen zal in 2016
zijn teruggebracht tot 126.
i. Wellerwaard op het vastgestelde onderhoudsniveau
beheren.
TOELICHTING
STATUS
De kaders vanuit het Beleidsplan Openbare
Ruimte (BOR) zijn toegepast.
Prijsstijgingen zijn merkbaar.
Prijsconsequenties als gevolg van autonome
ontwikkelingen zijn meegenomen in het
begrotingsproces.
Op 31 maart 2016 is het gebruik van
chemische middelen voor onkruidbestrijding
op verhardingen daadwerkelijk verboden. De
onkruidbestrijding op verhardingen wordt nu
met mechanische middelen uitgevoerd. De
kosten hiervan zijn gedekt vanuit de extra
beschikbaar gestelde middelen in de
Perspectiefnota 2016-2019.
In 2016 zou een plan gemaakt worden om
het groen langs toegangswegen wijken en
verdere bijzondere plaatsen op een hoger
niveau te onderhouden. Dit is overbodig
geworden door het raadsbesluit om met
ingang van 2017 het verzorgend
groenonderhoud in de wijken op het hoger
niveau B te onderhouden.
Ruim 100 initiatieven zijn in uitvoering
waarbij bewoners actief betrokken zijn bij het
onderhoud van de buitenruimte. Deze
initiatieven worden gefaciliteerd en
gestimuleerd door het beschikbaar stellen van
materialen, geven van adviezen, opruimen
van groenafval, ondersteuning etc.
In 2016 zijn er in afwijking van andere jaren
uren afgenomen in plaats van personen. In
het afgelopen jaar waren er per persoon
minder uren beschikbaar voor de inzet in het
groen.
Het onderzoek naar de beschermde flora en
fauna is in het najaar 2016 gestart en wordt
in het voorjaar 2017 afgerond. De kosten van
de distelbestrijding zijn toegenomen.
De overlast van de eikenprocessierups is
toegenomen.

h. Gerbert Schaapman

De te verwijderen speelplaatsen zijn
weggehaald.
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i. Gerbert Schaapman

4. Effectieve en duurzame
inzameling van huishoudelijk
afval

MANAGER
a. Gerbert Schaapman

De inrichting van de Wellerwaard wordt op
het afgesproken onderhoudsniveau
onderhouden. Ter bestrijding van
zwemmersjeuk worden eerder en frequenter
maatregelen getroffen, echter overlast is niet
te voorkomen.
a. Afvalbeleidsplan 2014-2024 toepassen en uitvoeren.
In 2016 betekent dit vooral:
 Invoeren en regisseren van de nieuwe manier van
afval inzamelen;
 Onderzoeken en implementeren mogelijkheden om
de landelijke scheidingsdoelstelling te halen;
 Uitvoering van de afspraken met de papier
inzamelende verenigingen.
TOELICHTING
STATUS
1. Vanaf september 2016 is de nieuwe
manier van afval inzamelen ingevoerd in
Noordoostpolder. Elk huishouden heeft een
container voor oud papier en een
container voor kunststof, blik en pak
ontvangen.
2. Elke restafvalcontainer heeft een
permanente adressticker gekregen. In
totaal zijn er ongeveer 250 illegale
restafvalcontainers ingenomen.
3. Met veel hoogbouw locaties zijn afspraken
gemaakt over de inzameling van oud
papier. Het inzamelen van PMD (plastic,
metaal en drankkartons) blijft middels een
zakken-inzameling.
4. Het college heeft in december een besluit
genomen over het voorscheiden van
restafval uit hoogbouw. Na het inzamelen
van dit restafval haalt HVC nog
grondstoffen uit het restafval voordat het
wordt verbrand. Dit zal een positieve
invloed hebben op de scheiding
doelstelling.
5. Bij wijze van proef wordt al het afval uit
prullenbakken in heel Noordoostpolder
handmatig gescheiden door Concern voor
Werk. Al deze grondstoffen worden
afgezet als grondstoffen met waarde.
6. Vanaf november 2015 zamelt HVC gft in
het buitengebied in. Het inzamelen van gft
in het buitengebied is een succes. Er werd
21% meer gft ingezameld dan in 2015.
7. Het inzamelen van oud papier door
maatschappelijke organisaties is gestopt
per 1 oktober 2016. Het grootste deel van
de verenigingen ontvangt, vanaf die
periode, een afkoopregeling gedurende
drie jaar. Met drie maatschappelijke
organisaties zijn afspraken gemaakt over
het inzamelen van andere grondstoffen
met waarde. Deze proefinzameling is
inmiddels gestart.
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5. Doelmatig en
kostenverantwoord inzamelen
van afvalwater

MANAGER
a. Gerbert Schaapman

b. Gerbert Schaapman

6. Zorgen dat begraafplaatsen
hun functie vervullen tegen zo
laag mogelijke kosten voor
zowel inwoners als gemeente.

8. In het vierde kwartaal 2016 is HVC gestart
met het nieuwe afval inzamelen. De
resultaten van de nieuwe inzameling zijn
in het vierde kwartaal 2016, in vergelijking
met het vierde kwartaal 2015, goed te
noemen. Zo is het restafval met 28%
gedaald. Het gft (+21%), oud papier
(+36%) en kunststof, blik en pak (zelfs
met 207%) zijn gestegen.
a. Uitvoeren van het beleid in het verbreed gemeentelijk
rioleringsplan (vGRP). In 2016 gaat het onder meer
om de volgende projecten:
- Reinigen en inspecteren van de riolering in De
Zuidert en de Lange Brink in Luttelgeest;
- 60 kapotte kolken vervangen;
- Het uitvoeren van “OAS-maatregelen” in Bant,
Creil, Ens en Kraggenburg.
- Voortzetten van de vervangings- en verbeteringsmaatregelen in Emmeloord-Centrum Oost.
b. Vaststellen van een nieuw vGRP voor de planperiode
2017-2020.
TOELICHTING
STATUS
1. Het reinigen en inspecteren aan de
hoofdrioleringen is een cyclisch proces
waarbij ± een 10de deel van het gehele
rioleringsareaal jaarlijks wordt
gecontroleerd. Op basis van deze
inspecties worden mogelijke schadeontwikkelingen geïnventariseerd en daarbij
gelijk geregistreerd in het
beheerssysteem. De geconstateerde
gebreken die van invloed zijn op het
functioneren, worden uiteraard gelijk
hersteld of in het aankomende
jaarprogramma opgenomen.
2. Jaarlijks worden de kolken tijdens het
reinigen geïnspecteerd. Op basis van deze
inspecties worden de meest gehavende
kolken vervangen. Afgelopen jaar zijn er ±
70 kolken vervangen.
3. In de Buitenom/Noordakker en bij de
herinrichting van Het Midden in Bant zijn
verharde oppervlakken gescheiden van de
bestaande afvalwaterstroom. In Ens is
voor een deel van de Baan en
Stallijnstraat het af te voeren regenwater
afgekoppeld van het gemengde
rioleringsstelsel.
De looptijd van het huidig vastgesteld GRP
2012-2016 is inmiddels geëindigd. De looptijd
van dit plan wordt met het jaar 2017 verlengd
vanwege nieuwe plannen in samenspraak met
het Waterschap.
a. Toepassen en uitvoeren van het Beleidsplan
begraafplaatsen gemeente Noordoostpolder 20122022.
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MANAGER
a. Gerbert Schaapman

TOELICHTING
Het beleidsplan is uitgevoerd.

7. De status Millennium
gemeente behouden
a. Dennis Eikenaar

a. Beleidsnota Internationalisering toepassen.
b. Acties van “Pioniers van de toekomst” ondersteunen.
De titel Millenniumgemeente blijft behouden.

b. Dennis Eikenaar
8. Noordoostpolder blijft een
schaliegasvrije vrije
gemeente.
a. Dennis Eikenaar

STATUS

Bij de Pioniers van de Toekomst is een nieuwe
groep gestart ‘schone technologie’. In deze
groep zitten personen uit het bedrijfsleven.
De themagroep richt zich op de ontwikkeling
van het concept ‘lasting fields’.
Aanvraag voor verlenging van de titel Fair
Trade gemeente is ingediend.
a. Samen met inwoners alles in het werk stellen om
(proef)winning in Noordoostpolder te voorkomen.
Er is een actieve lobby gevoerd richting VNG,
ministerie en Tweede Kamer waarbij op de
juiste momenten invloed is uitgeoefend op de
(mijnbouw)wetgeving, de (beoogde)
structuurvisie Schaliegas en de Structuurvisie
voor de ondergrond (STRONG).
De gezamenlijke inspanningen zijn niet
zonder gevolg geweest. De Tweede Kamer
heeft op 8 maart 2016 met brede steun een
motie aangenomen waarin de winning van
schaliegas wordt uitgesloten tot 2023. Dit is
door de minister bekrachtigd in de STRONG
waarin de commerciële winning van
schaliegas ook wordt uitgesloten tot 2023. Er
is een zienswijze op de STRONG ingediend
waarbij nogmaals duidelijk is gesteld dat
Noordoostpolder zich inzet voor
duurzaamheid en tegen schaliegasboringen.
Er is nadrukkelijk aangegeven dat
schaliegaswinning niet enkel tot 2023 maar
volledig zou moeten worden uitgesloten. Dat
geldt ook voor de onderzoeksboringen die
binnen STRONG nog wel mogelijk zijn.
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Hoe meten we dat?
Indicator
Cumulatief aantal m2 omgevormd plantsoen
Percentage huishoudelijk afval dat gescheiden
wordt ingezameld (ten opzichte van de totale
hoeveelheid ingezameld huishoudelijk afval)
Aantal speelplaatsen

Feitelijke
waarde
2015

Streefwaarde
2016

Feitelijke
waarde 2016

122.438
58%

145.000
65%

123.438
61%

159

126

127

Wat zijn de kaders?
- Beeldkwaliteitplan Stedelijk water (april 2009)
- Maatwerk overeenkomst stedelijk water met waterschap (februari 2011)
- Afvalbeleidsplan (2011-2021)
- Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (2012–2016/2017)
- Beleidsplan begraafplaatsen gemeente Noordoostpolder (2012-2022)
- Toetsingsbeleid Bouwbesluit (maart 2013)
- Beleidsplan Openbare Ruimte (2014-2024)
- Duurzaamheidsplan (2016-2020)
- Handhavingsbeleidsplan (2016-2020)
- Handhavingsuitvoeringsprogramma (2016)
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Subpijler 2A Infrastructuur
We streven naar een verkeersveilige en bereikbare leefomgeving
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018:
 Iedereen moet gelegenheid krijgen om zelfstandig vanuit een dorp naar Emmeloord te
reizen. De behoefte van inwoners, vooral van speciale groepen, gaan we in kaart
brengen om te bepalen hoe we dat het beste kunnen regelen. Maatwerk en eigen
initiatief zijn daarbij belangrijk.
Speerpunten uit de perspectiefnota 2016-2019:
 Het huidige openbaar vervoer staat in toenemende mate onder druk door
terugvallende inkomsten en stijgende kosten. De verantwoordelijkheid voor het
openbaar vervoer ligt bij de provincie, die de komende jaren haar OV-visie
implementeert. Voor Noordoostpolder betekent dit dat de bereikbaarheid van onze
dorpen via het openbaar vervoer onder druk kan komen te staan. We gaan hiervoor
nieuwe vervoersconcepten ontwikkelen.
 Voor een aantal verkeerregelinstallaties (VRI’s) in Noordoostpolder geldt dat deze niet
meer door de fabrikant worden geproduceerd. Vervangende onderdelen kunnen niet
meer worden gegarandeerd. Wij willen deze VRI’s vervangen.
 Het gebied rondom de Zuiderkade is voor een deel winkelgebied. Er is een onveilige
situatie ontstaan, vooral waar het gaat om de oversteekbaarheid. Waarschijnlijk wordt
het gebied in de toekomst herontwikkeld door een externe partij. Daarom wordt
gekeken of er tijdelijke, eenvoudige maatregelen kunnen worden genomen om de
veiligheid te doen toenemen.
 Ondanks eerdere inspanningen worden nog regelmatig onveilige situaties gemeld als
gevolg van parkeren van auto’s in woonwijken, onder andere bij drie scholen in wijk
Revelsant. Veiligheid – en dan met name ook de veiligheid van onze kwetsbaarste
inwoners, de kinderen – is een zaak van groot belang. We gaan kijken hoe we dit
kunnen oplossen.
 Door de schaalvergroting van de agrarische bedrijven en het materieel dat op de weg
rijdt, worden bermen vaak kapot gereden waardoor een onveilige verkeerssituatie
ontstaat. Om de bermen op een aantal plekken buiten de bebouwde kom te
verharden, is voor de komende drie jaar extra budget nodig.


De bermen buiten de bebouwde kom groeien aan, waardoor de afvoer van water vanaf
de weg niet meer goed plaatsvindt. Dit leidt tot aantasting van de kwaliteit van de weg
en de bermen. Daarbij kunnen de watergangen niet meer goed worden onderhouden.
Dit heeft hogere kosten voor het wegonderhoud en een toename van de
verkeersonveiligheid tot gevolg.

Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 20152018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:
Prioriteiten in 2016 op basis van vastgesteld beleid:
 Lobby voor verbetering openbaar vervoer; focus op Kampen-Hanzestation, LelystadZuid en het Noorden (CP 2010-2014, nr. 10).
 Het opstellen van een parkeerbeleidsplan (BP 2012-2015, nr. 1206a).
 Het aanleggen van ontbrekende schakels in het recreatief fietsnetwerk (BP 2013-2016,
nr. 1306).
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Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Betere verkeersveiligheid bij
scholen

a. Voortzetting verkeerseducatie- projecten,
verkeersexamens en veiligheidslabels voor scholen.
b. Extra aandacht voor gebruik van de fiets.

MANAGER
a. Gerbert Schaapman

TOELICHTING
STATUS
Eén verkeerveiligheidsproject is afgeblazen,
de opdracht was gegeven, maar opdrachtnemer begon te laat met de voorbereidingen.
Voor wat betreft de verkeersveiligheidslabels
zijn we in gesprek geweest met drie scholen
met betrekking tot het behalen van het label.
Omdat nog niet alle fysieke maatregelen zijn
uitgevoerd, zijn de labels bij twee scholen
nog niet uitgereikt. Overige projecten zijn
naar tevredenheid uitgevoerd.
Speciale aandacht voor de fiets bij
infraprojecten wat een verbetering voor de
fiets oplevert.
a. Uitvoeren acties GVVP en Nota duurzame mobiliteit
en Fietsplan.
b. Het toepassen van het Beleidsplan Openbare Ruimte
(BOR). In 2016 betekent dit concreet:
1. aanleg rotonde Moerasandijvie-straat-Espelerlaan
en Espelerlaan-Onder de Toren;
2. onderhoud van wegen en bruggen op het
vastgestelde onderhouds-niveau;
3. (groot)-onderhoud en vervanging;
4. verkeersmaatregelen om de oversteek in de
Nagelerweg (nabij Zuiderkade) veiliger te maken;
5. de regelautomaten van 3 verkeersregelinstallaties
vervangen.
c. Bermen verbeteren.
TOELICHTING
STATUS
Het Fietsplan en het Parkeerbeleidsplan zijn
vastgesteld. Onderzoek naar kansen voor
hoogwaardig openbaar vervoer is uitgevoerd.
Onderzoek naar verplaatsing van het
busstation is gestart.
1. De aanleg van de rotonde Moerasandijviestraat-Espelerlaan wordt in de eerste helft
van 2017 gerealiseerd. De aanleg van de
rotonde Espelerlaan-Onder de Toren is
onderdeel geweest van het voorstel voor
quickwins in het kader van het Stadshart
project. Naar aanleiding van een
aangenomen motie hierover in de raad, is
de aanleg nog niet gestart.
2. De wegen zijn onderhouden volgens het
beheerplan onderhoud wegen. Incidenteel
zijn er verschuivingen in de planjaren
geweest door uitkomsten van nader
onderzoek en/of externe ontwikkelingen.
Zo is de afslag N50-Kamperweg versterkt
en verbreed en is besloten de kruising
Urkerweg/Scandinaviëlaan in de eerste

b. Dennis Eikenaar
2. Doelmatige infrastructuur die
de verkeersveiligheid bevordert

MANAGER
a) Dennis Eikenaar

b) Gerbert Schaapman
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c) Gerbert Schaapman

3. Optimale bereikbaarheid
openbaar vervoer

MANAGER
a. Dennis Eikenaar

b. Dennis Eikenaar
4. Een ruimtelijke balans tussen
vraag en aanbod van
parkeerplaatsen die bijdraagt

helft van 2017 in te richten met een
rotonde. De bruggen zijn onderhouden
volgens afspraak. Uit inspecties blijkt dat
de betonnen verkeersbruggen in het
buitengebied een flinke toename van
betonschade laten zien. Dit is
meegenomen in de onderhoudsplannen
2017.
Zes houten fiets/voetgangersbruggen zijn
vervangen door meer onderhoudsvriendelijke composietbruggen.
3. De meerjarenbestekken voor asfalt,
wegen en verlichtingsonderhoud zijn,
conform planning, voor dit jaar uitgevoerd
en afgerond. Voor de loswallen in Bant en
Marknesse is subsidie ontvangen
waardoor een herinrichting in combinatie
met onderhoud mogelijk is
4. Er is een schetsontwerp gemaakt voor het
veiliger maken van het kruispunt.
Uitvoering laat nog op zich wachten door
de uitvoering van nieuwbouw op deze
locatie. Deze werkzaamheden maken het
mogelijk om grootschalige maatregelen te
treffen in 2017.
5. In mei is 2016 is gestart met het
vervangen van 3 verouderde
verkeersregelinstallaties. Deze
werkzaamheden zijn in juni afgerond.
In de perspectiefnota is extra budget voor de
bermen beschikbaar gesteld. Dit bestaat uit
budget voor bermverharding en
bermverlaging.
Bij het onderhoud van een aantal wegen in
het buitengebied wordt het onderhoud aan
de bijbehorende bermen direct meegenomen.
Voor de overige wegen is een
onderhoudsbestek opgemaakt dat begin
2017 wordt aanbesteed.
a. Opstellen van een gemeentelijke ov-ambitie,
aansluitend op provinciale OV-visie.
b. Ontwikkelingen volgen over een treinverbinding naar
het Noorden,
de ‘ Zuiderzeelijn nieuwe stijl’.
TOELICHTING
STATUS
Er is in oktober 2016 en bijeenkomst
georganiseerd, waarin de provincie haar OVvisie heeft gepresenteerd. Er zijn gesprekken
gaande voor een pilot over vraagafhankelijk
vervoer.
Via bestuurlijke contacten ondersteunen wij
de lobby die vanuit het Noorden wordt
gevoerd.
a. Opstellen van een Parkeerbeleidsplan.
b. Parkeerproblematiek in bestaande wijken / veiligheid
rond scholen op een aantal locaties aanpakken.
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aan de economische
ontwikkeling en leefbaarheid
MANAGER
a. Dennis Eikenaar
b. Gerbert Schaapman

5. Meer mensen op de fiets

MANAGER
a. Dennis Eikenaar/ Martin
Rommers
b. Dennis Eikenaar

TOELICHTING
STATUS
Het Parkeerbeleidsplan en de bijbehorende
Nota Parkeernormen zijn in februari 2016
vastgesteld.
Waar mogelijk zijn parkeerplaatsen
gerealiseerd dit in combinatie met onderhoud
aan de elementenverharding. Op één school
locatie (Revelsant) zijn meerdere
parkeerplaatsen gerealiseerd om zo een
veiligere schoolomgeving te creëren
gedurende de haal- en brengtijden.
a. Investeren in fietsinfrastructuur zoals het oplossen
van knelpunten en verbeteringen in het recreatieve
fietsnetwerk.
b. Herkenbaar maken van acties voor het bevorderen
van fietsgebruik.
TOELICHTING
STATUS
Er zijn gesprekken met Waterschap en
provincie gaande over het fietspad
Zwartemeerdijk en Nagele-Schokland.
Fietsveiligheid is een belangrijk onderdeel
van het ontwerp bij infrastructurele werken.

Hoe meten we dat?
Indicator

Feitelijke
waarde
2015

Streefwaarde
2016

Feitelijke
waarde
2016

Aantal scholen met verkeersveiligheidslabel
18
21
19
Aantal verkeersongevallen per 1000
2,3
2,5
4,0*
inwoners
Inwoners die overlast ervaren door parkeer27%
25%
Nog niet
problematiek (% inwoners)
bekend
* Sinds 2016 is een nieuw landelijk programma gestart ter verbetering van de registratie van verkeersongevallen. Voor 2016 was de registratiegraad van ongevallen met alleen schade zeer laag. In de data valt
dan ook op dat er veel meer ongevallen met alleen schade zijn geregistreerd.

Wat zijn de kaders?
- Gemeentelijk Verkeer- en vervoersplan (2013-2020)
- Parkeerbeleidsplan (2016–2025)
- Fietsplan
- OV-visie provincie Flevoland
- Nota Duurzame Mobiliteit gemeente Noordoostpolder (maart 2013)
- Beleidsplan Openbare Ruimte (2014-2024)

30

Subpijler 2B Openbare orde en veiligheid
We streven naar een veilige leefomgeving, Noordoostpolder moet veilig blijven.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018:
 Aanpak van jeugdcriminaliteit, woninginbraken en verkeersongevallen. Drugs en
alcohol horen niet in het straatbeeld. We geven voorlichting over de gevaren van
verslaving en treden streng op bij overlast. We hanteren de nuloptie als het gaat om
coffeeshops.
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2016-2019:
 De toenemende betrokkenheid van burgers bij de veiligheid in de eigen buurt is een
belangrijke factor in ons lokale veiligheidsbeleid. Dit stimuleren wij door acties zoals
Burgernet, Waaks en NL-Alert. Ook kunnen wij, omdat de gemeente dicht bij haar
inwoners staat, een preventieve rol vertolken in de landelijke aanpak van
radicalisering.
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 20152018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:
Prioriteiten in 2016 op basis van vastgesteld beleid:
 Aansluiten bij de regiogemeenten met betrekking tot inzet burgernet (BP 2012-2015,
nr. 1210).
 Inspelen op hogere kwaliteitseisen in de milieuhandhaving en het groeiende aantal
handhavingsverzoeken (BP 2012-2015, nr. 1211).
 Zorgen dat de gemeente aan alle noodzakelijke veiligheidsvoorwaarden voldoet om in
aanmerking te komen voor C2000 (BP 2013-2016, nr. 1312).
 Voldoen aan de wettelijke taak met betrekking tot gevonden voorwerpen (BP 20132016, nr. 1313).
 Het uitvoeren van het BIBOB-beleid (BP 2013-2016, nr. 1314).

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. (Gevoel van) sociale en fysieke
veiligheid vergroten en
voorkomen van verloedering,
overlast en criminaliteit.

a. Het naleefgedrag van voorschriften uit de APV die
betrekking hebben op kleine ergernissen verbeteren
door middel van het inzetten van minimaal drie
buitengewoon opsporingsambtenaren.
b. Een preventieve rol vertolken in de (landelijke)
aanpak van radicalisering door allereerst het
organiseren van een startbijeenkomst van
stakeholders binnen dit veld om vervolgens
gezamenlijk de richting voor verdere stappen te
bepalen.
c. Deelnemen aan samenwerkingsvormen die er zijn om
de veiligheid te verhogen.
d. Damoclesbeleid uitvoeren.
e. Uitvoeren van het Bibob-beleid.
f. Opstellen uitvoeringsplan Integrale Veiligheidszorg.
TOELICHTING
STATUS
Er zijn drie BOA’s. De BOA’s controleren
op de geprioriteerde ergenissen en de
resultaten worden gepresenteerd in het
handhavingsjaarverslag.
Zowel in klein gezelschap als in breder
verband werken we aan het versterken
van het netwerk, het vergroten van het
bewustzijn en de kennis en het kunnen

MANAGER
a) Olaf Storms

b) Dennis Eikenaar
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c) Dennis Eikenaar

d) Dennis Eikenaar

e) Dennis Eikenaar

f) Dennis Eikenaar

2. Goede naleving van de Dranken horecawet

signaleren.
Dit jaar hebben bijvoorbeeld cursussen
hierover plaatsgevonden op middelbare
scholen en in geloofsgemeenschappen.
Er wordt dagelijks in het netwerk
geïnvesteerd om samenwerkingsvormen te
handhaven, te optimaliseren of nieuwe
samenwerkingsvormen te creëren.
Bijvoorbeeld in IGW-verband.
In samenwerking met de DNU-gemeenten
(Dronten, Noordoostpolder, Urk) en
Lelystad is éénduidig beleid gecreëerd. In
2016 is een aanzet gemaakt voor de
vertaling naar lokaal beleid.
Het BIBOB-beleid is per 1 augustus 2016
herzien. Inmiddels zijn er voor
verschillende vergunningaanvragen bibobonderzoeken gedaan.
Het schrijven van het beleid bevindt zich
momenteel in de eindfase. Het wordt naar
verwachting in de eerste helft van 2017
aan de raad aangeboden voor vaststelling.
a. Uitvoeren van het handhavingsbeleid op het gebied
van de Drank- en horecawet.

MANAGER
a. Olaf Storms

TOELICHTING
Het toezicht wordt conform beleid
uitgevoerd.

3. Inwoners betrekken bij de
veiligheid van hun eigen woonen werkomgeving
MANAGER
a) Dennis Eikenaar

a. Samen met andere gemeenten wervingscampagnes
blijven uitvoeren zoals Burgernet, Waaks en NL-alert.

4. Snel herstel van de openbare
orde in geval van ramp of
crisis, met zo min mogelijk
slachtoffers.

MANAGER
a. Dennis Eikenaar

STATUS

TOELICHTING
STATUS
Burgernet, Waaks en NL-alert blijven op de
agenda. Door nieuwsbrieven worden de
deelnemers getriggerd en op de hoogte
gehouden van ontwikkelingen. Er doet op
dit moment 9,9% van de bevolking mee
aan burgernet. Begin dit jaar hebben
studenten een onderzoek gedaan naar
inbraken in het landelijk gebied. Met de
aanbevelingen uit dit rapport gaan we
dit jaar verder. Indien mogelijk met de
inzet van de studenten.
a. Rampenbestrijding regelen. In 2016 concreet door:
 poulevorming met andere gemeenten;
 een plan van aanpak voor de nafase en
informatiemanagement;
 actueel houden van de draaiboeken van het
rampenplan;
 deelname in regionaal verband aan de versterking
van Bevolkingszorg.
b. Blijven bewaken van waarborgen voor autonomie bij
lokaal en regionaal georganiseerde rampenbestrijding
TOELICHTING
STATUS
Sinds 1 juli 2014 wordt de voorbereiding
van Bevolkingszorg door de regio
opgepakt.
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b. Dennis Eikenaar

Dit bestaat onder andere uit het opleiden,
trainen en oefenen van piketmedewerkers
en het actueel houden van de draaiboeken
voor de verschillende vakgroepen.
Zowel bestuurlijk als ambtelijk nemen wij
deel aan verschillende regionale
overleggen.

Hoe meten we dat?
Indicator
Aantal gepleegde misdrijven
Inwoners die zich wel eens onveilig voelen in
eigen buurt (% inwoners)
Schaalscore ervaren verloedering in de buurt
Schaalscore ervaren soc. overlast in de buurt

Feitelijke
waarde
2015

1380
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend

Streefwaarde
2016

1

1
1

Feitelijke
waarde
2016

1.550
14%

1546
Niet bekend

2
<1

Niet bekend
Niet bekend

Wat zijn de kaders?
- Integraal horecabeleid (2011)
- Regionale handreiking evenementenbeleid (2011)
- Regionaal Beleidsplan veiligheidsregio Flevoland (september 2011)
- Kadernota Integrale Veiligheidszorg Noordoostpolder (2009, bijstellingsnota:
september 2012)
- Organisatieplan Bevolkingszorg (2013)
- Damoclesbeleid (2015)
- Uitvoeringsbeleid BIBOB (2015)
- Handhavingsbeleidsplan (2016-2020)
- Handhavingsuitvoeringsprogramma (2016)
- Handhavingsbeleid Drank- en horecawet
- APV-regels betreffende paracommercie

1

De cijfers komen uit de veiligheidsmonitor. Deze is in 2015 en 2016 niet uitgevoerd.
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1

1
1

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 Coalitieakkoord 2014 – 2018:
 Ondernemers zijn samen verantwoordelijk voor de uitstraling en kwaliteit van hun
werklocatie. Wij juichen initiatieven van het bedrijfsleven toe en brengen ondernemers
samen als dat nodig is.
 De ontwikkeling van recreatiegebied Wellerwaard nadert zijn voltooiing. Nu het gebied
is aangelegd, moet de markt zijn werk gaan doen. Om deze ontwikkeling betaalbaar te
maken, willen we aan de noordkant van de plas beperkt woningbouw (circa 15
woningen). Het gebied ten noorden van de Burchttocht biedt ruimte aan circa 4
landgoederen.
 Een aantrekkelijk centrum is belangrijk voor de Noordoostpolder. Het is zaak om ook
bebouwing op De Deel te realiseren. Daarmee voegen we kwaliteit toe aan het
Stadshart van Emmeloord. Het woongebied rondom het Stadshart, de zogenaamde
Centrumschil, verdient onze aandacht. Samen met woningcorporatie Mercatus willen
wij tot een Masterplan Centrumschil komen.
 Grond die in het verleden is aangekocht voor uitbreiding, verkopen we als zich kansen
voordoen. Het is goed ons opnieuw te bezinnen op onze grondposities.
 Uitvoering geven aan de Structuurvisie, met als resultaat een vitaal platteland.
Hiervoor moet het bestemmingsplan landelijk gebied snel aangepast worden. De
belemmeringen die er nu zijn (programmatische aanpak stikstof, provinciaal beleid)
proberen we via overleg weg te nemen.
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2016-2019:
 Al geruime tijd wordt binnen en buiten het gemeentehuis gediscussieerd over de
toekomst van ons Stadshart. Met de beëindiging van de overeenkomst met Provast is
het niet langer realistisch dat het laatste deel van het oorspronkelijke Masterplan in
zijn huidige vorm wordt gerealiseerd. Wel is er sprake van een grondexploitatie met
een negatieve boekwaarde en zien we dat de detailhandel in de afgelopen jaren
ingrijpend is veranderd. Dat maakt een herbezinning op de toekomst van het
Stadshart noodzakelijk: met het open-planproces willen we hier in nauw overleg met
ondernemers, inwoners en politiek invulling aan geven. Dit zal op termijn betekenen
dat er opnieuw geïnvesteerd wordt in het centrum van Emmeloord.
 In de wijken rond het Stadshart staan de oudste sociale huurwoningen in Emmeloord.
Het eenzijdige aanbod, de staat van de woningen en de ontwikkelingen op de
huurmarkt zijn er voor de corporatie aanleiding toe om na te denken over de toekomst
van deze wijken. Het zal leiden tot ingrepen in deze buurten, enerzijds door
woningverbetering, anderzijds door sloop en nieuwbouw. Dit creëert ruimte om ook
andere woonmilieus aan de Centrumschil toe te voegen, de openbare ruimte aan te
pakken en zodoende de algehele kwaliteit te verbeteren. Wij voeren momenteel
overleg met de corporatie om afspraken te maken over de aanpak van deze
grootschalige herstructureringsopgave.
 Als gevolg van de schaalvergroting in de landbouw verliezen steeds meer voormalige
agrarische erven hun oorspronkelijke functie. Dit biedt kansen voor nieuwe functies,
een ontwikkeling waarin we als gemeente actief meediscussiëren.
 Er is sprake van een toename van het landbouwverkeer op de wegen in het landelijke
gebied, met alle nadelige consequenties van dien. Deze ontwikkeling vraagt in de
komende jaren om een heroriëntatie en wellicht herontwerp van ons buitengebied.
 De woningmarkt laat een langzaam herstel zien. In 2018 treedt naar verwachting de
nieuwe Omgevingswet in. Wij houden hiermee rekening bij het uitvoeren van het
beleid.
 Met de Novelle op de herziene Woningwet is geregeld dat corporaties zich weer
concentreren op hun kerntaak om mensen met een smalle beurs te huisvesten. Dat
geldt dus ook voor woningcorporatie Mercatus. Wij gaan hier afspraken met haar over
maken.
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Eens in de vijf jaar moet in het kader van de Flora- en Faunawet een inventarisatie
worden gemaakt van de soorten die in ons gebied voorkomen.
De basisregistraties BAG en BGT zijn nu volledig op elkaar afgestemd. We willen die
basisregistraties actueel houden met behulp van luchtfoto’s, 360°-beelden en
‘obliqueopnames’.

Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 20152018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:
 Monitoren of er zich juridisch mogelijkheden voordoen om een ontwikkelingsgericht
bestemmingsplan of omgevingsplan op te stellen.
 Uitvoeren van een mutatiesignalering op basis van de BGT en de luchtfoto’s 2015.
Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Goede ruimtelijke ordening.

a. Actueel houden van bestemmingsplannen.
b. Planologisch maatwerk leveren bij nieuwe initiatieven.
c. Plan van aanpak maken voor de implementatie van de
Omgevingswet
TOELICHTING
STATUS

MANAGER
a. Dennis Eikenaar

b. Dennis Eikenaar

c. Dennis Eikenaar

2. Vitaal en leefbaar landelijk
gebied

Er is in 2016 gewerkt aan de actualisatie
van de bestemmingsplannen Waterloopbos
en Emmeloord West. Na besluitvorming
zijn al onze bestemmingsplannen actueel,
met uitzondering van het plan Landelijk
Gebied en enkele kleine witte vlekken,
waar nu de Beheersverordening van kracht
is.
In 2016 is de Werkgroep Nieuwe
Initiatieven (WNI) in het leven geroepen.
Doel van de WNI is om aanvragers van
vaak complexe nieuwe initiatieven al
binnen enkele weken te adviseren over de
kansrijkheid van hun plan.
Er is een Projectorganisatie met een
projectbudget voor de komende jaren. Er
is kennis opgedaan binnen de projectorganisatie. Daarbij is gespiegeld aan
andere gemeenten en organisaties. Verder
is/zijn er:
 afgestemd binnen de regio
 formeel gereageerd op de ontwerpAMvB’s, aanvullingswetten en Ladder
voor duurzame verstedelijking
 informatiebijeenkomsten geweest voor
medewerkers
 informatiebijeenkomsten geweest voor
de Raad
 een werkgroep voor de Raad ingesteld.
a. Beleid ontwikkelen voor vrijkomende agrarische erven.
b. Ontwikkeling van natuur en recreatie ten zuiden van
Schokland ondersteunen.
c. Een beheersverordening maken voor het landelijk
gebied.
d. Uitvoering geven aan de (ruimtelijke) Structuurvisie.
e. Uitvoeren project ‘Herstel landschappelijke
beplantingen’.
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MANAGER
a. Dennis Eikenaar

b. Dennis Eikenaar

c. Dennis Eikenaar
d. Dennis Eikenaar

e. Dennis Eikenaar / Gerbert
Schaapman

3. Efficiënte dienstverlening aan
burgers en bedrijven met
betrekking tot
vergunningverlening en
toezicht & handhaving

TOELICHTING
Het beleid voor vrijkomende erven richt
zich op twee pijlers:
1. Het verruimen van mogelijkheden voor
kleinschalige functies in het landelijk
gebied. In 2016 heeft de focus gelegen
op het beleid "extra wonen op erven”
In november heeft Provinciale Staten
positief geadviseerd over het experimentenkader “Extra wonen op erven”.
2. In oktober is er een bijeenkomst met
makelaars en financiële partijen
geweest over het onderwerp
Vrijkomende Agrarische Erven.
De businesscase voor nieuwe natuur is
gereed en zal in 2017 aan de
gemeenteraad ter besluitvorming worden
voorgelegd. Wachten is op de toezegging
voor de rijksbijdrage aan het project.
De beheersverordening is in maart 2016
vastgesteld.

STATUS

De structuurvisie biedt een goed
toetsingskader om aan maatschappelijk
gewenste ontwikkelingen maatwerk te
bieden. De onderdelen die strijdig zijn met
het provinciale omgevingsplan uit 2006
krijgen nadrukkelijk aandacht in het
provinciaal proces voor het opstellen van
een nieuwe omgevingsvisie, waar wij nauw
bij betrokken zijn.
Het project ‘Herstel landschappelijke
beplantingen’ is in 2016 afgerond.
De 10.000 essen zijn geïnspecteerd.
Hiervan waren 1.700 zwaar aangetast.
Deze bomen zijn ook gekapt. Langs 2
wegen (van de 20) zijn de essen al
vervangen door nieuwe bomen. Elk jaar
worden de essen geïnspecteerd.
a. De in 2015 in te voeren digitale balie
omgevingsvergunning zo mogelijk verder
doorontwikkelen.
b. Aanvragen om een omgevingsvergunning
(flitsvergunning) binnen de wettelijke kaders
afhandelen.
c. Het vergunningenproces verder optimaliseren door
digitale indiening én afhandeling verder door te
ontwikkelen.
d. Efficiënt samen werken met, en opdracht-gever zijn
van, de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en
Vechtsteek voor wat betreft de taken die aan deze
instantie zijn overgedragen.
e. Vastgesteld toetsingsbeleid voor bouwactiviteiten in
een Bouwbeleidsplan met daarin de keuzes en
prioriteiten de toetsing bij het verlenen van
omgevings-vergunningen uitvoeren.
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MANAGER
a. Olaf Storms

TOELICHTING
Sinds maart 2016 wordt de flitsvergunning
gebruikt.

b. Olaf Storms

Op alle aangevraagde 424
omgevingsvergunningen (exclusief
activiteit milieu die door de OFGV wordt
afgehandeld) is binnen de wettelijke
termijn van 8 weken beslist. Er zijn in
2016 43 aanvragen voor een
flitsvergunning binnengekomen.
Dit is een doorlopend proces binnen de
bedrijfsvoering.

c. Olaf Storms
d. Olaf Storms

e. Olaf Storms
4. Veilige bouwwerken in
Noordoostpolder
MANAGER
a. Olaf Storms

5. Voldoen aan de wettelijke
verplichtingen van de
authentieke registraties
adressen en geometrie

MANAGER
a. Gerbert Schaapman

b. Gerbert Schaapman
c. Gerbert Schaapman
6. Efficiënte dienstverlening aan
burgers en bedrijven met
betrekking tot nieuwbouwkavels

STATUS

Bestuurlijk is de portefeuillehouder VTH
deelnemer van het Algemeen Bestuur.
Tevens is de wethouder door en uit het
Algemeen Bestuur gekozen als lid van het
Dagelijks Bestuur van de
Omgevingsdienst. Ambtelijk is de manager
VTH deelnemer van het
opdrachtgeversoverleg.
Het bouwtoezicht wordt conform het beleid
uitgevoerd.
a. Toezicht op vergunningplichtige bouwactiviteiten op
basis van een protocol waarin constructieve veiligheid
en brandveiligheid de hoogste prioriteit hebben.
TOELICHTING
STATUS
Toezicht op vergunningplichtige bouwactiviteiten op basis van het protocol
wordt conform beleid uitgevoerd.
a. Voldoen aan de wettelijke eisen van de BAG, BGT (en
WOZ) qua inhoud en actualiteit. Hiervoor jaarlijks
luchtfoto’s, cyclorama’s en mutatiesignalering laten
maken.
b. Processen optimaliseren voor het bijhouden en
gebruiken van wettelijk verplichte registraties, zoals
de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) en
BGT (Basisregistraties Grootschalige Topografie).
c. De BRK (Basis Registratie Kadaster) invoeren.
TOELICHTING
STATUS
Gerealiseerd. De actualiteit van de
basisregistraties wordt jaarlijks
bijgehouden door een mutatiesignalering
aan de hand van luchtfoto’s en de
BAG/BGT.
Het bijhouden van de BGT vraagt in de
praktijk veel meer tijd dan vooraf bekend
is.
Gerealiseerd, de BRK is ingevoerd. De BRK
wordt momenteel gemeentebreed
beschikbaar gesteld.
a. Doorontwikkelen van de kavelkaart zodat alle
nieuwbouwkavels in één kaart beschikbaar komen
zowel op intranet als op de website.
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MANAGER
a) Gerbert Schaapman

7. Een aantrekkelijk centrum in
Emmeloord, dat past bij de
wensen van de inwoners en
ondernemers
MANAGER
a) Dennis Eikenaar

TOELICHTING
STATUS
Gerealiseerd, de nieuwbouwkavels voor
woningbouw zijn gemeente breed
beschikbaar zowel intern als extern.
De nieuwbouwkavels op de
bedrijventerreinen komen begin 2017 inen extern beschikbaar.
a. Open planproces afronden over de toekomst van
Stadshart Emmeloord.
TOELICHTING
Het Open Planproces is in 2016 afgerond
met de keuze van het scenario “Compact”.
In de geest van het open planproces wordt
dit scenario nu verder uitgewerkt.
Daarnaast is een voorstel gedaan voor
quickwins.

STATUS

Hoe meten we dat?
Indicator
% aanvragen omgevingsvergunningen
afgehandeld binnen de wettelijk gestelde
termijn

Feitelijke
waarde
2015

Streefwaarde
2016

Feitelijke
waarde 2016

100%

100%

100%
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Subpijler 3B Wonen
We streven naar een gevarieerd woningaanbod in een aantrekkelijke leefomgeving.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018:
 De Woonvisie biedt houvast om wonen in de Noordoostpolder aantrekkelijk, passend
en betaalbaar te maken. Onze speciale aandacht gaat uit naar starters en ouderen.
 Onze dorpen zijn sterk. Mensen weten elkaar te vinden en zorgen voor elkaar. Wij
willen samen met de verenigingen van dorpsbelang deze sociale samenhang verder
versterken.
 Met het opstellen van dorpsvisies is hier al een begin mee gemaakt. Het is zaak deze
visies om te zetten naar realiteit. De dorpen krijgen ruimte om zelf mee te beslissen
wat er in hun dorp gebeurt. Er is extra aandacht voor het ondersteunen van
vrijwilligers.
 In de wijken van Emmeloord willen we de sociale samenhang stimuleren. Wij zoeken
per wijk met de inwoners en de gebiedspartners (wijkplatforms, Carrefour, politie en
Mercatus) naar de beste manier om dat te realiseren.
 Voorzieningen zijn mooi, maar moeten ook bereikbaar zijn. Iedereen moet de
gelegenheid krijgen om zelfstandig vanuit een dorp naar Emmeloord te reizen. De
behoefte van inwoners, vooral van speciale groepen, gaan we in kaart brengen om te
bepalen hoe we dat het beste kunnen regelen. Maatwerk en eigen initiatief zijn daarbij
belangrijk.
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2016-2019:
Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten opgenomen.
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 20152018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:
Prioriteiten in 2016 op basis van vastgesteld beleid
 Dorpen ondersteunen bij het uitvoeren van de dorpsvisies.
 Uitvoering geven aan de activiteiten uit de woonvisie en de prestatieafspraken met
Mercatus (BP 2013-2016, nr. 1318).
 Invulling geven aan de vernieuwingsopgaven in Emmeloord en de dorpen.
 Wijzigingen in de nieuwe woningwet inpassen in beleid en afspraken met Mercatus
 Het opstarten van processen/projecten door het dorp met relevante partijen
(BP 2013-2016, nr. 1319).
 Duurzaamheidsregeling is aanwezig. Op grond hiervan worden duurzaamheidsleningen
verstrekt (BP 2013-2016, nr. 1320).
 Subsidie voor uitvoering activiteiten in het kader van jubilea of lustrum van dorp of
wijk (BP 2013-2016, nr. 1338).
 Actualisatie bestemmingsplannen (BP 2014-2017, nr. 1403).
 Aanpassing bestemmingsplannen Bant, Espel en De Munt B.
Wat hebben we bereikt?
1. Voldoende woningaanbod –
afgestemd op de vraag – in een
leefbare omgeving.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
a. Uitvoering geven aan de geplande activiteiten uit de
woonvisie en (prestatie) afspraken met Mercatus
(tijd, middelen, geld).
b. Extra aandacht voor starters en senioren op basis
van uitgevoerde onderzoeken (2014) met oog voor
de sociale samenhang.
c. Starterslening in blijven zetten.
d. Woningbouwplanning opleveren met strategieën voor
de wijken in Emmeloord.
e. Uitvoering geven aan woningbouwplanning en
strategieën voor de dorpen (factsheets).
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MANAGER
a) Dennis Eikenaar

b) Dennis Eikenaar

c) Dennis Eikenaar

d) Dennis Eikenaar

e) Dennis Eikenaar
f) Dennis Eikenaar

f. Factsheets uitwerken naar ontwikkelperspectieven
voor (h)erkende vernieuwings-gebieden in de
dorpen.
g. Draagvlak krijgen voor, en invulling geven aan het
plan Centrum Schil, met veel ruimte voor
participatie.
TOELICHTING
STATUS
De uitvoering van de woonvisie gaat
vooral over de vernieuwing en verbetering
van het bestaande. Hierin zijn flinke
stappen gemaakt. Participatietrajecten en
wijk/dorpsaanpakken zijn gestart (zoals
Tollebeek, Marknesse, Centrum West,
Marknesse), bijna gerealiseerd (zoals Ens)
of in uitvoering (zoals Bant en Rutten).
De uitvoering van het project sociale
huurwoningen aan de Jura is in 2016
gestart. Realiseren van huurwoningen aan
de Nagelerstraat is voorbereid. In het CPO
project Ens (voormalige eigenaar
Mercatus) werd door een ontwikkelaar de
nieuwbouw gerealiseerd en opgeleverd.
De relatie met de woonomgeving en
openbaar onderhoud is integraal opgepakt
en afgestemd bij de verschillende
projecten. De prestatieafspraken met
Mercatus over het wonen zijn in 2016
gemaakt voor 2017. Deze afspraken
maken we nu jaarlijks vanwege de nieuwe
woningwet.
Er zijn voldoende woningen voor deze
doelgroepen. Dit blijkt uit de zoek- en
wachttijden van Mercatus, het
jongerenonderzoek en het
babyboomonderzoek. Actuele informatie
komt ook uit de woningmarktmonitor, het
onderzoek naar de kernvoorraad van
Mercatus en de bevolkingsprognose
(2016). Er is aandacht voor wat het langer
zelfstandig wonen in de huidige woning
betekent en wat er nodig is.
Het fonds voor de starterslening is een
revolverend fonds. Door aflossing van de
starterslening komt er weer ruimte voor
het verstrekken van nieuwe leningen.
De woningbouwplanning is een onderdeel
van de nieuwe woonvisie. Deze wordt in
2017 gemaakt. In 2016 is een afweging
gemaakt op basis van de uitgevoerde
onderzoeken, relevante cijfers en
marktontwikkelingen.
De uitvoering van de
ontwikkelperspectieven is gestart.
De factsheets zijn uitgewerkt in
ontwikkelperspectieven en zijn door de
raad halverwege 2016 vastgesteld.
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g) Dennis Eikenaar

2. Leefbaarheid bevorderen met
inzet van betrokken bewoners
uit dorp, straat, wijk en buurt

MANAGER
a) Dennis Eikenaar

b) Dennis Eikenaar

c) Dennis Eikenaar

Met alle dorpen afzonderlijk zijn de
ontwikkelperspectieven afgestemd en
waar nodig bijgesteld.
In 2016 was er de wijk brede aanpak
Centrum West. Dit is een onderdeel van
het project Centrumschil. In deze wijk
werd gestart met de participatie. Met de
klankbordgroep zijn de resultaten verder
uitgewerkt. Er ligt een (concept) plan met
de resultaten. De aanpak van de
Botenbuurt is het volgende project.
a. Blijven ondersteunen (via gemeentelijke coördinator)
van vrijwilligers bij de uitvoering van de eigen
dorpsvisie.
b. LEADER projecten uit dorpsvisies ondersteunen.
c. Project ‘Nagele’ voortzetten. In 2016 met name
aandacht voor particuliere woningen, het kerngebied
Nagele, overdracht van de Karwijhof en herstel van
de groenstructuur
TOELICHTING
STATUS
De dorpsvisie coördinatoren zijn de
verbindende schakel voor de dorpen als
het gaat om dorpsvisiezaken. Regelmatig
wordt bekeken hoe ver het is met de
uitvoering en hoe we hierin kunnen
ondersteunen.
In september 2016 startte LEADER 3. In
het najaar kregen de eerste twee
LEADERprojecten cofinanciering. Het ging
om de aanleg van een speelmoestuin in
Espel en de aanleg van een Outdoorfitness
in Creil. Zeven andere initiatiefnemers
werken nu aan een LEADER-aanvraag.
De Zuiderwinkels zijn gerestaureerd,
diverse delen van het groenstructuurplan
zijn aangepakt. De Karwijhof is
overgedragen aan Stichting Hendrick de
Keyser. Het gebruik van de regelingen
voor verbetering van de particuliere
woningen valt tegen.

Hoe meten we dat?
Indicator

Feitelijke
waarde
2015

Streefwaarde
2016

Feitelijke
waarde 2016

Aantal opgeleverde woningen
Zoektijd woningzoekenden in maanden
gemiddeld

95
19 mnd

80
<24 mnd

71
18 mnd
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Wat zijn de kaders?
- DNA voor de dorpen (2009)
- Nota Grondbeleid (september 2009)
- Verordening Startersleningen Noordoostpolder (2011)
- Duurzaamheidsplan (2012-2015)
- Woonvisie Noordoostpolder 2.0: vernieuwing van binnenuit (februari 2013)
- DNA Emmeloord (mei 2013)
- Uitvoeringslab Nagele (november 2013)
- Verordening Duurzaamheidslening gemeente Noordoostpolder (2013)
- Bestemmingsplannen
- Structuurvisie Noordoostpolder
- LEADER 3 in Noordoostpolder (2016-2020)
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Wat zijn de lasten in 2016?
Lasten
(in €)
Productgroep

Programma

Rekening

Fysieke leefomgeving

Primitieve

Begroting

Rekening

begroting

ná wijziging

2015*
PIJLER 1: EEN GROENE EN SCHONE LEEFOMGEVING
B550
Natuurbescherming
141.595

2016

2016

284.916

284.916

226.045

B560

2016

2.498.940

2.782.541

2.814.451

2.652.404

151.753

160.077

177.927

176.672

4.384.929

4.452.673

4.368.038

4.342.710

B722

Openbaar groen en
openluchtrecreatie
Overige recreatieve
voorzieningen
Afvalverwijdering en –
verwerking
Riolering

2.386.037

2.331.847

2.617.031

2.487.271

B723

Milieubeheer

1.550.468

1.715.685

1.712.375

1.535.192

B724

Lijkbezorging

709.137

701.346

701.546

654.656

B725

Baten afvalstoffenheffing

-

-

-

0

B726

Baten rioolheffing

-

-

-

0

B732

Baten begraafplaatsrechten

-

-

-

0

11.822.859

12.429.085

12.676.284

12.074.950

9.116.822

9.664.850

9.331.529

1.200

1.200

B580
B721

PIJLER 2: EEN VEILIGE EN BEREIKBARE LEEFOMGEVING
B210

SUBPIJLER 2A: INFRASTRUCTUUR
Wegen, straten, pleinen
7.558.352

B214

Parkeren

648

B221

Binnenhavens en waterwegen

653

B240

Waterkeringen, afwatering

B120
B140

0
0

478.743

408.626

363.626

266.365

8.038.396

9.526.648

10.029.676

9.597.894

2.336.238

2.246.951

1.036.218

959.100

3.379.785

3.372.456

3.206.051

SUBPIJLER 2B: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Rampenbestrijding en
2.259.522
2.339.567
brandweer
Openbare orde en veiligheid
896.160
1.040.218
3.155.682

PIJLER 3: ONTWIKKELEN IN DE LEEFOMGEVING
B810

SUBPIJLER 3A: BOUWEN
Ruimtelijke Ordening

1.462.085

1.750.089

1.747.633

1.473.088

B822

Overige volkshuisvesting

1.594.492

1.732.199

1.848.703

1.679.306

B823

Bouwvergunningen

B830

Bouwgrondexploitatie

B580
B821

SUBPIJLER 3B: WONEN
Overige recreatieve
voorzieningen
Stads- en dorpsvernieuwing

B822

Overige volkshuisvesting

Totale lasten

-

-

44.164

288.163

16.891.228

8.772.260

11.501.739

12.314.413

19.947.805

12.254.548

15.142.239

15.754.970

527.924

518.821

471.521

534.442

961.698

499.004

2.800.257

2.642.543

115.242

80.267

80.267

65.167

1.604.864

1.098.092

3.352.045

3.242.152

44.569.506

38.688.161

44.572.700

43.876.017

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
*Door invoering van een nieuwe productindeling zijn de vergelijkende cijfers van 2015 op sommige
productgroepen gewijzigd
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Wat zijn de baten in 2016?
Baten
(in €)
Productgroep

Programma

Rekening

Fysieke leefomgeving

2015 *
PIJLER 1: EEN GROENE EN SCHONE LEEFOMGEVING
B550
Natuurbescherming
9.103
B560

Primitieve

Begroting

Rekening

begroting

ná wijziging

2016

2016

2016

5.670

5.670

2.405

11.237

8.000

8.000

3.532

-

-

-

568

530.848

772.001

767.615

735.691

B722

Openbaar groen en
openluchtrecreatie
Overige recreatieve
voorzieningen
Afvalverwijdering en –
verwerking
Riolering

B723

Milieubeheer

B724

Lijkbezorging

190.988

-

-

519

B725

Baten afvalstoffenheffing

4.574.680

4.760.706

4.760.706

4.766.080

B726

Baten rioolheffing

3.370.278

3.379.818

3.379.818

3.396.075

B732

Baten begraafplaatsrechten

440.292

625.789

625.789

610.107

9.161.516

9.619.985

9.617.598

9.601.053

B580
B721

14.090

8.000

8.000

18.921

20.000

60.001

62.000

67.155

PIJLER 2: EEN VEILIGE EN BEREIKBARE LEEFOMGEVING
B210

SUBPIJLER 2A: INFRASTRUCTUUR
Wegen, straten, pleinen
688.736

B214

Parkeren

B221

Binnenhavens en waterwegen

B240

Waterkeringen, afwatering

B120
B140

235.626

972.153

981.309

8.016

-

-

-

0

-

-

-

85.876

-

-

-

782.628

235.626

972.153

981.309

-

-

-175

-

-

-175

338.810

135.191

211.584

256.714

1.239.440

-

0

0

SUBPIJLER 2B: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Rampenbestrijding en
brandweer
Openbare orde en veiligheid
-29.792
-29.792

PIJLER 3: ONTWIKKELEN IN DE LEEFOMGEVING
B810

SUBPIJLER 3A: BOUWEN
Ruimtelijke ordening

B822

Overige volkshuisvesting

B823

Bouwvergunningen

B830

Bouwgrondexploitatie

-

855.546

1.163.466

1.725.725

20.526.584

8.454.923

12.783.602

16.222.259

22.104.834

9.445.660

14.158.652

18.204.698

350

-

-

-

B821

SUBPIJLER 3B: WONEN
Overige recreatieve
voorzieningen
Stads- en dorpsvernieuwing

14.856

-

1.352.152

1.278.578

B822

Overige volkshuisvesting

26.496

43.334

43.334

31.595

41.702

43.334

1.395.486

1.310.173

32.060.887

19.344.605

26.143.889

30.097.058

B580

Totale baten

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
Door invoering van een nieuwe productindeling zijn de vergelijkende cijfers van 2015 op sommige
productgroepen gewijzigd.
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Weergave verdeling werkelijke lasten en baten programma 1
per (sub)pijler:

Lasten 2016
7%

Pijler 1 Een groene en schone
leefomgeving

27%

Pijler 2A Infrastuctuur
37%
Pijler 2B Openbare orde en
veiigheid

22%

Pijler 3A Bouwen

7%

Pijler 3B Wonen

Baten 2016
Pijler 1 Een groene en schone
leefomgeving

4%
32%

Pijler 2A Infrastuctuur
Pijler 2B Openbare orde en
veiigheid

61%
3%
0%

Pijler 3A Bouwen
Pijler 3B Wonen

45

Gerelateerde toevoegingen aan reserves
(in €)

Omschrijving

Geraamde
toevoeging
2016

Pijler 1:
Een groene en schone leefomgeving
Omgevingsdienst OFGV
Exploitatiebijdrage Windpark
Riolering
Milieu
Afvalverwerking
Begraafplaatsen

13.607
10.000

Gerealiseerde
toevoeging
2016

11.987
80.049
0

13.607
10.000
52.154
11.987
108.632
5.970

430.000
46.000
238.466

430.000
46.000
238.466

157.826
2.000.000
0
0
0
0
655.250
0

157.826
2.000.000
40.552
232.668
105.788
15.298
655.250
1.927.072

6.000
121.836

6.000
121.836

4.088

4.088

3.775.109

6.183.194

Pijler 2:
Een veilige en bereikbare leefomgeving
Bruggen
Verkeer
Smedingplein
Pijler 3:
Ontwikkelen in de leefomgeving
Subpijler 3A:
Bouwen
Bouwgrondexploitatie (E301):
- Ruwe gronden
- Emmelhage fase A
- Creilerpad
- De Munt II fase 1
- Ens uitbreiding Zuid-Oost
- Bant Zuid-Oost fase 1
- Bant Zuid-Oost fase 2
- Emmeloord Centrum
Nog uit te voeren werkzaamheden 2016
(E280):
Bouwen & wonen
NOP de Ruimte
Subpijler 3B Wonen
Open planproces Emmeloord Centrum
Totaal
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Gerelateerde onttrekkingen aan reserves
(in €)

Omschrijving

Geraamde
onttrekking
2016

Gerealiseerde
onttrekking
2016

Pijler 1:
Een groene en schone leefomgeving
Egalisatiereserve begraven

25.557

0

Omvorming plantsoenen

29.266

29.266

26.000
98.116
50.000
285.183
15.344

26.000
98.053
50.000
38.705
15.344

57.500
30.000

0
30.000

30.000
29.785
22.066
500
28.893
40.919
500.350
16.000

19.150
29.785
21.725
495
13.162
40.919
394.636
16.000

7.500
21.850
1.000
5.000
2.349
13.160
67.216
40.000
160.000

7.500
21.850
0
868
5
13.160
61.704
27.192
0

0
7.780
84.088

946.863
7.780
123.852

Milieu
Speelplaatsen
Duurzaamheidsprogramma
Riolering
Schaliegas
Pijler 2:
Een veilige en bereikbare leefomgeving
Verkeer
Achterstallig onderhoud wegbermen
Parkeerproblematiek woonwijken/ veiligheid
scholen
N50
Verkeersstudie NOP
Woonrijp maken Tollebeek
Rotonde Moerasandijviestraat
Marknesserbrug
Vervanging bruggen
Openbare orde en veiligheid

Pijler 3:
ontwikkelen in de leefomgeving
Bouwen en wonen
Tollebeek onderhoud uitbreiding
Bestemmingsplan algemeen (E001)
Project MSB (E001)
DNA Emmeloord (E001)
Ontwikkeling GBKN (E001)
Poldertoren 2013 amendement (E290)
Scenariokeuze OPP (E301)
Architectkosten actiekavels (E301)
Bouwgrondexploitatie (E301):
- De Munt II fase 2
- Emmeloord-Centrum
- Niet plangebonden complex
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Nog uit te voeren werkzaamheden 2014
(E276):
- Bouwen & wonen
Nog uit te voeren werkzaamheden 2015
(E277):
- Bouwen & wonen
Subpijler 3B:
Wonen
Herstr. openbare ruimte E ‘oord Oost (E001)
Project uitvoeringslab Nagele (E001)
Aanpassing bestemmingsplannen 2014 (E001)
Woonvisie 2014 (E001)
Woonvisie Noordoostpolder (E001)
Bijdrage LAG Leader 3
Openplan Proces Emmeloord Centrum
Quick Wins Hart voor Emmeloord
Nog uit te voeren werkzaamheden 2015:
Leefbaarheid wijken en dorpen
Totaal

9.000

4.963

29.000

29.000

2.024
834.019

2.024
712.382

23.075
13.571
2.000
45.912
28.500

7.336
10.918
2.000
45.745
28.500

2.700
2.685.223

2.700
2.879.582
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Programma 2
Sociale leefbaarheid

50
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Per programmadoelstelling en geplande investering wordt de status van de realisatie in
2016 aangegeven middels een vijftal symbolen aangegeven en toegelicht. De verklaring
van de gebruikte symbolen luidt:
Status
De doelstelling/investering is gerealiseerd.

Gebruikt symbool

De doelstelling/investering is in uitvoering en wordt gerealiseerd
binnen de gestelde termijn.
De doelstelling/investering is in uitvoering maar wordt niet
gerealiseerd binnen de gestelde termijn.
De doelstelling/investering is nog niet in uitvoering maar wordt
wel gerealiseerd binnen de gestelde termijn.
De doelstelling/investering is nog niet in uitvoering en wordt niet
gerealiseerd binnen de gestelde termijn.
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Programma 2 Sociale leefbaarheid
Raadscommissie: Samenleving (SML); Bestuur, Financiën en Economie
Programma

Pijler

4. Leren in
Noordoostpolder

Subpijler/productgroep/projecten
Portefeuillehouder: J.E. Wijnants
Directeur: E.G. de Vries
Onderwijshuisvesting
Onderwijstaken lokale overheid
Volwasseneneducatie
Kinderdagopvang
Voorschoolse educatie

Subpijler 5A Sport
Portefeuillehouder: W.C. Haagsma
Directeur: E.G. de Vries
Zwembaden
Sportaccommodaties
Bevorderen sportbeoefening

Sociale
leefbaarheid

Subpijler 5B Kunst, cultuur en bibliotheek
Portefeuillehouder: W.C. Haagsma
Directeur: E.G. de Vries
Openbaar bibliotheekwerk
Kunst en media

5. Ontspannen
in Noordoostpolder

Portefeuillehouder: A. Poppe
Directeur: I.J.W Valk
Centrum kunstzinnige vorming, theater,
waaronder verzelfstandiging

Subpijler 5C Cultureel erfgoed
Portefeuillehouder A. van der Werff
Directeur: E.G. de Vries
Archeologie
Monumenten
Werelderfgoed Schokland
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Programmadoel
We streven ernaar dat alle inwoners kunnen meedoen. Wij willen de sociale leefbaarheid in
onze buurten, wijken en dorpen in stand houden. Op alle terreinen: leren, meedoen,
activering, ontspanning en bewegen, cultuurparticipatie en informatievoorziening.
Pijler 4 Leren in Noordoostpolder
We creëren optimale ontwikkelingskansen voor onze inwoners door een doorgaande lijn
van onderwijs naar werk te stimuleren en achterstanden te voorkomen.
Speerpunten uit het Collegeprogramma 2014 – 2018:
 Wij stimuleren de totstandkoming van het Centrum voor Beroepsonderwijs c.q.
Technische vakschool. Het is de manier om vaardigheden van leerlingen aan te laten
sluiten op de vraag van het bedrijfsleven.
 Wij vinden het belangrijk dat elk dorp in ieder geval één basisschool houdt.
Samenwerking met behoud van identiteit biedt daarvoor kansen.
 Wij zien kindcentra als een belangrijke ontwikkeling in de samenwerking van
alle instellingen die zich richten op de ontwikkeling van 0-12 jarigen in
Noordoostpolder. Wij willen graag verder gaan op de ingeslagen weg.
Speerpunten uit de perspectiefnota 2016-2019:
 De vraag is hoe het voorzieningenniveau de komende jaren op peil kan worden
gehouden en wie er in de toekomst zorgdraagt voor het faciliteren van
maatschappelijke activiteiten zoals onderwijs, sport, welzijn en cultuur. Dit wordt
uitgewerkt samen met maatschappelijke partijen en gemeenteraad in het project
‘Voorzien in vastgoed’.
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 20152018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:
 Voorkomen van achterstanden bij risicokinderen (BP 2013-2016, nr. 1322).
 Toezicht en handhaving peuterspeelzalen en kinderopvang (BP 2013-2016, nr. 1323)
(cluster Handhaving).
 Vaststellen visie en beleidsplan voorzien in vastgoed en uitvoeren van het
uitvoeringsprogramma (BP 2013-2016, nr. 1324).
 Faciliteren ontwikkeling leer- en ontdekcentrum.
 Monitoring ontwikkeling kindcentra (BP 2013-2016, nr. 1325).
 Modernisering opvangfunctie 0 – 12 jaar (collegebesluit) en toekomstbestendige
voorschoolse educatie en peuterspeelzaalwerk.
 Uitvoering nieuwe verordening leerlingenvervoer.
Wat hebben we bereikt?
1. Meerjarenperspectief op
voorzieningen,
maatschappelijke
accommodaties en gemeentelijk
vastgoed
MANAGER
a. Martin Rommers

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Uitvoeringsprogramma opstellen voor:
1. Onderwijshuisvesting.
2. Maatschappelijke accommodaties.
3. Overig vastgoed.
TOELICHTING
Uitgangssituatie is in beeld. Dit biedt ons
inzicht in de ontwikkelingen en knelpunten
die zich nu en in nabije toekomst voor zullen
doen en effect hebben op maatschappelijk
vastgoed. Informatie is onder meer
verkregen via gespreksronde in de dorpen en
wijken.

STATUS

Voor het IHP-traject (deelproject onderwijshuisvesting) zijn gezamenlijke bijeenkomsten
en gesprekken met schoolbesturen geweest.
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2. Voor- en vroegschoolse educatie

MANAGER
a. Martin Rommers
3. Harmonisatie peuterspeelzaal
en kinderopvang
MANAGER
a. Martin Rommers

4. Ondersteuning bij
laaggeletterdheid
MANAGER
a. Martin Rommers

5. Toename zelfstandig reizende
leerlingen speciaal onderwijs

Er is een globaal beeld van de mogelijke
maatregelen ten aanzien van de gebouwen.
Het beleidskader is nog in ontwikkeling. Op
basis van het beleidskader wordt vervolgens
het uitvoeringsplan ontwikkeld.
Het Rijk heeft de brede doeluitkering Onderwijs
Achterstanden Beleid verlengd tot 1 januari 2017, de
voorwaarden en verplichtingen zijn ongewijzigd. Het
huidige Voor- en Vroegschoolse Educatiebeleid /
Onderwijs Achterstanden Beleid wordt voortgezet in
2016.
TOELICHTING
STATUS
De betrokken maatschappelijke partners
hebben het OAB en VVE beleid uitgevoerd.
Uitvoeringsplan 2017 implementeren.
TOELICHTING
CIJFER
Eind 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd
met het omvormingsplan Harmonisatie. Per
1-1-2017 is deze nieuwe wijze van
peuteropvang ingegaan.
Huis voor Taal inbedden in de reguliere structuur
(Bibliotheek, Carrefour, Friese Poort).
TOELICHTING
STATUS
Dit incidentele samenwerkingsverband van
Carrefour, Bibliotheek en ROC Friese Poort
heeft in 2016 het Huis voor Taal vorm
gegeven.
Ontwikkeling maatjesproject in samenwerking met het
onderwijs en de WerkCorporatie.

MANAGER
a. Martin Rommers

TOELICHTING
Er is maar een zeer geringe interesse
gebleken in het maatjesproject.

6. Passend subsidie verlenen

a. Algemene subsidieverordening (ASV) vernieuwen.
b. Plan van aanpak stimuleringsfonds opstellen.
Met het herijken van het subsidiebeleid is
gewacht tot de afronding van het onderzoek
van de Rekenkamer naar subsidies in de
gemeente. De raad heeft eind 2016
ingestemd met de bevindingen en
aanbevelingen van de Rekenkamer. Deze
worden betrokken bij de herijking van het
subsidiebeleid. Gesprekken met
subsidiepartners is een eerste stap om te
komen tot die herijking.
Het stimuleringsfonds wordt meegenomen bij
onderdeel van het project herijking
subsidiebeleid.

a. Martin Rommers

b. Martin Rommers

STATUS
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Hoe meten we dat?
Indicator
Aantal peuters met een VVE-programma
Aantal gerealiseerde kindcentra
Aantal kinderen in een maatjesproject
leerlingenvervoer

Feitelijke
waarde
2015

Streefwaarde
2016

Feitelijke
waarde 2016

156
4

150
6

152
6

20

10

1

Wat zijn de kaders?
Algemeen
Algemene subsidieverordening (2011)
Sociale structuurvisie (2012)
Projectplan Voorzien in Vastgoed (2015)
Onderwijstaken lokale overheid
Ambtsinstructie leerplicht (2011)
Nota Kindcentra (augustus 2011), Evaluatie pilots kindcentra (2014)
Verordening leerlingenvervoer (2015)
Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk
Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang, Omvormingsplan (augustus 2016)
Verordening Subsidiëring Peuteropvang Noordoostpolder 2017 (november 2016)
Evaluatie VVE (2011-2014) (november 2015)
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Subpijler 5A Sport
We streven naar een bewegende en sportende bevolking en een adequaat aanbod van
binnen- en buitensportaccommodaties.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018:
 De verantwoordelijkheid voor de toekomst van de sport in Noordoostpolder ligt bij de
verenigingen zelf. We kijken waar het onderhoud door de verenigingen kan worden
gedaan en treden in overleg met de verenigingen als het gaat om de besteding van de
beschikbare middelen voor sport.
We willen in deze collegeperiode een onderzoek uitvoeren naar de meerwaarde
van een Sportbedrijf in Noordoostpolder.
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2016-2019:
 Steeds minder mensen zijn lid van een sportvereniging. Sporters zijn minder gebonden
aan de directe leefomgeving. We vragen ons af hoe levensvatbaar onze
sportverenigingen zijn. En is het huidige arsenaal aan sportaccommodaties wenselijk
c.q. noodzakelijk? Dit wordt meegenomen in het project ‘Voorzien in vastgoed’ voor de
gemeentelijke accommodaties zoals opgenomen onder pijler leren.
 Er is discussie over de vraag of sportzaken, net zoals bij cultuur, op afstand van de
gemeente moeten worden gezet. We verwachten dat de resultaten van het onderzoek
naar de mogelijkheid van een zogenaamd Sportbedrijf helderheid zullen bieden. Op
basis van die resultaten kan politieke besluitvorming plaatsvinden.
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 20152018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:
 Taakstelling bezuiniging sportaccommodaties (BP 2014-2017, nr. 1405).
 Nieuw Sportbeleid 2016-2020.
Wat hebben we bereikt?
1. Een groeiende deelname aan
sport- en beweegactiviteiten

MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers
c. Martin Rommers

d. Martin Rommers

Wat hebben we daarvoor gedaan?
a. Incidentele subsidies verstrekken voor activiteiten die
bijdragen aan het sportklimaat.
b. Uitvoeren en monitoren regeling Brede Impuls
Combinatiefuncties.
c. Toepassen Meerdoenregeling voor minder
draagkrachtige sporters.
d. Extra aandacht voor initiatieven om mensen met een
beperking aan het sporten/ bewegen te krijgen.
TOELICHTING
STATUS
Aan meerdere sportverenigingen en -instanties
zijn incidentele subsidies verstrekt voor het
organiseren van een sportevenement of als
bijdrage voor een initiatief ter verbetering van
de sportvoorziening: Sportverkiezingen, TV
Creil, Vovem, Menvereniging, Triatlon,
Luchtvaartclub Emmeloord, Sportservice
Flevoland.
Zowel de effecten als het bereik zijn naar
tevredenheid en conform de geformuleerde
doelen uit het uitvoeringsplan voor 2016/2017.
Er zijn ruim 400 aanvragen ontvangen voor de
vrij besteedbare bonnen van de Meerdoenregeling. Hiervan wordt 75% ingezet bij
sportverenigingen.
Medio 2016 heeft de gemeente het
visiedocument “Regionaal netwerk Aangepaste
sport Flevoland 2016-2018” ondertekend. Doel
is regionaal de vraag naar sport- en
57

beweegactiviteiten te matchen met het
beschikbare aanbod voor mensen met een
beperking.

2. Het in stand houden van een
goede sportinfrastructuur

MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers
c. Martin Rommers

d. Gerbert Schaapman

3. Versterken van
sportverenigingen

November was de maand van de aangepaste
sporten, er waren de georganiseerde
activiteiten voor zowel sporters als
begeleiders.
a. Zorgen voor een voldoende en adequaat aanbod van
sportvoorzieningen.
b. Het in stand houden en onderhouden van zwembad
Bosbad.
c. Optimaal accommodatiegebruik realiseren door een
hogere bezettingsgraad en adequate inzet van locaties.
d. Uitvoeren beheer en onderhoud waarbij gezocht wordt
naar balans, efficiency en gewenst maatwerk.
TOELICHTING
STATUS
Medio 2016 is het nieuwe kunstgrasveld bij
Sportclub Creil in gebruik genomen. De
korfbalverenigingen in de gemeente zijn
gefuseerd in Korfbalvereniging Emmeloord. Op
initiatief van de tennisverenigingen in Nagele en
Ens zijn de banen overgedragen zodat zij
voortaan zelfstandig opereren en geheel zelf
verantwoordelijk zijn voor het beheer en
onderhoud van de tenniscomplexen. De
tennisvereniging Kraggenburg is opgehouden te
bestaan en de tennisbanen zijn in 2016
overgedragen aan het naastliggende
recreatiepark.
De opgelegde bezuinigingstaakstelling vanaf
2016 op de activiteitensubsidie heeft het
Bosbad kunnen opvangen in hun begroting.
Sinds eind 2016 is het elektronisch
toegangssysteem voor alle gymzalen in gebruik
genomen. Dit heeft voordelen voor gebruikers
omdat sneller gehandeld kan worden om een
zaal beschikbaar te stellen en er geen sleutels
meer opgehaald hoeven te worden. Voor de
gemeente is hiermee het proces van verhuur
minder arbeidsintensief geworden. Bijkomend
voordeel is dat oneigenlijk gebruik veel
moeilijker is.
Al het geplande onderhoud aan de sportvelden
en binnensportaccommodaties heeft plaats
gevonden.
a. Faciliteren van verenigingsondersteuning onder andere
door subsidiering van Sportservice Flevoland.
b. Het leggen van verbindingen en stimuleren van
samenwerkingen.
c. Gerichte inzet incidentele subsidies.
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MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers

c. Martin Rommers

4. Financiële lasten en baten
sport meer in balans
brengen

TOELICHTING
STATUS
Sport Service Flevoland heeft in 2016 een aantal
goed bezochte bijeenkomsten (15- 20
verenigingen per bijeenkomst) georganiseerd
over sponsoring en een veilig sportklimaat.
We stimuleren dat voetbalverenigingen steeds
meer gaan samenwerken onder andere door het
toestaan van medegebruik van de
kunstgrasvelden. Ook zien we dat er vanuit de
verenigingen zelf gezocht wordt naar
verdergaande vormen van samenwerking,
voorbeeld hiervan zijn samengestelde teams.
Aan meerdere sportverenigingen en -instanties
zijn incidentele subsidies verstrekt voor het
organiseren van een sportevenement of als
bijdrage voor een initiatief ter verbetering van
de sportvoorziening
a. In samenwerking met verenigingen keuzes maken met
betrekking tot invulling laatste tranche van de
bestuurlijke bezuinigingstaakstelling van € 75.000
structureel.
b. Door verengingen meer zelfwerkzaamheden te laten
doen ontstaat er een financieel hoger rendement voor
accommodaties.

MANAGER

TOELICHTING

a. Martin Rommers

Een deel van de taakstelling is ingevuld door
het afstoten van boventallige sportvelden en –
banen. Verder is er gewerkt aan het inzichtelijk
maken van de kosten van sportaccommodaties
voor meer begrip inzet gemeente en ter
ondersteuning van de vraag voor meer
zelfwerkzaamheden van de sportverenigingen.
Verenigingen worden aangemoedigd om meer
zelfwerkzaamheden op zich te nemen. Voor de
vereniging kan dit interessant zijn omdat zij het
zelf of goedkoper kunnen organiseren of omdat
zij een hoger kwaliteitsniveau willen bereiken.
Onderzoek naar een sportbedrijf koppelen aan nieuwe
wetgeving met een verwachte verruiming van de btwsportvrijstelling. Hiervan wordt een nadere invulling in de
volgende regeringsperiode verwacht.
TOELICHTING
STATUS
Eind augustus heeft de raad gesproken over het
besluit van het college om geen nader
onderzoek te doen naar de realisatie van een
sportbedrijf. Dit naar aanleiding van de
verwachte ontwikkelingen in het Sportbesluit en
de ontwikkeling dat steeds meer verenigingen
zelf werkzaamheden doen in verband met
bijdrage aan exploitatie kunstgrasvelden of
omdat zij hiermee een plussituatie voor hun
vereniging zien.
Nieuw sportbeleid vaststellen zodat prioriteiten en criteria
voor wat we als gemeente belangrijk vinden duidelijk zijn
voor de periode 2016-2020.

b. Martin Rommers

5. Voor- en nadelen
onderzoeken van een
sportbedrijf
MANAGER
a. Martin Rommers

6. Opstellen Sportnota 20162020

STATUS
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MANAGER
a. Martin Rommers

TOELICHTING
Naar aanleiding van de vraag of een nieuwe
traditionele sportnota wel wenselijk is bleek dat
in het Sociaal Domein en bij het nieuw op te
stellen accommodatiebeleid (ViV) doelstellingen
worden benoemd die ook voor sport gelden.
Door te gaan werken met een
Uitvoeringsagenda met specifiek genoemde
ambities en maatregelen zal sport bij kunnen
dragen aan die doelstellingen. Voor het
opstellen van een Uitvoeringsagenda 2017-2018
zal een traject met verenigingen en sporters
doorlopen worden.

STATUS

Hoe meten we dat?
Indicator
Sportbeoefening*
Kinderen
- Nooit
- Vaker dan gemiddeld 1 keer per week
Jongeren
- Nooit
- Vaker dan gemiddeld 1 keer per week
Combinorm**
Kinderen
Jongeren

Feitelijke
waarde
2015

Streefwaarde
2016

Feitelijke
waarde 2016

0,8%
90,8%

<0,8%
>90,8%

Wordt in
2017 opnieuw
onderzocht

17%
70,5%

<17%
>86,8%

64,6%
42,9%

65%
>43%

45%
50%

45%
50%

39%
47%

45%
75%

45%
75%

48%
64%

** Dagelijks 60 min. of 3 keer per week 20 min.
intensief
*Eindrapportage sportdeelnameonderzoek 2014

Bezetting binnensportaccommodaties*
Bemiddelde bezetting gymnastiekzalen
- Gemeente breed
- Emmeloord
Gemiddelde bezetting sporthallen
- Gemeente breed
- Emmeloord
*Gebaseerd op praktische maximale bezetting

Wat zijn de kaders?
Masterplan Sportaccommodaties Emmeloord (maart 2009)
Sociale structuurvisie, sociaal en vitaal op eigen kracht (2012)
Uitvoeringsplan combinatiefuncties (december 2014)
Sportnota (2008–2015); Bewegen naar een sportieve samenleving
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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 Coalitieakkoord 2014 – 2018:
 Cultuur is belangrijk voor Noordoostpolder en verdient een toekomst. De
toegankelijkheid van cultuur voor iedereen is een belangrijke randvoorwaarde. In 2018
bestaat de Zuiderzeewet 100 jaar. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
 Ingrijpen is nodig om het Wereld Erfgoed Schokland te behouden. Als gemeente
kunnen we dat niet alleen: we hebben provincie, Rijk en gebiedspartners hard nodig.
We zetten in op het behoud van de waardevolle archeologie, tegengaan van
verdroging en zorg voor de landbouw. Het Werelderfgoedcentrum Schokland moet het
aantrekkelijker maken om een bezoek aan dit bijzondere gebied te brengen.
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2016-2019:
 De vraag of en hoe het voorzieningenniveau de komende jaren op peil gehouden kan
worden met betrekking tot cultuur is onderdeel van het project ‘Voorzien in vastgoed’
zoals opgenomen onder pijler leren.
 Werelderfgoed Schokland maakt onderdeel uit van de aantrekkelijkheid van
Noordoostpolder. Verdroging kan negatieve gevolgen hebben voor de archeologische
bodemschatten. Om het gebied te ‘vernatten’ is een grote investering nodig. Omdat de
gemeente afhankelijk is van inzet en bijdragen van derden, gaan we in gesprek met
partijen die Werelderfgoed Schokland een warm hart toedragen.
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 20152018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:
 Bij de toeristische promotie gebruik maken van de bijzondere waarde van
Werelderfgoed Schokland en wederopbouwgebied Noordoostpolder.
 Het uitvoeringsprogramma van de Erfgoednota uitvoeren en 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.
 Groot onderhoud aan gemeentelijk museum of nieuwbouw.
 Steunfunctie onderwijs.
Nieuwe cultuurnota 2016-2020.
Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Nauwlettend monitoren van
de financiële positie en de
resultaten van het
Cultuurbedrijf
MANAGER
a. Martin Rommers

a.

Frequente afstemmingsmomenten op basis van
tussenrapportages, conform de
Subsidieuitvoeringsovereenkomst 2015-2018.

TOELICHTING OP VOORTGANG
Met het Cultuurbedrijf zijn met regelmaat
overleggen waarin ook gesproken wordt over
de financiële positie van het bedrijf. Basis
hiervoor zijn de meerjaren subsidie
overeenkomst en het bedrijfsplan van het
Cultuurbedrijf. Begin oktober is er een speciale
raadsbijeenkomst geweest om de raad inzicht
te geven in de stand van zaken zowel op
financieel gebied als op de behaalde resultaten
ten opzichte van de gestelde doelen in de
subsidieovereenkomst. Geconstateerd kon
worden dat de basis steeds meer op orde is.

STATUS
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2. Duidelijkheid over doelen
kunst en cultuur voor de
komende 4 jaar
MANAGER
a. Martin Rommers
3. Bezuinigingen bibliotheek

MANAGER
a. Martin Rommers
4. Bijdragen aan
leesbevordering en
mediawijsheid
MANAGER
a. Martin Rommers
5. Het vergroten van de
bewustwording en beleving
op het terrein van de
beeldende kunsten.
MANAGER
a. Martin Rommers
b. Martin Rommers
c. Martin Rommers
6. Het bevorderen van actieve
en passieve
cultuurparticipatie onder
jeugd en jongeren in scholen
en in dorpen
MANAGER
a. Martin Rommers
b. Martin Rommers

Ten opzichte van de geëxtrapoleerde
halfjaarcijfers blijken de uiteindelijk behaalde
resultaten beter dan verwacht (zie tabel onder).
In december is de gemeenteraad akkoord
gegaan met tijdelijke investeringen in het
theater en het museum.
Nieuw cultuurbeleid vaststellen in overleg met partners,
zodat prioriteiten en criteria voor wat we als gemeente
belangrijk vinden duidelijk zijn. Dit bevat ook museum- en
mediabeleid.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
In mei 2016 is de nieuwe cultuurnota “We gaan
het (mee) maken!” door de gemeenteraad
vastgesteld.
De FlevoMeer Bibliotheek dient de taakstellende
bezuiniging van € 66.500 te realiseren. Hierop gaan we
toezien.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
De bezuiniging is gerealiseerd.
Conform wetgeving een centrale en laagdrempelige
basisbibliotheek in stand houden via structurele subsidie,
op basis van een uitvoeringsovereenkomst die aansluit bij
de bezuinigingstaakstelling.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
De subsidie over 2016 is verleend.
a. Het beleidsarm uitvoeren van het beleid Beeldende
Kunst in de Openbare Ruimte.
b. Het vaststellen van wat we zien als onze ‘kerncollectie’.
c. Voor wat betreft het overige kunstbezit besluitvorming
over ‘ontzamelen’.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
In oktober 2016 is het 7e landschapskunstwerk
Pier+Horizon opgeleverd. Het is nu eigendom
van de gemeente.
De kerncollectie is vastgesteld en de waarde
van die collectie wordt getaxeerd. Daarna wordt
een beheersplan opgesteld.
De ontzameling is geheel afgerond.
a. Uitvoeren en monitoren regeling Brede Impuls
Combinatiefuncties.
b. Opdracht Onderwijs aan Cultuurbedrijf monitoren.
TOELICHTING OP VOORTGANG
Zowel de effecten als het bereik zijn naar
tevredenheid en conform de geformuleerde
doelen uit het uitvoeringsplan voor 2016/2017.
Wordt uitgevoerd door Cultuurbedrijf en wordt
verantwoord via jaarrekening en jaarverslag.

STATUS
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7. Lokale omroep in stand
houden conform Mediawet
2008

MANAGER
a. Martin Rommers
b. Martin Rommers

8. Vergroten van
bewustwording cultureel
erfgoed van de
Noordoostpolder
MANAGER
a. Dennis Eikenaar

b. Dennis Eikenaar
c. Dennis Eikenaar
9. Realiseren plan nieuwe
natuur in zuidelijk
duingebied van het
Werelderfgoed Schokland
MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers

a. Mediabeleid opstellen en convenant afsluiten met de
lokale omroep.
b. Het college komt naar aanleiding van nieuw mediabeleid
met een voorstel aan de raad om het structurele budget
te bepalen en een eenmalige investeringssubsidie te
overwegen.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
In het nieuwe cultuurbeleid “We gaan het
(mee) maken!” is mediabeleid vastgesteld.
In de cultuurnota is aan de hand van het
mediabeleid vastgelegd hoe de bekostiging van
de lokale omroep gedurende vier jaar zal
plaatsvinden. Landelijk is er beweging in de
vorming van streekomroepen, het idee was dat
er een streekomroep voor heel Flevoland
exclusief Almere gevormd moest worden. Hier
hebben wij bedenkingen bij uitgesproken. Eind
2016 is landelijk besloten dat er een
streekomroep tussen de lokale omroepen van
Noordoostpolder en Urk tot stand moet komen.
a. Stimuleren activiteiten die het verhaal van de polder
uitdragen.
b. Evalueren beleid op het gebied van archeologie en
monumenten.
c. Gemeentelijke monumentenlijst representatief maken
(proces van meerdere jaren).
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
Het Uitvoeringsprogramma Erfgoednota is in
werking. Ook in 2016 zijn er verschillende
aanvragen gehonoreerd voor het stimuleren
van het vertellen van het verhaal van de
polder. Samen met andere partners gaan we de
haalbaarheid en consequenties onderzoeken
van een gezamenlijk (Wereld)Erfgoedcentrum
(zie: We gaan het (mee)maken! Cultuurnota
2016-2019).
De herziene kaart stond voor 2016 gepland dit
is echter doorgeschoven naar het eerste
kwartaal van 2017.
Het plan van aanpak voor het actualiseren van
de gemeentelijke monumentenlijst is
vastgesteld.
a. Uitvoeren van het managementplan 2014-2019.
b. Sturing geven aan het proces.
c. Uitvoering geven aan intentieovereenkomst nieuwe
natuur
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
De acties die in het managementplan staan zijn
in gang gezet. Grootste aandacht hierbij gaat
uit naar het mogelijk realiseren van nieuwe
natuur aan de zuidzijde van Schokland, om het
Werelderfgoed te behouden, en naar de
mogelijke realisatie van een
Werelderfgoedcentrum. Verder zie 9b.
De gebiedspartners van het Werelderfgoed
werken goed samen. De gemeente geeft hier
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c. Martin Rommers

sturing aan. Het slagen van dit proces is vooral
afhankelijk van de rijksbijdrage aan het behoud
van Werelderfgoed Schokland. Zonder de
rijksbijdrage wordt het moeilijk sturing te
geven aan de plannen opgesteld in het
managementplan. Zekerheid over de bijdrage
wordt verwacht voor de zomer van 2017. In
december 2016 is een businesscase voor
nieuwe natuur gereed gekomen. Deze wordt ter
besluit aan gemeenteraad voorgelegd in 2017,
samen met een business voor een
Werelderfgoedcentrum.
Met de provincie is er een intentieovereenkomst
over het samenwerken om Nieuwe Natuur te
realiseren. Voor het proces heeft de provincie
procesgeld beschikbaar gesteld, dat is ingezet
voor het opstellen van een business case. De
intentieovereenkomst is verlengd tot zomer
2017, omdat pas na zekerheid over de bijdrage
van het Rijk een realisatieovereenkomst kan
worden opgesteld. Hiervoor zal instemming van
de raad worden gevraagd.

Hoe meten we dat?
Indicator

Totaal aantal bereikte scholen ad-hoc
PO opdracht Onderwijs
Totaal aantal scholen structureel
opdracht Onderwijs
Bereik aantal kindcentra opdracht
Onderwijs
Bereik leerlingen PO (*)
Aantal scholen VO
Aantal leerlingen dat is bereikt op VO
Aantal voorstellingen professioneel
opdracht podia (4 podia)
Aantal bezoekers professionele
voorstellingen
Aantal voorstellingen amateurkunst (4
podia)
Aantal bezoekers amateurkunst
Aantal deelnemers lessen en cursussen
Talentontwikkeling
Aantal betalende bezoekers Museum
Schokland
Aantal leden FlevoMeer Bibliotheek
*

Feitelijke
waarde
2015

Streefwaarde
2016
SubsidieBedrijfsplan
overeenkomst
CB

Feitelijke
waarde
2016

38

38

38

39

4

3

6

12

4

2

4

6

8.679
5
1.137
77

8.500
5
1.600
75

9.450
5
1.800
70

13.201
4
1.722
90

11.625

15.000

13.600

17.175

16

22

20

14

7.300

8.250

8.350

8.564

1.169

1.140

1.065

1.036

28.000

32.000

30.000

32.131

14.046

14.000

-

14.533

Een leerling kan aan meer dan 1 activiteit (voorstelling/workshop) deelnemen. Daarnaast worden
leerlingen meegeteld die bereikt zijn of worden via de combinatieregeling.
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Wat zijn de kaders?
“We gaan het (mee) maken!” Cultuurbeleid Noordoostpolder (2016)
Beleidsnotitie Kunst in de Openbare Ruimte ‘Beeldbepalend’ (juli 2012).
Erfgoednota (2013)
Werelderfgoedsite Schokland en zijn omgeving Managementplan (2014-2019)
Gebiedsdocument ‘Schokland en zijn omgeving’ (december 2004, managementplan
2014-2019 vastgesteld 17 december 2013 door B&W)
Ontwikkelingsplan Publieksparticipatie (2014-2017)
Wet op het specifiek cultuurbeleid (bibliotheekwet) (2015)
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Wat zijn de lasten in 2016?
Lasten (in €)
Productgroep

Programma

Rekening

Primitieve

Begroting

begroting

ná wijziging

2016

2016

2016

1.961.690

1.657.218

2.625.647

1.850.605
391.753

Sociale leefbaarheid
2015*

PIJLER 4: LEREN IN NOORDOOSTPOLDER
B421
Basisonderwijs

Rekening

B431

Speciaal (voortgezet) onderwijs

417.451

371.067

401.939

B441

Voortgezet onderwijs

813.087

809.067

846.210

829.403

B480

Gem baten en lasten onderwijs

2.777.519

2.477.691

2.683.924

2.820.701

B482

Volwasseneducatie

B650

Kinderdagopvang

63.030

23.010

48.620

50.909

109.611

115.350

206.627

184.088

6.142.388

5.453.403

6.812.967

6.127.459

3.602.339

3.604.007

3.590.648

PIJLER 5: ONTSPANNEN IN NOORDOOSTPOLDER
B530

SUBPIJLER 5A: SPORT
Sport

B531

Groene sportvelden en terreinen

4.542.989
1.123.256

1.217.096

1.249.683

1.137.288

5.666.245

4.819.435

4.853.690

4.727.936

SUBPIJLER 5B: KUNST, CULTUUR EN BIBLIOTHEEK
B510

Openbaar bibliotheekwerk

1.065.472

1.015.244

1.015.244

1.003.736

B511

Vorming- en ontwikkelingswerk

1.938.051

1.620.337

1.912.740

1.826.750

B540

Kunst

1.067.216

763.873

810.025

806.857

B580

Ov recreatieve voorzieningen

41.175

36.276

36.276

35.227

4.111.914

3.435.730

3.774.285

3.672.570

B541

SUBPIJLER 5C: CULTUREEL ERFGOED
Musea
644.531

556.102

685.650

612.731

B821

Stads- en dorpsvernieuwing

188.520

236.727

237.427

137.475

833.051

792.829

923.077

750.206

16.753.598

14.501.397

16.364.019

15.278.171

Totale lasten

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
*Door invoering van een nieuwe productindeling zijn de vergelijkende cijfers van 2015 op sommige
productgroepen gewijzigd.
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Wat zijn de baten in 2016?
Baten (in €)
Productgroep

Programma

Rekening

Sociale leefbaarheid
2015*

PIJLER 4: LEREN IN NOORDOOSTPOLDER
B421
Basisonderwijs

Primitieve

Begroting

begroting

ná wijziging

Rekening

2016

2016

2016

582.895

30.000

52.846

52.846
0

B431

Speciaal (voortgezet) onderwijs

-

-

0

B441

Voortgezet onderwijs

-

-

0

0

B480

Gem baten en lasten onderwijs

1.035.944

1.026.445

1.026.445

1.025.471

B482

Volwasseneducatie

23.792

-

25.609

25.609

B650

Kinderdagopvang

-

-

0

0

1.642.631

1.056.445

1.104.900

1.103.926

381.389

381.389

282.705

PIJLER 5: ONTSPANNEN IN NOORDOOSTPOLDER
B530

SUBPIJLER 5A: SPORT
Sport

B531

Groene sportvelden en terreinen

287.328
240.179

212.187

217.293

229.590

527.507

593.576

598.682

512.295

-

-

-

B510

SUBPIJLER 5B: KUNST, CULTUUR EN BIBLIOTHEEK
Openbaar bibliotheekwerk
-

B511

Vorming- en ontwikkelingswerk

113.632

63.997

64.897

53.719

B540

Kunst

283.495

28.276

26.676

26.600

B580

Ov recreatieve voorzieningen

-

-

0

0

397.127

92.273

91.573

80.319

B541

SUBPIJLER 5C: CULTUREEL ERFGOED
Musea
38.432

34.281

78.431

78.515

B821

Stads- en dorpsvernieuwing

35.538

31.250

31.250

20.447

73.970

65.531

109.681

98.962

2.641.235

1.807.825

1.904.836

1.795.502

Totale baten

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
*Door invoering van een nieuwe productindeling zijn de vergelijkende cijfers van 2015 op sommige
productgroepen gewijzigd.
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Weergave verdeling werkelijke lasten en baten programma 2 per
(sub)pijler:

Lasten 2016
5%
24%

Pijler 4 Leren in Noordoostpolder
40%
Pijler 5A Sport
Pijler 5B Kunst, cultuur en
bibliotheek

31%

Pijler 5C Cultureel erfgoed

Baten 2016
4%
6%

Pijler 4 Leren in Noordoostpolder

29%

Pijler 5A Sport
61%
Pijler 5B Kunst, cultuur en
bibliotheek
Pijler 5C Cultureel erfgoed
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Gerelateerde toevoegingen aan reserves
(in €)

Omschrijving

Geraamde
toevoeging 2016

Pijler 4: Leren in Noordoostpolder
Onderwijshuisvesting
Peuterspeelzaalwerk
Onderhoud MFC Tollebeek

Gerealiseerde
toevoeging
2016

237.487
82.720
12.000

202.961
82.720
12.000

Subpijler 5A: Sport
Sporthal

12.500

12.500

Subpijler 5C: Werelderfgoed
Erfgoed en ruimte (E280)
Nieuwe Natuur Werelderfgoed (E290)

36.185
20.234

36.185
20.234

401.126

366.600

Pijler 5: Ontspannen in Noordoostpolder

Totaal

Gerelateerde onttrekking aan reserves
(in €)

Omschrijving

Pijler 4: Leren in Noordoostpolder
Onderwijshuisvesting
Verzuimbeperking
Vergoeding bewegingsonderwijs
Peuterspeelzaalwerk
Projectplan Voorzien in Vastgoed
Lokaal onderwijs beleid

Geraamde
onttrekking 2016

Gerealiseerde
onttrekking
2016

1.712.069
3.425
43.509
25.000
80.000
15.000

682.494
0
43.509
25.000
80.000
15.000

Subpijler 5A: Sport
Bijdrage in exploitatie golfbaan
Uitstel/fasering realisatie bezuinigingen sport
Afkoop beheer en onderhoud tennisbanen

24.000
150.000
37.500

24.000
150.000
29.814

Subpijler 5B: Kunst, cultuur en bibliotheek
Culturele visitekaartjes
Cultuurbedrijf verzelfstandiging
7e Landschapskunstwerk

22.000
272.305
59.450

16.382
200.000
59.450

39.058
18.707

33.723
4.997

Pijler 5: Ontspannen in Noordoostpolder

Subpijler 5C: Werelderfgoed
Werelderfgoed Schokland (E001)
Poldertoren (E290)
Nog uit voeren werkzaamheden 2014
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Erfgoed en Ruimte
Nieuwe Natuur Werelderfgoed Schokland

19.000
41.825

0
31.536

Nog uit voeren werkzaamheden 2015
Erfgoed en Ruimte
Publieksparticipatieplan Schokland
Marktverkenning bezoekerscentrum Schokland

1.000
40.000
7.350

40.000
350

2.611.198

1.436.255

Totaal
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Programma 3
Economische Ontwikkeling

72
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Per programmadoelstelling en geplande investering wordt de status van de realisatie in
2016 aangegeven middels een vijftal symbolen aangegeven en toegelicht. De verklaring
van de gebruikte symbolen luidt:
Status
De doelstelling/investering is gerealiseerd.

Gebruikt symbool

De doelstelling/investering is in uitvoering en wordt gerealiseerd
binnen de gestelde termijn.
De doelstelling/investering is in uitvoering maar wordt niet
gerealiseerd binnen de gestelde termijn.
De doelstelling/investering is nog niet in uitvoering maar wordt
wel gerealiseerd binnen de gestelde termijn.
De doelstelling/investering is nog niet in uitvoering en wordt niet
gerealiseerd binnen de gestelde termijn.
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Programma 3 Economische ontwikkeling
Raadscommissie: Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE)
Programma

Pijler

Subpijler/productgroep/projecten
Subpijler 7A Werk en economie in
de gemeente:
Portefeuillehouder: J.E. Wijnants
Directeur: E.G. de Vries
Bevorderen werkgelegenheid
Transitiegelden Zuiderzeelijn
Subpijler 7B Nutsbedrijven:
Portefeuillehouder: J.E. Wijnants
Directeur: E.G. de Vries
Nutsbedrijven

Economische
ontwikkeling

Economische
ontwikkeling en
werkgelegenheid

Subpijler 7C Markten:
Portefeuillehouder: H. Suelmann
Directeur: E.G. de Vries
Markten

Subpijler 7D Recreatie en
toerisme:
Portefeuillehouder: A. Poppe
Directeur: E.G. de Vries
Recreatie en toerisme
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Programmadoel
Noordoostpolder wil samen met ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en inwoners
bouwen aan een duurzame en regionale economische infrastructuur waar sectoren met elkaar
zijn verbonden en ruimte is om te pionieren.
Dit moet leiden tot:
 Meer werkgelegenheid
 Meer mensen naar vermogen aan het werk
 Meer bestedingen in Noordoostpolder
Subpijler 7A Werk en economie in de gemeente
We stimuleren economische ontwikkeling en bieden een kader voor een duurzaam
economisch klimaat en arbeidsmarkt.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018:
 We willen een goed ondernemersklimaat voor het bestaande bedrijfsleven. De
benadering van de individuele ondernemer door de gemeente is daarbij belangrijk: ‘Ja,
het kan, tenzij…’ in plaats van ‘Nee, mits…’. We streven naar de invoering van een
(digitaal) ondernemersloket. We bieden ruimte voor de aanleg van glasvezelverbindingen.
 Noordoostpolder is nummer 1 in de agrofood sector. Samen met het bedrijfsleven en
het onderwijs slaan we de handen ineen om World Potato City tot een begrip in heel
Nederland en daarbuiten te laten uitgroeien.
 Onze eigen ondernemers zijn de beste ambassadeurs. We maken een ondernemersdenktank die helpt nieuwe bedrijven naar Noordoostpolder te halen. De
Floriade 2022 biedt kansen om Noordoostpolder als Agrivalley op de kaart te zetten.
 De Zuiderzeelijngelden zijn nuttig voor de versterking van onze economie. We willen
de mogelijkheden verruimen op basis van passende criteria zodat ook kleinere
projecten kunnen profiteren van dit geld.
 Wij maken gebruik van de kansen in en rond ons gebied voor de economische
ontwikkeling van de Noordoostpolder.
 Het grootste windpark van Europa wordt momenteel in Noordoostpolder
gebouwd. We willen de kansen voor een spin-off van dit park ondersteunen.
 De buitendijkse haven Urk mag er wat ons betreft komen. We blijven meedenken bij
de verdere ontwikkeling.
 De ontwikkeling van Lelystad Airport biedt kansen voor de bedrijvigheid in
Noordoostpolder, daar hebben we aandacht voor.
 Samen met (vertegenwoordigers van) ondernemers bepalen we ieder jaar maximaal
12 collectieve koopzondagen.
 De behoefte aan uitbreiding van bedrijvigheid in en rond de dorpen ondersteunen we
bijvoorbeeld door vrijkomende agrarische erven te benutten voor economische
bedrijvigheid.
Speerpunten uit de perspectiefnota 2016-2019:
 De bestaande clusters Agrofood, Compoworld en Nieuwland blijven stimuleren en
faciliteren en laten acquireren. Dit moet leiden tot een doorontwikkeling en
concurrentievoordelen.
 Zuiderzeelijngelden blijven inzetten om de economische structuur te verbeteren.
 Een spin-off realiseren van de ontwikkelingen van Lelystad Airport, Flevokust,
Maritieme Servicehaven en de Floriade in samenwerking met het bedrijfsleven.
 Samenwerking binnen Regio Zwolle continueren.
 Accountmanagement bieden, gericht op behoud en groei van het huidige bedrijfsleven.
 Naast de ondernemersdenktank een ondernemersloket inzetten ter bevordering van
het innovatievermogen, de werkgelegenheid en het lokale vestigingsklimaat. Tevens
een digitaal platform voor ondernemers faciliteren om kennis en gegevens met elkaar
te delen. Dit alles onder het motto: Ruimte voor groei!
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Blijven inzetten op vitalisering van bedrijventerreinen en snel internet op
bedrijventerreinen, en de ontwikkeling van bedrijventerreinen gelijk laten lopen met
de behoefte van de markt.
Samen met het bedrijfsleven de ‘mis match’ analyseren, om zo meer inzicht te krijgen
in de arbeidsmarkt en in te spelen op de veranderende vraag.
De WerkCorporatie inzetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar
werk te begeleiden.
Werkgevers stimuleren om hun werknemers continu te scholen, in het kader van een
‘leven lang leren’.
De dialoog tussen onderwijs en arbeidsmarkt over de aansluiting tussen onderwijs en
arbeidsmarkt (WerkCorporatie) faciliteren, teneinde jongeren in de regio vast te
houden, een aantrekkelijke vestigingsgemeente te zijn en om toekomstige
werkloosheid te voorkomen.
sociaal ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren bij
werkgevers.
samenwerken binnen de arbeidsmarktregio Flevoland, maar ook de verbinding leggen
met de arbeidsmarkt IJsselvechtstreek en Friesland.
Inzetten op centrummanagement om het centrum als totaalgebied te beheren, te
ontwikkelen en te vermarkten, in nauwe samenwerking met de
ondernemersvereniging.

Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 20152018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:
 Gemeentelijke vestigingsvisie 2013-2017
 Sociaal Economisch Beleid 2015-2018, waarbij de speerpunten zijn:
- stimuleren van innovaties;
- regionale ontwikkelingen en acquisitie;
- recreatie en toerisme;
- iedereen naar vermogen aan het werk;
- aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt;
- profilering en positionering.
Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Meer innovaties door
ondernemers

a. Inzetten van de ZZL gelden.
b. Opzetten van een pioniersfonds uit de ZZL- gelden.
c. Ondernemers informeren over de mogelijkheden van
Europese en provinciale subsidieprogramma’s.
d. Aansluiting zoeken bij de topsectoren Agro&Food en
High Tech materials.
e. Door middel van een online platform cross-overs
stimuleren en bedrijven met elkaar te verbinden.
f. De mogelijkheden van een Biobased Economy
onderzoeken.
g. NOPtalks organiseren.
TOELICHTING
STATUS
In 2016 konden CompoWorld en het
Agrofoodcluster verder werken aan hun positie
als cluster voor de bedrijfstak. Ook de projecten
N50 en rubbertracks van Zuidberg kregen een
bijdrage uit de ZZL-gelden. Andere aanvragen
zijn in behandeling.
Dit is nog niet geformaliseerd. Samen met
Provincie en gemeente Urk is in 2016 een start
gemaakt met de evaluatie van het ZZLprogramma.

MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers
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c. Martin Rommers

d. Martin Rommers

e. Martin Rommers
f.

Martin Rommers

g. Martin Rommers

2. Meer regionale
samenwerking

MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers

c. Martin Rommers

d. Martin Rommers

3. Gerichte acquisitie
uitvoeren

Ondernemers zijn door de accountmanagers
doorgeleid naar fondsen en subsidies. Ook het
Agrofoodcluster en CompoWorld geleiden
kansrijke initiatieven door.
Als gemeente hebben we extra ingezet op thema
Agri&Food binnen Regio Zwolle. Via CompoWorld
en Agrofoodcluster is aansluiting gezocht bij
topsector High Tech materials.
Alle voorbereidingen voor online ondernemersplatform NOPlinc zijn in 2016 getroffen.
In februari heeft het Agrofoodcluster samen met
Kennispoort Zwolle een bijeenkomst
georganiseerd over dit onderwerp, om het
onderwerp onder de aandacht te brengen bij
onder andere agrarische ondernemers.
In 2016 zijn meerdere NOP-talks georganiseerd.
Onderwerpen waren onder andere Biobased
Economy, Space/meteo meets Agro and Energy,
Online Platform NOPpedia
a. De ontwikkeling van de Buitendijkse Haven faciliteren.
b. De meerwaarde en kansen van Lelystad Airport samen
met ondernemers in kaart brengen.
c. Samen met ondernemers onderzoeken op welke wijze
Noordoostpolder zich kan profileren op de Floriade.
d. Deelnemen aan de samenwerking van de economische
regio Zwolle.
TOELICHTING
STATUS
Er is voortdurend intensief overleg met de
Provincie Flevoland en de Gemeente Urk tot het
realiseren van de haven. De gemeente
Noordoostpolder is onder voorwaarden bereid
hiervoor ZZL-middelen in te zetten.
De programmamanager van de provincie heeft
een presentatie gehouden tijdens het CEOoverleg met bedrijfskringen, over de kansen en
mogelijkheden voor het bedrijfsleven in
Noordoostpolder. Tevens is er een artikel
verschenen in Ondernemer Centraal over de
kansen van het vliegveld.
Oud-gedeputeerde Bert Gijsberts is aangesteld
als kwartiermaker namens de provincie. Samen
met onder andere het Agrofoodcluster worden
de mogelijkheden onderzocht.
Noordoostpolder is aangesloten bij de regio. In
2016 organiseerde de regio onder andere een
aantal werkbezoeken voor Kamerleden. Eén van
de werkbezoeken was bij Zuidberg in Ens,
waarbij ook Flevo Engineers uit Emmeloord een
presentatie verzorgde.
a. Eigen ondernemers als ambassadeurs inzetten ten
behoeve van acquisitie van nieuwe bedrijven.
b. Minimaal 1 verwerkend agrofood-bedrijf naar de polder
trekken en het faciliteren van uitbreidingsmogelijkheden
van bestaande agro-foodbedrijven.
c. Deelnemen aan beurzen op gebied van Agro Food en
logistiek.
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MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers

c. Martin Rommers

4. Kwalitatief goede en
representatieve
bedrijventerreinen

MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers

TOELICHTING
STATUS
Ondernemers worden op meerdere manieren als
ambassadeur ingezet. Goed voorbeeld is
stichting Nieuwland, waarin huidige
ondernemers in de glastuinbouw gesprekken en
bezoeken in het gebied organiseren. Ook
CompoWorld en het Agrofoodcluster treden op
als acquisiteur. De accountmanagers van EZ
‘gebruiken’ ook regelmatig ondernemers als
ambassadeur bij contacten met bedrijven van
buiten Noordoostpolder. Mooie vorm is het
‘Dafje Uit’ op 26 mei 2016, waarbij ondernemers
uit Noordoostpolder een zakenrelatie van buiten
de polder mochten uitnodigen voor een
introductie in Noordoostpolder.
Dit jaar heeft een verwerkend agro-foodbedrijf
van buiten Flevoland gekozen voor Emmeloord
als locatie om een nieuwe vestiging te bouwen.
Hiervoor is ruim 15.000 m² grond gekocht.
Daarnaast heeft Top Fresh een volledig nieuwe
verwerkingsfabriek in Kraggenburg geopend.
Waterman Onions, Agrico Research en TPC
dienden ook plannen in voor uitbreiding.
In september is in Frankrijk deelgenomen aan
Potato Europe 2016. Bezoekers en standhouders
zijn uitgenodigd voor Potato Europe 2017 in
Emmeloord. Gemeente is actief betrokken bij de
organisatie van Potato Europe 2017.
Verder waren de accountmanagers te vinden op
Transport & Logistics, de PROVADA en de Regio
Netwerkdagen.
a. Verbeteren van de digitale mogelijkheden op
bedrijventerreinen én in het buitengebied.
b. Beleid ontwikkelen ten aanzien van herstructureren
bedrijventerreinen voor het oude deel De Munt, de
Industrieweg en Bouwerskamp/Nijverheidsstraat.
c. Indien ondernemers een BIZ-regeling willen, deze
ontwikkeling als gemeente onder voorwaarden
faciliteren.
TOELICHTING
STATUS
De marktuitvraag van FiberFlevo heeft in het
buitengebied (met vooral agrarische
ondernemers) geleid tot voldoende deelname
om ook werkelijk van start te gaan met de
aanleg van glasvezel. De belangstelling van
ondernemers op de bedrijventerreinen was in
tweede aanleg ook voldoende voor een sluitende
businesscase.
Er is actief contact met ondernemers aan de
Industrieweg. Doel is tweeledig: 1. Herinvulling
van bestaande gebouwen en terreinen; 2.
Zoveel mogelijk behouden van de
karakteristieke panden. Enkele panden hebben
inmiddels een nieuwe invulling gekregen. Enkele
oude hallen zijn inmiddels verwijderd en de
ondergrond is gesaneerd. De ontstane
bouwkavels worden op de markt gebracht.
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c. Martin Rommers

5. Iedereen naar vermogen aan
het werk

MANAGER
a. Yvonne van der Sluis
b. Yvonne van der Sluis
c. Yvonne van der Sluis
d. Yvonne van der Sluis
e. Martin Rommers
f.

Martin Rommers

g. Yvonne van der Sluis

Voor het stadshart van Emmeloord zijn de
gesprekken gestart met ondernemers om een
BIZ op te zetten. Voor bedrijventerrein De Munt
worden oriënterende gesprekken gevoerd in
hoeverre een BIZ mogelijk is.
a. Werkgeversbenadering uitbreiden met
onderwijsinstellingen.
b. Samenwerking tussen accountmanagers EZ en
WerkCorporatie.
c. Werven van Buitengewone Werkgevers.
d. Samenwerking met bestaande Buitengewone Werkgevers intensiveren, verder vorm te geven en te ‘laden’.
e. Samenwerken met het Regionaal Werkbedrijf Flevoland
voor invulling van banenafspraak.
f. Mogelijkheden onderzoeken voor samenwerking met
arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek op gebied van
werkgeverscontacten en vacatures.
g. Samenwerken met private partijen zoals uitzendbureaus
om meer mensen naar werk te begeleiden.
h. Faciliteren en stimuleren van initiatieven op het gebied
van Sociaal ondernemerschap en Social Impact Bonds.
i. Opdrachten met een SROI paragraaf in samenwerking
met de WerkCorporatie bespreken en proberen in te
vullen.
j. Stimuleren en aanspreken van ondernemers om eigen
inwoners een kans te geven in plaats van
arbeidsmigranten.
k. Gesubsidieerde instellingen faciliteren en stimuleren om
een plek te creëren voor inwoners met een afstand tot
de arbeidsmarkt.
TOELICHTING
STATUS
De WerkCorporatie heeft in 2016 afspraken
gemaakt met speciaal onderwijs en ROC over
het delen van contacten met werkgevers
Er is sprake van structureel overleg tussen
werkgeversteam en accountmanagers EZ.
Wederzijdse leads worden uitgewisseld.
Het aantal Buitengewone werkgevers blijft
groeien. Eind 2016 zijn er 200 Buitengewone
werkgevers.
Het werkgeversteam van de WerkCorporatie is
in 2016 gestart met het aanhalen van de
contacten met alle Buitengewone werkgevers.
De regionale doelstelling voor de banenafspraak
(400 banen in 2015 en 2016) is behaald.
De samenwerking binnen Flevoland is nog volop
in ontwikkeling. Eerst wordt tijd en energie
gestoken in deze samenwerking. Wanneer deze
‘staat’, kan worden gekeken naar de samenwerking buiten de eigen arbeidsmarktregio.
De WerkCorporatie heeft een motie uitgevoerd
met betrekking tot werk in de agrarische sector.
Op basis van de ervaringen van deze motie,
werkt de WerkCorporatie intensiever samen met
uitzendbureaus (ook met de op de agrarische
sector gerichte uitzendbureaus).
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h. Yvonne van der Sluis

i.

Yvonne van der Sluis

j.

Yvonne van der Sluis

k. Yvonne van der Sluis

6. Aansluiting onderwijs
arbeidsmarkt

MANAGER
a. Martin Rommers
b. Martin Rommers
c. Martin Rommers

d. Martin Rommers
e. Martin Rommers

Als gevolg van personeelswisselingen was er
onvoldoende tijd om de geplande NOP-talk over
dit onderwerp goed voor te bereiden.
Opdrachten die in aanmerking komen voor een
SROI paragraaf (Social Return on Investment),
worden afgestemd met de WerkCorporatie. Dit
staat ook opgenomen in de overeenkomsten
tussen de gemeente en WerkCorporatie.
Er is een pilot geweest van de WerkCorporatie
met tuinders. Dit heeft geleid tot plaatsingen.
Het werkgeversteam bespreekt dit onderwerp
met de betreffende ondernemers. Het is en blijft
de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers
om hier een keuze in te maken.
Juridisch kunnen gesubsidieerde instellingen
hiertoe niet worden verplicht. Uiteraard is de
WerkCorporatie wel in gesprek met de
gesubsidieerde instellingen om plekken te
creëren voor onze inwoners met een afstand tot
de arbeidsmarkt.
a. Dialoog organiseren tussen onderwijs en werkgevers
over aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.
b. Onderzoeken van mogelijk ontwikkelen van vakopleiding
in combinatie met entreeopleiding vanuit principes
speciaal en praktijkonderwijs.
c. Het stimuleren van een Leven Lang Leren door middel
van voorlichting.
d. Imago technische sector verbeteren door middel van
activiteiten gericht op jongeren, ouders en basisscholen.
e. Onderzoek doen naar en ontwikkelen van een Leer- en
Ontdek Centrum.
f. Deelnemen aan mogelijke regionale ESF projecten met
betrekking tot jeugdwerkloosheid.
g. Clusters stimuleren om hoger onderwijs te ontwikkelen.
TOELICHTING
STATUS
Er is een start gemaakt met de dialoog tussen
onderwijs en bedrijfsleven ten aanzien van
windtechniek.
Het initiatief hiervoor ligt bij het onderwijs. Er
zijn geen concrete initiatieven genomen
Er is een analyse uitgevoerd naar de arbeidsmarkt in Noordoostpolder. Hierbij is gekeken
naar het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en de vraag van de arbeidsmarkt.
Daarnaast is in de regio Flevoland subsidie
aangevraagd voor een onderzoek naar de
haalbaarheid van een leerwerkloket in Flevoland.
Een dergelijk loket kan een grote rol spelen bij
het stimuleren van een leven lang leren.
In het voorjaar is de Week van de Techniek bij
het ROC geweest. Hier hebben 600 leerlingen
aan mee gedaan.
Samen met het primair onderwijs wordt de
mogelijkheid van een Leer- en Ontdekcentrum
op het gebied van expertise/ondersteuning en
een uitleencentrum verkend.
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f.

Martin Rommers

g. Martin Rommers

7. Profilering en positionering

MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers

c. Martin Rommers

De gemeente neemt deel aan een regionaal ESF
programma dat zicht richt op de re-integratie
van jongeren en mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. De uitvoering ligt bij de
WerkCorporatie
Aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt is een
belangrijk thema voor de deelnemende
bedrijven in het Agrofoodcluster. De vraag naar
goed personeel uit de regio neemt toe. Het
Agrofoodcluster is inmiddels een lectoraat
pootgoed gestart en werkt aan een doorlopende
leerlijn (MBO-HBO-WO).
Vanuit de Stichting Compoworld wordt steeds
nauwer samengewerkt tussen bedrijfsleven en
Hogeschool Windesheim. De kennis en
studenten van Windesheim worden ook gebruikt
bij verschillende innovatievraagstukken.
Via NOPpedia geldt voor alle sectoren dat
ondernemers afstudeeropdrachten en stage
plaatsen kunnen publiceren. Onderwijs
instellingen kunnen verzoeken plaatsen.
a. In samenwerking met Toerisme Flevoland en het
bedrijfsleven Buitengewone kwaliteitskeurmerken en
kwaliteitslabels ontwikkelen.
b. Het profileren van Emmeloord als World Potato City door
het Agrofoodcluster.
c. Het steunen van het opzetten van een food-experience
indien het initiatief haalbaar blijkt te zijn.
d. Stimuleren van cross-sectorale samenwerking tussen
recreatieve ondernemers en reguliere ondernemers op
het gebied van tuinbouw, Agrofood en logistiek.
e. Verblijf zakelijke markt en toeristische promotie.
f. Het verhaal van de Noordoostpolder laten vertellen door
ondernemers door het benoemen van ambassadeurs en
toeristische promotieorganisaties.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
De voorbereidingen zijn gestart. De
ambassadeursgroep buigt zich eerst over de
organisatie van Buitengewoon Noordoostpolder
75 jaar droog en Mondriaan in 2017. Daarna
wordt verder gewerkt aan de kwaliteitslabels.
In 2016 heeft het Agrofoodcluster meerdere
internationale delegaties op bezoek gehad. Eind
2016 heeft het cluster opdracht van de
gemeente gekregen om een bidbook te schrijven
om Noordoostpolder kandidaat te stellen voor
het World Potato Congress in 2021 met als
thema ‘Potatobility’.
Het Food Experience Center is niet gerealiseerd,
maar wel heeft het Agrofoodcluster aan de Duit
in Emmeloord een eigen onderkomen gevonden,
compleet met ontvangstruimte voor grotere
groepen. Met de mogelijke komst van het World
Potato Congress staat de wenselijkheid van een
grootschaliger centrum (fysiek of virtueel)
opnieuw op de agenda.
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d. Martin Rommers

e. Martin Rommers

f.

Martin Rommers

Er wordt onderzoek gedaan naar de kansen van
een potato-experience waar de sectoren met
elkaar kunnen samenwerken. Daarnaast wordt
samengewerkt in bijvoorbeeld de Tulpenroute,
Uit-jeTent, boerderijenroute en mogelijk Potato
Europe.
In het kader van Potato Europe wordt
onderzocht of het mogelijk is om de zakelijke
gast te verleiden een herhaalbezoek aan de
Noordoostpolder te brengen of langer verblijf te
stimuleren. Indien haalbaar zal een aanzet
gemaakt worden voor een PMPC (Product-MarktPartner Combinatie) zakelijk toerisme.
Voor wonen, werken en recreëren zijn
ambassadeurs benoemd die met het oog op het
verhaal van Noordoostpolder verder aan de slag
gaan met gebiedspromotie. De promotieorganisaties koppelen de promotie zoveel
mogelijk aan het verhaal van Noordoostpolder.

Hoe meten we dat?
Indicator
Aantal arbeidsplaatsen voortkomend uit subsidies ten behoeve
van innovaties
Aantal nieuwe verwerkende agrofoodbedrijven
Aantal nieuwe logistieke bedrijven op De Munt
Aantal hectare uitgegeven bedrijfsgrond
Aantal buitengewone werkgevers
Aantal arbeidsplaatsen
Totaal aantal inwoners in beroepsbevolking met regulier
betaald werk
Totaal aantal werkzoekende inwoners in beroepsbevolking
(Niet werkende werkzoekenden: NWW’s)
Totaal aantal werkloze inwoners in beroepsbevolking

Streefwaarde
2016

Feitelijke
waarde 2016

+25

27

+1
+1
+3
200
24.000

1
0
4,4 ha
200
24.3002

22.250

22.7003

2.300

2.5214

2.250

2.521

Wat zijn de kaders?
- Gemeentelijke visie vestigingsbeleid (2013)
- Provinciale Visie Werklocaties Flevoland (2030+)
- Sociaal Economisch Beleid (2015-2018)
- Beleidsplan sociaal domein en deelplan Participatiewet (2015)

2
3
4

Bron Louter, augustus 2016
Bron; Louter augustus 2016
Bron UWV 1-12-2016
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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.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014-2018:

Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten opgenomen.
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2016-2019:

Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten opgenomen.
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 20152018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:

Voor deze subpijler zijn geen overige speerpunten opgenomen.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. De gemeentelijke belangen
in nutsbedrijven en
participatie-maatschappij
Wadinko behartigen.

a. Proactief volgen van het door de partijen gevoerde
beleid en waar nodig actie ondernemen.
b. Algemene verordening Ondergrondse infrastructuur
(AVOI) en het handboek Kabels en leidingen
implementeren en onderhandelen over de
vergunningsvoorwaarden.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
Eind 2015 is een marktconsulatie gestart voor
het realiseren van snel internet/glasvezel in het
buitengebied en de onontsloten
bedrijventerreinen. In 2016 heeft FiberFlevo bv
zich geselecteerd als partij die de
wervingscampagne mag starten. Aan het einde
van de campagne is gebleken dat er voor het
buitengebied een haalbare business-case is.
Zodat in 2017 ca. 1.800 aansluitingen op het
glasvezelnet gerealiseerd gaan worden. In 2017
is opnieuw beoordeeld of de bedrijventerreinen
niet alsnog aangesloten kunnen worden. Dat
blijkt te lukken.
Er wordt een aantal jaren gewerkt met de
nieuwe verordening. In de 2e helft van 2016 is
gestart met het verbeteren van het proces van
aanvragen voor vergunningen en het doen van
graafmeldingen door de nutsbedrijven voor de
uitvoering van werkzaamheden. Dit wordt in de
loop van 2017 geëvalueerd.

MANAGER
a. Martin Rommers

b. Gerbert Schaapman
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Subpijler 7C Markten
We streven naar aanbod en groei van bestedingen.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014-2018:

Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten opgenomen.
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2016-2019:
 Voorbereidingen treffen om de markt te gaan verzelfstandigen.
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 20152018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:
 Voor deze subpijler zijn geen overige speerpunten opgenomen.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Besluit om weekmarkt wel
of niet te verzelfstandigen/
professionaliseren.

a. In samenwerking met marktcommissie onderzoek doen
naar mogelijkheden om weekmarkt te verzelfstandigen
en te professionaliseren.

MANAGER
a. Martin Rommers

TOELICHTING
STATUS
In november heeft de Centrale Vereniging van
Ambulante Handel tijdens de marktcommissie
de visie op ‘De markt van morgen’
gepresenteerd. Een verzelfstandiging lijkt nu
nog te vroeg.
a. Structureel overleg met de marktcommissie.
b. Marktmeester aanwezig op de markt.
c. Handhaven op de afspraken met betrekking tot
eindtijden.
d. De markt betrekken in het Open Plan Proces (OPP) van
het centrum.
TOELICHTING
STATUS
De marktcommissie is dit jaar een paar keer bij
elkaar geweest.

2. Een kwalitatieve en
aantrekkelijke weekmarkt.

MANAGER
a. Martin Rommers
b. Martin Rommers

Iedere donderdag is de marktmeester aanwezig
geweest op de markt.

c. Martin Rommers

De marktmeester heeft toegezien op de
naleving van de afspraken en, waar nodig,
gehandhaafd.
De marktcommissie heeft een actieve rol gehad
in het Open Plan Proces. Onder andere op basis
hiervan is en blijft het Kettingplein de plek voor
de weekmarkt. Eén en ander passend binnen
het scenario Compact Centrum. Aandacht is er
voor het treffen van een ondergrondse
stroomvoorziening en herinrichting van het
Kettingplein en omstreken.

d. Martin Rommers

Wat zijn de kaders?
- Marktverordening (2008)
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Subpijler 7D Recreatie en toerisme
Ondernemers en organisaties uitdagen en faciliteren in het hier naartoe trekken van
meer toeristen en recreanten, de verblijfsduur te verlengen en de mogelijkheden om te
besteden te vergroten.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014-2018:
 Toerisme en recreatie groeien uit tot een interessante sector voor Noordoostpolder.
Wij dagen toeristische bedrijven uit om het product Noordoostpolder nog meer op de
kaart te zetten.
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2016-2019:
 De ontwikkelingen van Lelystad Airport, Potato Europe en de Floriade in Almere
nauwlettend volgen. Dit biedt kansen voor toerisme (ook toeristen vanuit het
buitenland).
 Daar waar mogelijk de opkomende deeleconomie faciliteren.
 Aanbieders van lokale producten stimuleren om onder één merk de producten te
verkopen voor de herkenbaarheid en positionering van Noordoostpolder.
 Een nieuwe campagne met betrekking tot gebiedspromotie opstarten, waarbij op het
gebied van werken en recreatie ondernemers en toeristen naar Noordoostpolder
worden getrokken.
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 20152018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:
 Afbouw subsidie voor kinderboerderij met 25% met ingang van 2017
(BP 2013-2016, nr. 1339).
 Inzetten op promotie, samenwerking en kennisdeling en productontwikkeling (Sociaal
Economisch Beleid 2015-2018).
Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Meer recreanten en toeristen
naar Noordoostpolder door
een goede promotie

a. Informatie voor buitenlandse gasten beschikbaar
maken.
b. Inzetten op de strategie van het in ‘de etalage’ zetten
van aantal trekkers en bezoekers vervolgens verleiden
‘de winkel’ in te gaan en het gebied te ontdekken.
c. Aanhaken bij activiteiten van bijvoorbeeld het NBTC en
Toerisme Flevoland.
d. Het VVV merk voeren, door afnemen licentie via
Toerisme Flevoland.
e. Het faciliteren van een promotie-uitvoeringsorganisatie
in de vorm van Toerisme Flevoland. De promotieopdracht vastleggen in een overeenkomst.
f. Zoveel mogelijk gebruik maken van de slogan en
beeldmerk ‘Buitengewoon Noordoostpolder’.
g. Het thema recreatie en toerisme opnemen in
campagneplan gebiedspromotie.
h. Opschalen en breder uitzetten van evenementen (bijvoorbeeld Pieperfestival, Tulpenfestival en Uit-Je-Tent)
TOELICHTING
STATUS
Informatie op de VVV-website en i-points is
uitgebreid en in meer talen beschikbaar. Ook
zijn er brochures gemaakt in meerdere talen.
Noordoostpolder is met Schokland en het
Waterloopbos aangehaakt op de zogenaamde
metrolijnen van het Nederlands Bureau voor
Toerisme en Congressen (NBTC). Dat leidt tot
een breder internationaal bereik.

MANAGER
a. Martin Rommers
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b. Martin Rommers

c. Martin Rommers

d. Martin Rommers

e. Martin Rommers

f.

Martin Rommers

g. Martin Rommers
h. Martin Rommers

2. Meer krachten en
initiatieven bundelen wat
leidt tot meer
samenwerking en crossovers

Waterloopbos en Schokland zijn aangemerkt als
iconen door het NBTC. De vertegenwoordigers
van de iconen zijn betrokken in gesprekken
over de betere spreiding van internationale
toeristen over Nederland.
Naast de connectie met het NBTC is
Noordoostpolder met Schokland en het
tulpenfestival aangehaakt op de travel trade
actie van Toerisme Flevoland en de op de Duitse
markt gerichte Oma Tag campagne. Toerisme
Flevoland heeft een toolkit ontwikkeld en
beschikbaar gesteld voor ondernemers om het
verhaal van Flevoland te vertellen.
De licentie is afgenomen en de VVV website is
dit jaar omgebouwd naar een
gebruiksvriendelijker format.
Met Toerisme Flevoland is dit jaar een
overeenkomst aangegaan voor de promotie van
Noordoostpolder. Uitgangspunt voor de
overeenkomst was het marketingactiviteitenplan
2016. De kerntaken bestonden uit: promotie,
informatievoorziening en gastheerschap,
productontwikkeling en samenwerking. 40
ondernemers hebben deelgenomen aan het
partnerplan. Buitengewoon Noordoostpolder is
meegenomen in de uitingen.
Toerisme Flevoland, Uit-jeTent, StEP, Route8317
en boerderijenroute hebben gebruik gemaakt
van de slogan en het beeldmerk Buitengewoon
Noordoostpolder. Bovendien zijn alle subsidierelaties via de beschikking 2017 gevraagd het
beeldmerk en de slogan te gebruiken. Tijdens
het toeristisch platform is een oproep gedaan
voor ambassadeurs die Buitengewoon
Noordoostpolder willen uitdragen. Een aantal
enthousiaste ondernemers heeft zich hiervoor
aangemeld en gebruikt het beeldmerk en de
slogan.
Het thema recreatie en toerisme is opgenomen
in het in december 2015 door het college
vastgestelde campagneplan Gebiedspromotie.
Voor zowel het Pieperfestival, Uit-jeTent en het
tulpenfestival zijn plannen gemaakt en
uitgevoerd om deze evenementen op te schalen.
Uit-jeTent 2.0 heeft dit jaar gewerkt met 3
festivalterreinen en aan de tulpenroute zijn
nieuwe elementen toegevoegd, zoals een
bustour, selfievelden, helikoptervluchten en een
buslijn vanuit Giethoorn. Ook het Pieperfestival
is doorontwikkeld.
a. Verder ontwikkelen cluster Kuinderbos
b. Onderzoeken samenwerking Weerribben-Wieden en
Rijksmonument Waterloopbos
c. Stimuleren onderlinge samenwerking toeristische
ondernemers.
d. Met ondernemers in gesprek over gastheerschapfunctie.
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MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers

c. Martin Rommers

d. Martin Rommers
e. Martin Rommers

f.

Martin Rommers

g. Martin Rommers
h. Martin Rommers

e. Samenwerken met RONOP, Toerisme Flevoland, StEP en
Uit-je-Tent. De onderlinge samenwerking tussen deze
organisaties bevorderen, waarbij Toerisme Flevoland als
platform kan functioneren.
f. Samenwerken met Urk, overige gemeenten in Flevoland
en Regio Zwolle.
g. Samenwerken met Gastvrije Randmeren op thema
gebiedspromotie.
h. Twee maal per jaar organiseren toeristisch platform.
TOELICHTING
STATUS
De ondernemers verenigd in het cluster
Kuinderbos: Staatsbosbeheer, Eigenwijze,
Verhage en de Orchideeën Hoeve hebben een
projectleider aangesteld om samenwerking
verder uit te werken. Met Schokland, Urk en het
Waterloopbos wordt momenteel gewerkt aan
een gebiedsvisie.
Voor het Waterloopbos is een ontwikkelagenda
opgesteld. Natuurmonumenten heeft een
prioritering aangebracht qua te ontwikkelen
projecten en heeft bij verschillende partijen een
financiële aanvraag ingediend. WeerribbenWieden wordt in verdere planontwikkeling
meegenomen.
RONOP organiseerde in maart een
leefstijlenworkshop, om samen arrangementen
te ontwikkelen. Ook de deelnemers aan
Route8317 hebben de samenwerking
geïntensiveerd. Op 11 april en 22 november is
het toeristisch platform Noordoostpolder
georganiseerd waar beide keren circa 45
ondernemers aanwezig waren. Ook in promotie
activiteiten hebben ondernemers samengewerkt.
Ten behoeve van het stimuleren van de
gastheerschapfunctie bij ondernemers is een
training social media georganiseerd.
Gemeente heeft regelmatig overleg gevoerd met
StEP, Uit-jeTent, RONOP en Toerisme Flevoland.
Meegedacht over initiatieven en verbindingen
tussen partijen gelegd. Een aantal
promotieactiviteiten is gezamenlijk opgepakt.
Noordoostpolder is participant in het ambtelijk
overleg. In het najaar zijn 2 onderzoeken
opgeleverd t.b.v. gezamenlijke
productontwikkeling op het thema fietsen.
Verder is er input geleverd voor de nieuwe
provinciale toeristische visie. Noordoostpolder
participeert in de regio Zwolle. Met Urk zijn
promotieacties opgepakt.
Noordoostpolder is agendalid van coöperatie
Gastvrije Randmeren. Als er kansen waren qua
promotie werd hier op aangehaakt.
Het eerste toeristisch platform was op 11 april.
Er is informatie verstrekt over LEADER en het
vervolg van de gebiedspromotie.
Door ondernemers is gepitcht over nieuwe
activiteiten en aanbod.
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3. Meer productontwikkeling

MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers

c. Martin Rommers

d. Martin Rommers

4. Betere infrastructuur

MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers

Dit bevordert dat ondernemers elkaars aanbod
kennen. Het tweede platform was op 22
november in de nieuwe bloementuin van de
Orchideënhoeve.
a. Verbinden van Weerribben-Wieden, Waterloopbos,
Schokland en Urk.
b. Aanbod van producten clusteren.
c. Stimuleren productontwikkeling ondernemers op thema
fietsen.
d. Schokland nog meer verbinden met andere werelderfgoederen in Nederland.
TOELICHTING
STATUS
Waterloopbos, Kuinderbos, Urk en Schokland
zijn dit jaar met elkaar in gesprek gegaan over
een samenwerking. Momenteel wordt gewerkt
aan een gezamenlijke gebiedsvisie. Het
Waterloopbos zal ook de link naar WeerribbenWieden leggen.
Het clusteren van aanbod heeft plaats gevonden
door samenwerking in Route8317, cluster
Kuinderbos, Schokland (vanuit visie Tijdloos
Mysterie), Oostrand, cultuurhistorische driehoek
Nagele-Urk-Schokland en evenementen als UitjeTent.
Op het thema fietsen zijn m.n. promotieacties
uitgevoerd zoals het onder de aandacht brengen
van themaroutes. Met de provincie is overleg
gevoerd over de productontwikkeling. In het
najaar is een aantal onderzoeken opgeleverd
met betrekking tot de realisatie van
pleisterplaatsen en Toeristische Overstappunten.
Er is samen gewerkt met alle werelderfgoederen
binnen de Stichting Werelderfgoed Nederland. Er
wordt gestreefd naar meer bekendheid. In de
zomer is een (pilot) shuttlebus van Amsterdam
via Bataviastad naar Schokland opgezet om de
bereikbaarheid te verbeteren.
a. Onderzoek naar betere bewegwijzering en bebording in
samenwerking met de RONOP.
b. Onderzoeken en realiseren van ontbrekende schakels in
het fietsknooppuntennetwerk in samenwerking met
gebiedspartners.
TOELICHTING
STATUS
Door de RONOP is onder leden een enquête
uitgezet om te inventariseren waar behoefte aan
is qua bebording en bewegwijzering. Door de
gemeente is gewerkt aan een nieuwe
beleidsregel om regelgeving enigszins te
versoepelen en uniformiteit te creëren. Aan de
provincie is input geleverd over de herziening
van haar beleid met als doel toeristische
voorzieningen beter bekend te maken.
Ten aanzien van het fietspad Zwartemeerdijk
zijn gesprekken met Waterschap en provincie
gaande. Het waterschap komt in februari met
een voorstel.
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Hoe meten we dat?
Indicator
Besteding verblijfgasten en dagbezoekers in miljoenen euro’s
Werkgelegenheid m.b.t. verblijfgasten en dag- bezoekers in
aantallen Fte’s
*

Streefwaarde
2016

34
409

Feitelijke
waarde
2016

Vervallen*
940

Omdat de monitor Toerisme en Recreatie Flevoland niet meer verschijnt zijn er geen gegevens meer
beschikbaar over het aantal bestedingen. De werkgelegenheid is uit een andere bron gehaald LISA 2015.
Omdat LISA meerdere categorieën meerekent onder toerisme is er een verschil tussen streefwaarde en
status.

Wat zijn de kaders?
- Sociaal Economisch Beleid (2015-2018)
- Nota Toeristische Verblijfsaccommodaties (2013)
- Sociale Structuurvisie (december 2013)
- Beleidskader Structuurvisie (2014)
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Wat zijn de lasten in 2016?
Lasten
Productgroep

(in €)
Programma

Rekening

Economische ontwikkeling
2015 *

Primitieve

Begroting

Rekening

begroting

ná wijziging

2016

2016

2016

PIJLER 7: ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN WERKGELEGENHEID
SUBPIJLER 7A: WERK EN ECONOMIE IN DE GEMEENTE
B310

Handel, ambacht, industrie

B330

SUBPIJLER 7B: NUTSBEDRIJVEN
Nutsbedrijven

B310

SUBPIJLER 7C: MARKTEN
Markten

B560

SUBPIJLER 7D: RECREATIE
Openluchtrecreatie

Totale lasten

2.471.728

1.261.969

3.418.558

3.712.265

2.471.728

1.261.969

3.418.558

3.712.265

9.520

8.818

8.818

1.589

9.520

8.818

8.818

1.589

95.927

90.738

90.738

95.473

95.927

90.738

90.738

95.473

449.308

458.921

602.552

630.667

449.308

458.921

602.552

630.667

3.026.483

1.820.446

4.120.666

4.439.994

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
*Door invoering van een nieuwe productindeling zijn de vergelijkende cijfers van 2015 op sommige
productgroepen gewijzigd

Wat zijn de baten in 2016?
Baten
Productgroep

(in €)
Programma

Rekening

Economische ontwikkeling

Primitieve

Begroting

begroting

ná wijziging

2015 *
2016
PIJLER 7: ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN WERKGELEGENHEID

Rekening

2016

2016

SUBPIJLER 7A: WERK EN ECONOMIE IN DE GEMEENTE
B310

Handel, ambacht, industrie

B330

SUBPIJLER 7B: NUTSBEDRIJVEN
Nutsbedrijven

B311

SUBPIJLER 7C: MARKTEN
Markten

B560

SUBPIJLER 7D: RECREATIE
Openluchtrecreatie

Totale baten

121.231

145.810

1.417.938

1.581.365

121.231

145.810

1.417.938

1.581.367

-

-

-

-

-

-

-

-

32.569

34.905

34.905

29.571

32.569

34.905

34.905

29.571

386

2.410

2.410

141

386

2.410

2.410

141

154.186

183.125

1.455.253

1.611.077

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
*Door invoering van een nieuwe productindeling zijn de vergelijkende cijfers van 2015 op sommige
productgroepen gewijzigd
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Weergave verdeling werkelijke lasten en baten programma 3 per
(sub)pijler:

Lasten 2016
2%
0%

14%

Pijler 7A Werk en economie in de
gemeente
Pijler 7B Nutsbedrijven
Pijler 7C Markten
84%
Pijler 7D Recreatie

Baten 2016
2%

0%

0%
Pijler 7A Werk en economie in de
gemeente
Pijler 7B Nutsbedrijven
Pijler 7C Markten
98%

Pijler 7D Recreatie
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Gerelateerde toevoegingen aan reserves
(in €)

Omschrijving

Geraamde
toevoeging
2016

Pijler 7:
Economische ontwikkeling en
werkgelegenheid
Overige gemeentelijke eigendommen
Sloop schuur Muntweg
Zuiderzeelijngelden
Totaal

Gerealiseerde
toevoeging
2016

6.000
45.500
15.112

6.000
45.500
15.112

66.612

66.612

Gerelateerde onttrekkingen aan reserves
(in €)

Omschrijving

Geraamde
onttrekking
2016

Pijler 7:
Economische ontwikkeling en
werkgelegenheid
Overige gemeentelijke eigendommen
Investeringen Landelijk Gebied
Opknappen Werklocaties
Snel Internet Buitengebied
Verwervingskosten de Stiepe
Bevorderen economie
Proef de smaak van Flevoland
Zuiderzeelijn

Totaal

Gerealiseerde
onttrekking
2016

415.377
40.768
36.850
125.000
107.313
135.000
2.564
1.285.910

405.377
40.768
16.850
107.608
104.757
83.300
0
1.005.051

2.148.782

1.763.711
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Programma 4
Dienstverlening en besturen

94

95

Per programmadoelstelling en geplande investering wordt de status van de realisatie in
2016 aangegeven middels een vijftal symbolen aangegeven en toegelicht. De verklaring
van de gebruikte symbolen luidt:
Status
De doelstelling/investering is gerealiseerd.

Gebruikt symbool

De doelstelling/investering is in uitvoering en wordt gerealiseerd
binnen de gestelde termijn.
De doelstelling/investering is in uitvoering maar wordt niet
gerealiseerd binnen de gestelde termijn.
De doelstelling/investering is nog niet in uitvoering maar wordt
wel gerealiseerd binnen de gestelde termijn.
De doelstelling/investering is nog niet in uitvoering en wordt niet
gerealiseerd binnen de gestelde termijn.
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Programma 4 Dienstverlening en besturen
Raadscommissie
Programma

: Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE)
Pijler

8. Dienstverlening
Dienstverlening
en besturen

9. Bestuur en
organisatie

Subpijler/productgroep/projecten
Portefeuillehouder: A. van der Werff
Directeur: I.J.W. Valk
Burgerdiensten
Project:
Programma dienstverlening en
digitalisering

Portefeuillehouder: A. van der Werff
Directeur: I.J.W. Valk
Bestuursorganen
Bestuursondersteuning
Bestuurlijke samenwerking
Rechtsbescherming
Voorlichting
Communicatie en burgerparticipatie
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Programmadoel
De veranderingen in onze samenleving vragen om een krachtig en betrouwbaar bestuur.
Onze inwoners en bedrijven staan centraal. Het bestuur is zichtbaar en zet in op het
verkleinen van de afstand met de inwoner. Zij wil de regeldruk voor inwoners en bedrijven
waar mogelijk verminderen.
De veranderende verhouding tussen overheid en inwoners leidt tot een andere manier van
werken van de gemeente. Noordoostpolder wil voor haar inwoners en ondernemers het zaken
regelen met de gemeente prettig, handig en makkelijk maken. Zij kiest voor het bieden van:
 Digitale dienstverlening waar dit effectief en efficiënt is.
 Persoonlijk contact en maatwerk waar dit de kwaliteit van haar dienstverlening
bevordert.
 Haar (digitale) communicatie, ook via social media, is duidelijk en helder gericht op
onze inwoners en ondernemers.
Pijler 8 Dienstverlening
We streven naar goede (digitale) dienstverlening voor onze inwoners, bedrijven en
instellingen.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018:
 Wij willen de regeldruk voor inwoners en bedrijven verminderen. Wij gaan uit
van de landelijke regels en stellen alleen aanvullende regels als de lokale situatie
daarom vraagt. Wij vinden het belangrijk dat helder is waar welke overheidslaag over
gaat en willen een stapeling van regels voorkomen.
 Digitale communicatie heeft in de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. En het
recht om digitaal zaken te doen met de overheid wordt wettelijk verankerd via de
Rijksagenda Digitaal 2017. Onze inwoners zullen steeds vaker kiezen om zaken
digitaal met de gemeente te regelen. Via het programma dienstverlening en
digitalisering wordt het aantal producten dat via het digitaal loket aangeboden wordt
stapsgewijs verder uitgebreid, ook voor ondernemers.
 Goede regels vragen om goede handhaving en communicatie met oog
voor de situatie.
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2016 – 2019:
 We blijven werken, samen met het bedrijfsleven en onze inwoners als
ambassadeurs, aan de promotie van onze gemeente via ‘Buitengewoon
Noordoostpolder’. Dit gaan we doen door het uitvoeren van het campagneplan dat in
de tweede helft van 2015 wordt vastgesteld.
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 20152018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:
 De gemeentelijke website moet daarop aangepast worden, ingericht volgens het
zogenaamde toptakenprincipe en aangesloten op de systemen en processen in de
organisatie. Daarmee leggen we de basis voor een snelle en vindbare lokale overheid.
 Het bovenstaande vraagt aanpassingen in, en verdere digitalisering van onze
processen. Dat vergt extra investeringen maar zal op termijn tijdwinst in de
afhandeling opleveren. Dat komt de dienstverlening ten goede.
 Ontwikkeling visie en strategie voor de informatiehuishouding. Aansluitend daarop
realisatie en implementatie (BP 2014-2017).
 Het handhaven van de op basis van de dienstverleningsvisie 2020 geactualiseerde
servicenormen.
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Wat hebben we bereikt?
1. Klantgericht en efficiënte (e)dienstverlening aan inwoners

MANAGER
a. Martin Rommers

b. Eric Streefland

c. Francien van Golen
d. Eric Streefland

e. Eric Streefland

2. Klantgericht en efficiënte (e)dienstverlening aan
ondernemers
MANAGER
a. Eric Streefland

b. Eric Streefland

3. Informatiehuishouding op orde

Wat hebben we daarvoor gedaan?
a. Lean inrichten klantprocessen.
b. Productenaanbod via digitaal loket uitbreiden.
c. Doorontwikkelen van het Klant Contact Centrum
(KCC).
d. Toptakenwebsite verder ontwikkelen.
e. (Verder) inzetten berichtenbox bij communicatie met
inwoners.
TOELICHTING
STATUS
De eerste processen zijn opgepakt volgens de
LEAN methodiek en meer klantgericht
ingericht. Een groep medewerkers is opgeleid
en gecertificeerd om de organisatie te
faciliteren bij het LEAN inrichten van
(klant)processen. Op jaarbasis worden tien
processen opgepakt.
De meest gevraagde producten
(standaardproducten) kunnen digitaal worden
aangevraagd. Door kanaalsturing stimuleren
we burgers om van dat digitale kanaal
gebruik te maken.
Is een continu proces in relatie tot het
programma Dienstverlening.
De toptakensite is sinds april 2016
operationeel. Door middel van metingen
komen we tot een vorm van continue
monitoring en verbetering. Een webteam
heeft vorm aan de webvisie en biedt
informatie ten behoeve van de kanaalsturing.
Steeds meer communicatie van de gemeente
loopt via de berichtenbox van Mijn Overheid.
Landelijk voert men in 2017 een grote
vernieuwing door, omdat het gebruik in 2016
enorm is gestegen. Bij die ontwikkeling is de
gemeente nauw betrokken via het
afnemerspanel.
a. Productenaanbod voor ondernemers via digitaal loket
uitbreiden (e-herkenning).
b. (Verder) inzetten berichtenbox bij communicatie met
ondernemers.
TOELICHTING
STATUS
Landelijk wordt gewerkt aan wet- en
regelgeving om ondernemers het recht te
geven digitaal zaken te doen met de
overheid. Op die ontwikkeling bereiden
we ons voor.
Bij de rijksoverheid bestaat het voornemen
om de digitale kanalen voor burgers en
bedrijven te integreren. Bij dat voornemen
sluiten we ons aan door te participeren in
landelijke gremia.
a. Verder ontwikkelen van de gemeentelijke
informatiestructuur /architectuur voor aansluiting op
landelijke voorzieningen.
b. Uitvoeren digitale agenda 2020.
c. Verder digitaliseren documenten en archieven.
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MANAGER
a. Eric Streefland

b. Eric Streefland

c. Carlo Cloosterman

TOELICHTING
In de eerste helft van 2016 heeft een
verkenning plaatsgevonden van de inrichting
van de informatievoorziening. Er wordt een
stappenplan opgesteld met als doel om de
governance binnen de informatievoorziening
verder te verbeteren.
Het, op basis van de door de raad
vastgestelde (e)dienstverleningsvisie,
opgestelde programma dienstverlening en
digitalisering wordt uitgevoerd. Daarin zit de
digitale agenda 2020 vervat.
De invenstarisatie en digitalisering van twee
grote archiefdelen zijn afgerond. Dit betreft
de periode van 1942 tot 1987. Verder wordt
er sinds 1-1-2016 uitsluitend digitaal archief
opgebouwd en is een digitaal depot in gebruik
genomen voor het ontsluiten van onze
historische archieven.

STATUS

Hoe meten we dat?
Indicator
% tevreden inwoners en ondernemers minimaal gelijk aan
landelijk gemiddelde
% tevreden over voldoende communicatie over het verloop van
de afhandeling
*

Streefwaarde
2016

85%
68%

Feitelijke
waarde 2016

Geen meting
(*)
Geen meting
(*)

Er is een nieuw stelsel aan indicatoren ontwikkeld in “Waar staat je gemeente?” Die zijn in de
programmabegroting 2017 opgenomen en worden eens in de twee jaar gemeten.

Wat zijn de kaders?
- Dienstverleningsvisie 2020 (raad 2015)
- Programma dienstverlening en digitalisering (2015-2017)
- RijksUitvoeringagenda: (digitaal 2017)
- VNG agenda: (digitaal 2020)
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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 Coalitieakkoord 2014 – 2018:
 Wij zijn een bestuur dat in een open verbinding wil staan met de samenleving, zonder
afstand tot onze inwoners. Wij staan voor een overheid die zich dienstbaar opstelt: de
gemeente is er voor onze inwoners en bedrijven en niet andersom.
 Door samen te werken met andere gemeenten kun je meer bereiken dan alleen.
Wanneer die samenwerking overgaat in een formele samenwerkingsvorm vinden we
het belangrijk dat de democratische invloed vanuit de raad van Noordoostpolder goed
geregeld is.
 Lokale ondernemers verdienen een eerlijke kans. Als de gemeente inkoopt maken we
waar dat kan en mag op basis van de wet en regelgeving meer gebruik van lokale
ondernemers.
 Inwoners kunnen van de gemeente duidelijke en tijdige communicatie en heldere
afspraken verwachten. Dat geldt ook voor onze samenwerkingspartners.
 De veranderende verhouding tussen overheid en inwoners leidt tot een andere manier
van werken. Meer verantwoordelijkheid voor inwoners leidt ook tot een efficiënter en
doeltreffender optreden van de gemeente.
 Wij herijken de uitgangspunten van het subsidiebeleid op doeltreffendheid en
doelmatigheid.
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2016 – 2019:
 Ons personeelsbestand is veranderd de afgelopen jaren. Als gevolg van de
bezuinigingen hebben we minder medewerkers, door geringe mobiliteit is de
gemiddelde leeftijd omhoog gegaan en de pensioengerechtigde leeftijd is gestegen. Dit
en de nieuwe manieren van werken, digitalisering en diverse andere ontwikkelingen,
vraagt dat we investeren in strategisch personeelsmanagement.
 Volgens de banenafspraak creëren gemeenten elk jaar extra banen voor mensen met
een arbeidsbeperking tot 2023. Het exact aantal in te vullen banen is nog niet bekend,
waarschijnlijk gaat het om één à twee banen per jaar. Hiervoor gaan we
garantiebanen creëren binnen de bestaande formatieruimte.
 Eenvoudige en routinematige werkzaamheden verdwijnen langzamerhand door
digitalisering. Dit betreft vooral een verschuiving en verzwaring van werkzaamheden:
er is meer capaciteit nodig is voor onderhoud en beheer van de systemen.
 De huidige samenleving vraagt dat we steeds meer samenwerken. Hierdoor ontstaan
tal van samenwerkingsorganen, waarbinnen specialisten langdurige en intensieve
relaties met elkaar opbouwen. Daarnaast is er een toename van het aantal externe
netwerken dat betrokken is bij deze samenwerkingsorganen, denk aan inwoners,
maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ook intergemeentelijke samenwerking
krijgt steeds meer vorm door bijvoorbeeld SWIF (samenwerken in Flevoland), het
samenwerkingsverband met de regio Zwolle en de samenwerking met Urk op een
aantal terreinen. Door deze samenwerkingsvormen neemt de complexiteit en het
belang van het delen van informatie toe.
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 20152018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:

Communiceren over activiteiten rondom de realisatie van Stadshart Emmeloord (BP
2012-2015, nr. 1228).

Verstrekken microkredieten (BP 2013-2016, nr. 1345).

Traject Passend Organiseren (BP 2013-2016, nr. 1346).

Implementatie functiewaarderingssysteem (BP 2014-2017, nr. 1414).

Internationalisering: beleid (BP 2014-2017, nr. 1415).
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Wat hebben we bereikt?
1. Een open, zichtbare en
toegankelijke organisatie

MANAGER
a. Yvonne van der Sluis

b. Yvonne van der Sluis

c. Yvonne van der Sluis

d. Yvonne van der Sluis

Wat hebben we daarvoor gedaan?
a. Duidelijk communiceren over wat de gemeente doet
en bereikt, vanuit legitimatie en niet vanuit
profilering. Dit doen we onder andere via
gemeentelijke publicaties in kranten, de website,
persberichten en perscontacten, maar ook via de
sociale media.
b. Bevorderen van helder, eigentijds taalgebruik en
verwoorden van boodschap in brieven, e-mails en
andere communicatiemiddelen.
c. Advisering door een onafhankelijke adviescommissie
op ontvangen bezwaarschriften. Inzet van
gespreksbegeleiders of mediation bij bezwaren.
d. Verder doorontwikkelen van de principes van
Passend Organiseren binnen onze organisatie om
veel meer te gaan werken vanuit de context, waar
dat helpend is.
TOELICHTING
STATUS
We communiceren via diverse kanalen vanuit
legitimatie, om zoveel mogelijk inwoners te
bereiken. Dat kan dus zijn via kranten, maar
ook bijvoorbeeld via Facebook of Twitter. Op
deze manier proberen we adequaat in te
spelen op vragen die in de samenleving
spelen
Naast diverse schrijftrainingen hebben we
schrijfhulpen in de hele organisatie die onze
collega’s helpen met het schrijven van
heldere en eigentijdse brieven en e-mails.
We kennen een bezwarencommissie met een
algemene kamer en een sociale kamer. Als er
een bezwaar binnenkomt proberen we eerst
door middel van mediation in gesprek te gaan
over het bezwaar. De organisatie kent twee
mediators en acht gespreksbegeleiders. Het
in gesprek gaan met bezwaarmakers past bij
hoe wij als organisatie willen omgaan met
onze inwoners en bedrijven en is erg
succesvol. De meeste bezwaren gaan niet
door naar de bezwarencommissie. De
bezwaarmakers waarderen de inzet van
mediation.
Alle clusters binnen onze organisatie zijn
vertegenwoordigd in een kerngroep Passend
Organiseren. Door het bespreken van actuele
casuïstiek wordt het Passend Organiseren
helder en bevorderd. Diverse collega’s
hebben (interne) trainingen gevolgd
waaronder het volledige management.
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2. Inwoners actief betrekken bij
bestuur en beleidsvorming

MANAGER
a. Yvonne van der Sluis
b. Yvonne van der Sluis

c. Yvonne van der Sluis
d. Yvonne van der Sluis

3. Gebiedspromotie

MANAGER
a. Yvonne van der Sluis

b. Yvonne van der Sluis

a. Organiseren politiek uurtje en rondetafelgesprekken
(RTG’s).
b. Aanbieden van mogelijkheden input te leveren op het
gemeentelijk beleid via het burger-panel.
c. Het instrument ‘Waar staat je gemeente’ wordt elke
twee jaar benut.
d. Uitvoeren van het participatiebeleid.
TOELICHTING
STATUS
Het organiseren van RTG’s wordt verzorgd
door de griffier.
Drie van de 4 geplande peilingen van het
burgerpanel zijn gehouden. Dit valt binnen de
geformuleerde doelstellingen voor dit
instrument. De volgende onderwerpen zijn
aan bod gekomen: musea, beweegtuinen,
prioritering BOA’s, vuurwerkbeleid en
meldingen openbare ruimte.
In het najaar van 2015 zijn onze inwoners via
een enquête geraadpleegd. De resultaten
hiervan zijn dit jaar gerapporteerd.
Het uitvoeren van participatiebeleid wordt op
verschillende manieren vorm gegeven vanuit
de verschillende vraagstukken en disciplines
in de organisatie.
a. Samenwerking met partijen als BAN, STEP, Ronop,
OVG, ondernemers en de beleidsvelden economische
zaken en toerisme/recreatie om samen kansen te
benutten voor gebiedspromotie.
b. Communiceren over de realisatie van het Stadshart
Emmeloord (OPP), woon- en recreatiegebieden als
Wellerwaard en Emmelhage.
TOELICHTING
STATUS
Er is een nauwe samenwerking met de
externe partners om invulling te geven aan
gebiedspromotie. Er zijn diverse
evenementen georganiseerd die bijdragen
aan onze gebiedspromotie. Evenementen die
waar mogelijk overgenomen worden door de
externe partners.
Er is op verschillende manieren en momenten
gecommuniceerd over Stadshart en onze
recreatiegebieden. In het geval van het
openplanproces is dat en wordt dat vooral
ook door middel van gesprekken gedaan met
belanghebbenden en belangstellenden, maar
ook bijvoorbeeld via social media zoals de
website, facebook en twitter. Communicatie
rondom deze projecten is een continu proces.
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4. Personeelsbeleid dat inspeelt
op de huidige ontwikkelingen
MANAGER
a. Yvonne van der Sluis

Garantiebanen creëren binnen onze organisatie,
investeren in opleiden en ontwikkelen van onze
medewerkers, invulling geven aan het generatiepact en
mogelijkheden voor mantelzorg.
TOELICHTING
STATUS
Garantiebanen: het onderzoek naar inclusieve
arbeidsmarkt wordt door uwv uitgevoerd in
2017. We hopen dat hieruit zal blijken welke
mogelijkheden we hebben binnen de
gemeente.
Generatiepact: onderzocht of de 80-90-100
regeling ingevoerd zou moeten worden. Waar
nodig zoeken we maatwerkoplossingen om
medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.
De gemeente is gecertificeerd als
mantelorganisatie, medewerkers hebben
voorlichting gegeven en bijeenkomsten voor
mantelzorger gehouden om elkaar te leren
kennen. Externe partijen betrokken bij dit
proces. Denk aan Carrefour. Aandacht voor
medewerkers als mantelzorgen in de HR
cyclus.

Hoe meten we dat?
Indicator
Aantal bezwaarschriften op grond van de AWB (excl. WOZbezwaren)
% gegrond verklaarde bezwaarschriften
% bezwaarschriften dat wordt afgedaan
door de organisatie

Streefwaarde
2016

Feitelijke
waarde 2016

300

156

4,5%
70%

2,6%
57,7%

Wat zijn de kaders?
- Van ambitie naar doen, naar een ingeburgerde huisstijl voor burgerparticipatie,
(december 2009)
- Visie op Passend Organiseren (2013)
- Strategische koers Communicatie (2014-2018) (B&W, juni 2014)
- ‘Wij zijn aan zet’ (2014, Directievisie op organisatie)
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Wat zijn de lasten in 2016?
Lasten
Product groep

Programma
Dienstverlening en besturen

Rekening

Primitieve
begroting

2015 *

2016

(in €)
Rekening

Begroting
nà
wijziging
2016

2016

PIJLER 8: DIENSTVERLENING
B003

Burgerzaken

B004

Baten en lasten secretarieleges
burgerzaken

2.061.995

2.324.935

2.274.478

2.300.367

-

-

-

-

2.324.935 2.274.478

2.300.367

2.061.995
PIJLER 9: BESTUUR EN ORGANISATIE
B001
Bestuursorganen

1.962.983

1.688.701

2.111.701

1.534.022

B002

Bestuursondersteuning B en W

1.445.235

1.396.668

1.510.167

1.502.375

B005

Bestuurlijke samenwerking

121.788

215.065

192.565

142.808

B006

Bestuursondersteuning raad en
rekenkamer

883.926

1.680.103 `1.805.099

1.743.903

4.413.932

4.980.537 5.619.532

4.923.108

6.475.927

7.305.472 7.894.010

7.223.476

Totale lasten

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
*Door invoering van een nieuwe productindeling zijn de vergelijkende cijfers van 2015 op sommige
productgroepen gewijzigd

Wat zijn de baten in 2016?
Baten
Product groep

Programma
Dienstverlening en besturen

Rekening

Primitieve
begroting

2015 *

2016

Begroting
nà
wijziging
2016

(in €)
Rekening
2016

PIJLER 8: DIENSTVERLENING
B003

Burgerzaken

B004

Baten en lasten secretarieleges
burgerzaken

PIJLER 9: BESTUUR EN ORGANISATIE
B001
Bestuursorganen
B002

Bestuursondersteuning B en W

B005

Bestuurlijke samenwerking

B006

Bestuursondersteuning raad en
rekenkamer

Totale baten

525

-

-

1.918

810.098

729.100

729.100

847.358

810.623

729.100

729.100

849.276

-

-

3.000

450

33.055

36.500

36.500

33.878

1.007

-

-

-

-

-

-

-

34.062

36.500

39.500

34.328

844.685

765.600

768.600

883.604

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
*Door invoering van een nieuwe productindeling zijn de vergelijkende cijfers van 2015 op sommige
productgroepen gewijzigd
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Weergave verdeling werkelijke lasten en baten programma 4 per
(sub)pijler:

Lasten 2016
32%

Pijler 8 Dienstverlening
68%

Pijler 9 Bestuur en organisatie

Baten 2016
4%

Pijler 8 Dienstverlening
Pijler 9 Bestuur en organisatie
96%
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Gerelateerde onttrekkingen aan reserves
(in €)

Omschrijving

Geraamde
onttrekking
2016

Pijler 8: Dienstverlening
Dienstverlening en digitalisering
Kwaliteitshandvest
Pijler 9: Bestuur en organisatie
Wachtgelden
2-daagse raad
Public relations
Onderzoek regionale samenwerking
Internationalisering
HR 21
Marketing
Arbeidscommunicatie
Communicatie sociaal domein
Toptakenwebsite
Totaal

Gerealiseerde
onttrekking
2016

39.543
30.000

39.543
30.000

166.171
3.000
6.836
7.479
17.500
3.299
32.574
2.163
5.000
58.834

146.146
3.000
6.239
7.479
17.500
1.697
32.574
1.716
0
49.419

372.399

335.313
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Programma 5
Financiën
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Per programmadoelstelling en geplande investering wordt de status van de realisatie in
2016 aangegeven middels een vijftal symbolen aangegeven en toegelicht. De verklaring
van de gebruikte symbolen luidt:
Status
De doelstelling/investering is gerealiseerd.

Gebruikt symbool

De doelstelling/investering is in uitvoering en wordt gerealiseerd
binnen de gestelde termijn.
De doelstelling/investering is in uitvoering maar wordt niet
gerealiseerd binnen de gestelde termijn.
De doelstelling/investering is nog niet in uitvoering maar wordt
wel gerealiseerd binnen de gestelde termijn.
De doelstelling/investering is nog niet in uitvoering en wordt niet
gerealiseerd binnen de gestelde termijn.

110

Programma 5 Financiën
Raadscommissie
Programma

Financiën

: Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE)
Pijler

10. Financiën

Subpijler/productgroep/projecten
Portefeuillehouder: J.E. Wijnants
Directeur: I.J.W. Valk
Belastingen (OZB)
Algemene uitkering
Algemene uitgaven/inkomsten
Toeristenbelasting
Saldi kostenplaatsen
Saldo rekening van baten en lasten
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Programmadoel
We streven naar een gezond en evenwichtig financieel (meerjaren-)beleid ter financiering van
de gemeentelijke 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
balans die duurzaam en solide is tegen zo laag mogelijke kosten.
2. Een toewijzing van de algemene middelen die past binnen het rijksbeleid en de
prioritering van Noordoostpolder.
3. Het beleid ten aanzien van belastingen dient zowel ondersteunend te zijn aan de
doelstellingen die gemeentebreed moeten worden bereikt als billijk in omvang en
druk voor burgers en bedrijven.
4. De (meerjaren)exploitatie is duurzaam materieel sluitend en de balans is duurzaam
houdbaar.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014-2018:

Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten opgenomen.
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2016-2019:

Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten opgenomen.
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de perspectiefnota 2016
– 2019 (PN) en overige specifieke aandachtspunten:

Budgettair neutraal begroten decentralisatietaken.

Verslaggeving in relatie tot rijksbeleid ten aanzien van informatievoorziening.

Extern toezicht en externe controle.

Treasurybeleid.

Bewaking EMU-saldo in relatie tot monitoring en sturing doelstellingen.

Invulling Wet HOF en solvabiliteitsmonitoring.

Investeringsplanning.

Invoering vennootschapsbelasting.

Verbonden partijen en samenwerkingspartijen: beleid, beheer en –visie.
Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Een structureel sluitende
begroting en
verantwoorde
meerjarenramingen, die
jaarlijks tijdig worden
vastgesteld

a. Ter voorbereiding op een nieuwe begroting wordt jaarlijks
een Perspectiefnota vastgesteld in de juni-/juliraadsvergadering.
b. Het beheer en onderhoud in vervangings- en
investeringsplannen is financieel geregeld en opgenomen in
de normale bedrijfsvoering.
c. Financieel vertalen van het in letterlijke en figuurlijke zin
ruimte bieden aan ontwikkelingen 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 inkomsten.
d. Incidentele en structurele baten en lasten worden strikt
gescheiden met behulp van de roulatielus reserves.

MANAGER
a. René Stigt

TOELICHTING
De Perspectiefnota 2017 - 2020 is vastgesteld in de
raad van 4 juli 2016.

STATUS
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b. René Stigt

c. René Stigt
d. René Stigt

2. De gemeentelijke
middelen op een
zorgvuldige en
democratisch afgewogen
wijze aanwenden en een
behoorlijk beleid ten
aanzien van belastingen
die worden aangemerkt
als algemene middelen
MANAGER
a. René Stigt

b. René Stigt
c. René Stigt

3. Een situatie waarin
lasten van onverwachte
gebeurtenissen kunnen
worden opgevangen
zonder dat dit ten koste
gaat van de realisatie
van de vastgestelde
beleidsdoelen

De jaarrekeningcontrole 2016 is aanleiding geweest
om de planningen voor de verantwoording aan te
passen. Het beheer en onderhoud in vervangingsen investeringsplannen was voor 2016 financieel
geregeld en opgenomen in de normale
bedrijfsvoering. De financiële effecten zijn verwerkt
in deze jaarrekening.
Alle consequenties van ontwikkelingen met
financiële effecten konden in 2016 binnen de
beschikbare mogelijkheden worden opgevangen.
Voor de jaarrekening 2016 is de scheiding
tussen incidentele en structurele baten en lasten
nog nadrukkelijker zichtbaar gemaakt dan in de
jaarrekeningen van de afgelopen jaren.
a. Jaarlijks wordt al het bestaande beleid plus voorgestane
wijzigingen hierop samen met nieuwe inzichten en wet- en
regelgeving integraal tegen elkaar afgewogen met de
Perspectiefnota.
b. Het nieuwe beleid dat wordt gepresenteerd in de circulaires
van het ministerie van BZK wordt onderzocht op relatie met
het gemeentefonds.
c. De lasten die de doelstellingen en prioriteitstellingen
genereren, worden gewogen met al het beleid in relatie tot
tarieven en het gewenste voorzieningenniveau.
TOELICHTING
Voor 2016 is al het bestaande beleid plus de
wijzigingen hierop samen met nieuwe inzichten en
wet- en regelgeving integraal tegen elkaar
afgewogen. Dat is de lijn geweest bij de
perspectiefnota, de begroting en de wijzigingen op
de begroting. In het hele proces zijn geen
onoverkomelijke knelpunten aan de orde geweest.
Dit is een continu proces.

STATUS

De integrale afweging voor de Perspectiefnota 2016
– 2019, als voorbereiding op de integrale afweging
voor de programmabegroting 2016 – 2019 is
gemaakt in de raadsvergadering van 4 juli 2016.
Bij de uitvoering van de begroting 2016 is deze lijn
gehandhaafd voor nieuwe doelstellingen en voor
wijzigingen op eerder vastgestelde doelstellingen.
a. In de begroting is een adequaat budget opgenomen voor
onvoorziene lasten.
b. Actuele ontwikkelingen kunnen binnen zekere grenzen nog
relatief laat (september) worden opgenomen in de
primitieve begroting.
c. De begroting wordt opgesteld op basis van de meicirculaire,
tenzij de uitkomsten van de septembercirculaire
in relatie tot de uitkomsten van de begrotingsverwachtingen
op basis van de meicirculaire de consistentie en
samenhang tussen doelbeleid en middelen verbeteren.
d. Zorgen voor een goede weerstandscapaciteit, bestaand uit
het budget Onvoorzien en een weerstandsvermogen dat
solide is geborgd door diverse (bestemmings)reserves.
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MANAGER
a. René Stigt
b. René Stigt

c. René Stigt

d. René Stigt

4. Een transparant beeld
van ontwikkelingen en
verwachtingen van
gemeentelijke
verslaglegging en
verslaggeving die effect
hebben op de
begrotingsuitkomsten

TOELICHTING
Het budget voor onvoorziene uitgaven 2016 is voor
uitvoering van de begroting 2016 voldoende
gebleken.
De begroting 2016 – 2019 is opgesteld op basis
van de septembercirculaire. Dit was noodzakelijk is
verband met de publicatie van de
begrotingsbedragen voor de gedecentraliseerde
taken van het rijk (Jeugdzorg, Wmo2015 en
Participatie). Op basis van deze gegevens is het
beleid op de betreffende disciplines zo vorm
gegeven dat dit voldoet aan wet- en regelgeving en
inpasbaar in de door het rijk beschikbaar gestelde
middelen, op onderdelen aangevuld met eigen
middelen.
De begroting 2016 – 2019 is opgesteld op basis
van de septembercirculaire. Dit was noodzakelijk is
verband met de publicatie van de
begrotingsbedragen voor de gedecentraliseerde
taken van het rijk (Jeugdzorg, WMO 2015 en
Participatie).
De weerstandscapaciteit van gemeente
Noordoostpolder zijn de middelen en
mogelijkheden waarover wordt beschikt of kan
worden beschikken om niet begrote kosten te
dekken, waarbij een duidelijk onderscheid wordt
gemaakt tussen begrote kosten, dat wil zeggen
kosten die deel uitmaken van de begroting en
meerjarencijfers, en niet-begrote kosten. Verder
wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele en
structurele weerstandscapaciteit, waarbij onder de
incidentele weerstandscapaciteit wordt verstaan
het vermogen om onverwachte incidentele
tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat dit
invloed heeft op de voortzetting van taken op het
geldende niveau.

STATUS

De primaire weerstandscapaciteit bestaat per
ultimo 2016 uit weerstandsvermogen dat is
samengesteld uit de algemene reserve van € 13
miljoen, de koepelreserve sociaal domein van € 12
miljoen en de algemene reserve grondexploitatie
van € 7. Op de totale begrotings- en balansomvang
in relatie tot het risicoprofiel is dit als solide te
kwalificeren. Het budget Onvoorzien is tijdens de
uitvoeringsperiode van de tussentijdse rapportages
geconfronteerd met het (verwachte) saldo van
mee- en tegenvallers op de exploitatie.
a. Het Rijk wil fasegewijs aanpassingen doorvoeren op het
Besluit Begroting en Verantwoording en de daaraan
informatie-voorzieningsvereisten. Via
voorlichtingsbijeenkomsten en verduidelijking in de
relevante raadsinformatiestukken wordt de raad
geïnformeerd over de wijzigingen en welke invloed deze
hebben en welke besluiten van de raad worden gevraagd.
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MANAGER
a. René Stigt

TOELICHTING
Bij de vaststelling van de begroting 2016 was de
nieuwe BBV nog niet van kracht. Deze is tijdens
het dienstjaar, in maart, van kracht geworden voor
2017. Een uitzondering geldt voor de
grondexploitatie, daarvoor geldt het nieuwe BBV al
per 2016. In deze jaarrekening wordt expliciet
toegelicht wanneer een gebeurtenis het effect of
gevolg is van het nieuwe BBV.

STATUS

Hoe meten we dat?
Indicator

Begroting
2016

Begrotingsresultaat
Current ratio
Quick ratio
Netto werkkapitaal
Solvabiliteit
Gouden balansregel

€ 31.193
1,80
0,57
€ 17 mln
0,66
0,88

Jaarrekening
2016

€ 2.970.410
2,65
1,35
€ 22,5 mln
0,74
0,87

Wat zijn de kaders?
- Financiële beheersverordening 2016.
- Controleverordening 2015.
- Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en gemeenten 2016.
- Treasurystatuut 2011.
- Nota Reserves en Voorzieningen 2016.
- Nota Waardering, activerings- en afschrijvingsbeleid 2016.
- Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2013.
- Nota Geldleningen, Gewaarborgde geldleningen en Garantstellingen 2014.
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Wat zijn de lasten in 2016?
Lasten
Productgroep

(in €)
Programma

Rekening

Financiën
2015 *

Primitieve

Begroting

Rekening

begroting

ná wijziging

2016

2016

2016

PIJLER 10: FINANCIËN
B913

Overige financiële middelen

B921

Uitkeringen gemeentefonds

B922

Algemene baten en lasten

B923
B930

Uitkering deelfonds sociaal
domein
Uitvoering Wet WOZ

B931

Baten OZB gebruikers

B932

Baten OZB eigenaren

B936

Baten Toeristenbelasting

B940

Heffingen invordering gem.
belastingen
Saldo van kostenplaatsen

B960

Totale lasten

160.335

128.244

666.939

290.054

7.238

4.059

4.059

7.414

201.871

426.270

176.270

214.198

-

-

0

0

396.306

501.391

501.391

417.034

-

-

0

0

79.838

-

0

0

1.860

-

0

0

-

70.859

70.859

61.086

114.127

1.451.515

94.929

150.575

961.575

2.582.338

1.514.447

1.140.361

961.575

2.582.338

1.514.447

1.140.361

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
*Door invoering van een nieuwe productindeling zijn de vergelijkende cijfers van 2015 op sommige
productgroepen gewijzigd

Wat zijn de baten in 2016?
Baten
Productgroep

(in €)
Programma

Rekening

Financiën
2015 *

Primitieve

Begroting

Rekening

Begroting

ná wijziging

2016

2016

2016

PIJLER 10: FINANCIËN
B913

Overige financiële middelen

B921

Uitkering gemeentefonds

B922

Algemene baten en lasten

B923
B930

Uitkeringen deelfonds sociaal
domein
Uitvoering Wet WOZ

300

300

300

300

B931

Baten OZB gebruikers

1.741.408

2.230.000

2.081.207

2.082.973

B932

Baten OZB eigenaren

7.716.978

8.438.000

8.343.562

8.328.225

B936

Baten Toeristenbelasting

262.337

255.000

260.300

286.101

B937

Baten Hondenbelasting

-960

-

0

0

B940

Heffingen invordering gem.
belastingen
Saldo van kostenplaatsen

-

-

0

0

49.818

46.250

46.250

58.214

81.909.287

81.252.476

83.298.942

83.384.738

81.909.287

81.252.476

83.298.942

83.384.738

B960

Totale baten

3.457.552

2.585.981

3.007.415

2.927.499

43.363.192

44.470.450

45.798.367

45.936.872

540.204

-

20.893

18.373

24.778.458

23.226.495

23.740.648

23.746.181

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
*Door invoering van een nieuwe productindeling zijn de vergelijkende cijfers van 2015 op sommige
productgroepen gewijzigd

116

Weergave verdeling werkelijke lasten en baten programma 5 per
productgroep:

Lasten 2016
0%
Productgroep Beleggingen
27%
1%

52%
20%

Productgroep Algemene
uitkering
Productgroep Algemene
uitgaven/ inkomsten
Productgroep Belastingen
Productgroep
Saldikostenplaatsen

Baten 2016
0%
0%

13%

Productgroep Beleggingen

4%

Productgroep Algemene
uitkering
Productgroep Algemene
uitgaven/ inkomsten
83%

Productgroep Belastingen
Productgroep
Saldikostenplaatsen
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Gerelateerde toevoegingen aan reserves
(in €)

Omschrijving

Geraamde
toevoeging
2016

Pijler 10: financiën
Bespaarde rente toegevoegd aan de reserves
Uit te voeren werkzaamheden 2017 LEAN
Reserve nog uit te voeren werkzaamheden 2016
Storting ten gunste van reserve E261
Storting ten gunste van afschrijvingsreserve de Stiepe
Storting ten gunste van reserve duurzaamheidsleningen
Totaal

Gerealiseerde
toevoeging
2016

1.087.568
30.000
125.000
31.098
250.000
50.000

1.087.567
30.000
125.000
31.098
250.000
50.000

1.573.666

1.573.665

Gerelateerde onttrekkingen aan reserves
Omschrijving

Geraamde
onttrekking
2016

Pijler 10: financiën
Vrijval resultaatbestemming:
- Vrijval uit de reserve uit te voeren werkzaamheden
- Vrijval uit de reserve uit te voeren werkzaamheden
- Vrijval uit de reserve uit te voeren werkzaamheden
- Vrijval uit de reserve uit te voeren werkzaamheden
Vennootschapsbelasting
IZA gelden personeel
Lean maken processen
Afschrijvingsreserves vervoermiddelen en software
Scannen/ digitaliseren fysieke dossiers

(in €)
Gerealiseerde
onttrekking
2016

2011
2012
2013
2015

4.399
4.668
3.825
74.000
150.000
15.000
50.000
8.202
100.000

4.399
4.668
3.825
68.326
150.000
15.000
20.000
8.202
71.116

Totaal

410.094

345.536
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Programma 6
Krachtig Noordoostpolder
Sociaal Domein

120
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Per programmadoelstelling en geplande investering wordt de status van de realisatie in
2016 aangegeven middels een vijftal symbolen aangegeven en toegelicht. De verklaring
van de gebruikte symbolen luidt:
Status
De doelstelling/investering is gerealiseerd.

Gebruikt symbool

De doelstelling/investering is in uitvoering en wordt gerealiseerd
binnen de gestelde termijn.
De doelstelling/investering is in uitvoering maar wordt niet
gerealiseerd binnen de gestelde termijn.
De doelstelling/investering is nog niet in uitvoering maar wordt
wel gerealiseerd binnen de gestelde termijn.
De doelstelling/investering is nog niet in uitvoering en wordt niet
gerealiseerd binnen de gestelde termijn.
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Programma 6 Krachtig Noordoostpolder
Raadscommissie: Samenleving (SML); Bestuur, Financiën en Economie
Programma

Pijler

Subpijler/productgroep/projecten
Portefeuillehouder: H.R. BogaardsSimonse
Directeur: E.G. de Vries

11. WMO &
Volksgezondheid

Maatschappelijk
Participeren
12. Jeugdzorg

13. Participeren

Samenkracht en burgerparticipatie
Wijkteams
Maatwerkvoorzieningen WMO
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerk geeascaleerde zorg 18+
Minderhedenbeleid
Inkomensregeling (Armoede- en
schuldenbeleid)
Volksgezondheid

Portefeuillehouder: H.R. BogaardsSimonse
Directeur: E.G. de Vries
Maatwerkdienstverlening 18Maatwerk geescaleerde zorg 18-

Portefeuillehouder: H.R. BogaardsSimonse
Directeur: E.G. de Vries
Inkomensregeling (bijstandsverlening)
Begeleide participatie (Sociale
werkvoorziening en re-integratie en
participatievoorzieningen Participatiewet)
Arbeidsparticipatie
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Programmadoel
Het is onze ambitie dat onze inwoners maximaal meedoen naar eigen vermogen. Het initiatief
hiervoor ligt bij inwoners zelf. Het overgrote deel van onze inwoners neemt dat initiatief en
doet zelfstandig of met hulp van anderen mee. Sommige inwoners redden het echter niet
alleen. Voor hen willen wij er zijn met passende vormen van ondersteuning afgestemd op de
specifieke behoefte en dat wat mensen wél kunnen.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018:

Wij geven het college de opdracht om de overheveling van taken van het Rijk
naar gemeenten (decentralisaties) budgetneutraal uit te voeren. Wanneer dit niet
toereikend blijkt te zijn, zal het college eerst de rijksoverheid aanspreken. Wanneer de
kwaliteit van de geleverde zorg in Noordoostpolder onder druk komt te staan, is
lastenverzwaring de laatste optie.

We organiseren de zorg zo dicht mogelijk bij de doelgroep: sociale teams DOEN!
zorgen voor het directe contact in de buurt, we doen lokaal wat lokaal kan en werken
regionaal samen als dat voordeel oplevert. Ons doel is het aanbod zoveel mogelijk te
laten aansluiten op de vraag en context van de individuele klant.
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2016-2019:

De sociale teams Doen! vervullen in brede zin een spilfunctie in de maatschappelijke
ondersteuning. Door activiteiten te combineren en nieuwe arrangementen te
ontwikkelen, wordt de benodigde zorg op de meest doelmatige manier geboden.
Hiervoor zijn structureel middelen nodig.

Het Rijk heeft vanaf 2016 nieuwe verdeelmodellen aangekondigd voor de budgetten
WMO en Jeugd. Voor de WMO betekent dit in Noordoostpolder een bezuiniging van
€ 1,2 miljoen (17% van het beschikbare budget) en voor Jeugd een bezuiniging van
€ 1,1 miljoen (10%). De raad wil de decentralisaties budgettair neutraal uitvoeren,
dus inclusief extra taken, conform het collegeprogramma. Als de bezuinigingen
daadwerkelijk worden doorgevoerd, dan wordt eerst bezien hoe ons vastgestelde
beleid in de komende jaren budgettair ‘uitpakt’. Als er tekorten ontstaan, vindt overleg
plaats met het Rijk. Als dit geen oplossingen biedt, moet worden nagedacht over de
mogelijkheid om beleid bij te stellen. De Koepelreserve kan worden ingezet in de
overgangsperiode, dat wil zeggen, tot de omvorming van beleid is gerealiseerd.
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 20152018, beleidsplanning 2014-2017 (BP) en overige specifieke aandachtspunten:
Beleidsplan sociaal domein 2015-2018
Wij stellen ons ten doel om:
1. een (preventieve) sociale infrastructuur/voorzieningenstelsel te organiseren;
2. inwoners die het niet of niet geheel zelf redden te ondersteunen;
3. meedoen aan de samenleving én de arbeidsmarkt te stimuleren;
4. vrijwillige inzet te stimuleren en waarderen;
5. samenwerking tussen formele en informele zorg te ondersteunen;
6. mantelzorgers te ondersteunen en waarderen;
7. de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren ten behoeve van divers
onderwijsaanbod en diverse werkgelegenheid;
8. het gebruik van accommodaties te stimuleren.
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2016
Vernieuwingsopgave
Vanuit het perspectief van en met focus op de inwoner geeft de gemeente vorm en inhoud
aan de centrale doelstelling van het programma Krachtig Noordoostpolder. Dat vraagt om een
brede vernieuwingsopgave (transformatie). Deze brede vernieuwingsopgave stelt ons in staat
om flexibel in te kunnen spelen op de continue veranderingen in de samenleving. En geeft
nieuwe inzichten en kansen een plek. Vernieuwen vraagt om veranderen. De
vernieuwingsopgave is dus ook een veranderingsopgave. Niet alleen voor ons als gemeente
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maar voor iedereen die in het sociale domein een rol vervult: inwoners, hulpverleners en
instellingen.
We kiezen er voor om de indeling langs de pijlers van de drie wetten geleidelijk los te laten en
het bereiken van de doelstellingen integraal en meer vanuit het perspectief van de inwoner te
benaderen. Dat doen we langs de volgende programmalijnen met de volgende doelstellingen:
 Meedoen: in Noordoostpolder doet iedereen naar vermogen mee door te werken, op
school of anderszins actief te participeren. Voor inwoners die dat (tijdelijk) niet kunnen is
een vangnet en ondersteuning beschikbaar.
 Voorkomen: in Noordoostpolder is een preventieve infrastructuur van vrijwilligers,
mantelzorgers en voorzieningen aanwezig die het beroep op geïndiceerde zorg vermindert
en waar inwoners naar terugverwezen kunnen worden.
 Ondersteunen: in Noordoostpolder zijn voor inwoners die dit nodig hebben passende
vormen van ondersteuning en voorzieningen beschikbaar afgestemd op de specifieke
behoefte en dat wat mensen wél kunnen.
De vernieuwingsopgave geven we vorm binnen een aantal uitgangspunten die zijn vastgelegd
in het Beleidsplan, Coalitieakkoord en de Perspectiefnota:
 De overgehevelde taken (decentralisaties) worden na 2018 budgetneutraal uitgevoerd.
Indien de budgetten ontoereikend blijken te zijn wordt eerst de rijksoverheid
aangesproken. Pas wanneer de kwaliteit van geleverde zorg onaanvaardbaar laag komt te
liggen, is lastenverzwaring een optie.
 Zorg wordt zo dicht mogelijk bij de doelgroep georganiseerd: de sociale teams DOEN!
zorgen voor direct contact in de buurt, we doen lokaal wat lokaal kan en werken regionaal
als dat voordeel oplevert. Aanbod sluit zoveel mogelijk aan op de vraag en context van de
individuele klant.
 De sociale teams Doen! vervullen in brede zin een spilfunctie in de maatschappelijke
ondersteuning.
Het per 2018 budgettair neutraal uitvoeren van de 3 D’s (speerpunt coalitieakkoord) staat
dus onder druk. Deze middelen in de vorm van een integratie-uitkering ‘3D’s in het sociale
domein’ maken onderdeel uit van de uitkering uit het gemeentefonds en zijn zodoende
geplaatst in programma 6. In de basis zijn deze middelen vrij besteedbaar.
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Hoe meten we dat?
Indicator

Streefwaarde 2016

Feitelijke
waarde 2016

Indicatoren uit monitoring sociaal domein
Monitor publieke gezondheid en sociale veiligheid GGD
 eenzaamheid
 leefbaarheid (rapportcijfer veiligheidsmonitor)
 sociale leefomgeving (rapportcijfer veiligheids-monitor)
 mentale gezondheid
a) goede ervaren gezondheid
b) hoog risico op angst/depressie

5%
7,5

Ongewijzigd
, gegevens
worden 4jaarlijks
opgeleverd.

6,5
77%
4%

Totale uitgaven voor sociale basisondersteuning.
Totale gedeclareerde kosten maatwerkvoorzieningen.
Totale instroom nieuwe cliënten in maatwerkvoorziening naar
type verwijzers.
Percentage van totaal aantal meldingen afgezet tegen totaal
aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen.
Totaal aantal cliënten gebruikmakend van basisondersteuning.
Totaal aantal verstrekte maatwerk- voorzieningen WMO (incl.
hulpmiddelen)
Totaal aantal cliënten met een maatwerk-voorziening WMO (incl.
hulpmiddelen)
Totale gedeclareerde kosten hulpmiddelen (incl. taxivervoer)
Totaal aantal huishoudens met meerdere
maatwerkvoorzieningen (meervoudige problematiek)
Aantal meldingen het AMHK.
Cliëntervaring met betrekking verstrekte maatwerkvoorziening.

4.042.000
12.236.000
-

3.851.426
13.548.293
-

-

-

2.700

2.463

1.881

1.683

1.436.000
-

1.221.458
-

-

310
zie cliëntervaringsonderzoeke
n

In 2014 waren er meer dan 160 indicatoren om Krachtig Noordoostpolder te monitoren.
Sommige indicatoren worden gegenereerd uit de systemen, andere worden handmatig
verzameld. Daarnaast heeft het Rijk in 2016 een aantal indicatoren verplicht. De
bovenstaande streefwaarden zijn onderdeel van de 160 indicatoren. Veel van de
streefwaarden worden echter niet halfjaarlijks gemonitord en kunnen niet worden
opgeleverd in de tussentijdse rapportages. Daarom zijn de indicatoren onderhanden. In
2016 is hierover met de raad gesproken. In maart 2017 worden de indicatoren samen
met de Raad vastgesteld. Het idee is om onze ambities te vertalen in streefwaarden die
we kunnen matchen met andere G86 gemeenten.
Wat zijn de kaders?
 Participatievisie Noordoostpolder 2011, mei 2011.
 Sociale structuurvisie, sociaal en vitaal op eigen kracht, 2012.
 Gemeenschappelijk kader, krachtig Noordoostpolder, 2012.
 Raamovereenkomst WerkCorporatie 2015-2018
 Beleidsplan sociaal domein 2015-2018
 Deelplannen sociaal domein 2015-2018
 Uitvoeringsprogramma Beleidsplan sociaal domein 2015-2018
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Pijler 11 WMO en Volksgezondheid
Bij de maatschappelijke ondersteuning wordt uitgegaan van de eigen kracht van
inwoners. Er wordt eerst gekeken wat mensen zelf kunnen, eventueel samen met
mantelzorgers, familie, vrienden, buren en vrijwilligers. Als blijkt dat inwoners
ondersteuning nodig hebben, kan een algemene voorziening de oplossing zijn. Is dat niet
afdoende, dan wordt samen met de inwoner onderzocht of een maatwerkvoorziening
passend is. Voor de ondersteuning wordt in veel gevallen een eigen bijdrage gevraagd.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014-2018:
 Onze ouderen verdienen goede zorg en aandacht. Wij ondersteunen initiatieven vanuit
de samenleving die het contact met ouderen verbeteren dan ook van harte. Wij gaan
in gesprek met de ouderenorganisaties om de vraag van ouderen goed in kaart
brengen voor het maken van beleidskeuzes.
 Mantelzorgers verdienen alle steun en waardering. Zoals met respijtzorg of soepele
regelgeving bij bijvoorbeeld een noodzakelijke aanpassing van de woning, maar ook
door het geven van een compliment.
 We willen dat het geld dat beschikbaar wordt gesteld vanuit het Rijk voor de
bestrijding van armoede aan dat doel wordt besteed. Als inkomensgrens voor
regelingen gaan we uit van 110% van het minimumloon. Verruiming van deze grens is
te overwegen als er financiële ruimte voor is.
Speerpunten uit de perspectiefnota 2015-2019:
 De WMO is uitgebreid. Er zijn nieuwe taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten
bijgekomen: gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de
gestelde kwaliteitseisen van de voorzieningen die worden geboden vanuit de WMO.
 De participatiesamenleving ontwikkelt zich tot een netwerk- en informatiesamenleving.
Om mee te doen heb je informatie nodig. Voor sommige groepen, vooral ouderen en
vreemdelingen, is dat nog best lastig. Welzijnsbeleid moet hierop anticiperen en deze
groepen in beeld hebben – en houden.
 Het Vrouwencentrum komt al jaren tegemoet aan de grote behoefte die er bestaat aan
een veilige, inspirerende ontmoetingsplek, vooral bij allochtone vrouwen. Het
Vrouwen-centrum zou niet kunnen bestaan zonder de inzet van een groot aantal
enthousiaste vrijwilligers.
 Er is sprake van een grotere toestroom van vluchtelingen. De verwachting is dat dit
zich de komende jaren nog voortzet. We willen de situatie in de gemeente monitoren
en de landelijke ontwikkelingen volgen.
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 20152018, perspectiefnota 2016-2019 en overige specifieke aandachtspunten:
Deelplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2015-2018
 Het bevorderen van sociale samenhang, veiligheid en leefbaarheid.
 Het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.
 Het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers om hun taak uit te kunnen
voeren.
 Het vroegtijdig vaststellen dat inwoners maatschappelijke ondersteuning nodig
hebben.
 Het voorkomen dat inwoners maatschappelijke ondersteuning nodig hebben
 Het bieden van algemene voorzieningen aan inwoners die maatschappelijke
ondersteuning nodig hebben.
 Het bieden van maatwerkvoorzieningen ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en
participatie aan ingezetenen van de gemeente die daartoe op eigen kracht, met
gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit hun sociale
netwerk niet of onvoldoende in staat zijn.
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Het bieden van maatwerkvoorzieningen aan personen die niet in staat zijn zich op
eigen kracht te handhaven in de samenleving en beschermd wonen of opvang
behoeven in verband met psychische of psychosociale problemen of omdat zij de
thuissituatie hebben verlaten, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid
als gevolg van huiselijk geweld.
Het bieden van cliëntondersteuning.
Het bieden van een luisterend oor en advies.

Deelplan Volksgezondheid 2015-2018
 Blijvende aandacht voor een gezonde leefstijl.
 Extra aandacht voor chronische aandoeningen.
 Vroegtijdige signalering en onderkenning dementieproblematiek.
 Eenzaamheid tegengaan.
 Bewaking van het aanbod eerstelijnszorg.
 Waarborgen van de spoedpost huisartsen.
Deelplan Minimabeleid 2015-2018
 Inwoners met een laag inkomen en hun kinderen doen mee aan de samenleving.
 Inkomensondersteuning voor inwoners met een laag inkomen.
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2016
- De demografische druk loopt op, waardoor de vraag naar zorg (in de thuisomgeving)
en de druk op mantelzorg, (zorg)vrijwilligers en eerstelijnsvoorziening zal toenemen.
- Inwoners hebben minder te besteden dan gemiddeld in Nederland en er is sprake van
toenemende schuldenproblematiek. Bij punt 16 leest u de activiteiten met betrekking
tot dit onderwerp.
Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Het vroegtijdig vaststellen dat
inwoners maatschappelijke
ondersteuning nodig hebben

Doorontwikkelen teams Doen!
a. Er wordt zonodig een regieapplicatie aangeschaft waar
de teams Doen! uniform in kunnen registreren.
b. Transformatie van de lokaal ingekochte producten
dagactiviteiten en ondersteuning onder andere door
het versterken eigen kracht, van aanbodgericht naar
vraaggericht; verschuiving van zorg naar welzijn.
c. Transformatie van regionaal ingekochte zorg en de
ombuiging van regionale zorg naar lokale zorg.
d. Training van de teams met als uitgangspunt het
klantenperspectief en het aanleren van een ander
handelingsrepertoire en integraal werken. Het
integrale werken is van belang voor het uitgangspunt
van 1 gezin en 1 plan, maar ook voor het aansluiten
bij de behoefte van de wijken en dorpen.

MANAGER
a. Martin Rommers

Doorontwikkelen VIA-punten
e. De VIA-punten leren elkaar kennen door het lopen
van stage bij elkaar. Hierdoor wordt de samenwerking
en het integraal werken versterkt.
f. Het instrument Wiki voor het uitwisselen van kennis
en informatie wordt door de VIA-punten gevuld.
TOELICHTING
STATUS
Het programma van eisen voor de
regieapplicatie is geformuleerd. De aanschaf
vindt in 2017 plaats.
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b. Martin Rommers

Dit is in ontwikkeling en duurt meerdere
jaren.

c. Martin Rommers

Dit is in ontwikkeling en duurt meerdere
jaren.

d. Martin Rommers

Het onderzoek van Windesheim naar het
functioneren van de sociale teams DOEN! is
in 2016 afgerond. Op basis hiervan wordt
een doorontwikkelingsplan opgesteld.
Er is een gezamenlijke training gevolgd en er
zijn werkafspraken gemaakt. Op iedere
locatie is een bijeenkomst belegd. Hierin
wordt casuïstiek besproken en wordt een
presentatie gegeven over welke rol het VIApunt (moederorganisatie) speelt in het
maatschappelijk middenveld.
De veranderingen rondom de huishoudelijke
hulp hebben gezorgd voor extra drukte bij
VIA. Hierdoor is het vullen van de Wiki
gestagneerd. In 2017 wordt de
doorontwikkeling weer opgepakt.
a. Ondersteunen bij het ontwikkelen van dorpsplannen.
b. Opzetten van structuur waarbij IGW wordt gelinkt aan
het sociaal domein.
c. Ondersteunen opzet buurt/straatcontacten in de wijk.
d. Ontwikkelen stimuleringsfonds bewonersinitiatieven in
relatie tot heroverweging subsidiebeleid.
TOELICHTING
STATUS
Per dorp is er een gemeentelijke coördinator
die aanspreekpunt is bij de uitvoering van de
dorpsplannen. Daarmee is de verbinding
tussen dorp en gemeentehuis geborgd.
Het strategisch overleg sociaal domein is
opgezet. Hierin stemmen Zorggroep,
Carrefour, GGD, politie, Mercatus en
gemeente strategische onderwerpen met
elkaar af. De verbinding tussen het sociaal
domein en IGW is hiermee gelegd. In de
uitvoering is de buurtwerker de verbindende
schakel tussen het sociaal domein en IGW.
De buurtcoaches van Carrefour en IGW zijn
in de wijken en dorpen actief bezig met de
contacten tussen inwoners.
In 2016 heeft een rekenkameronderzoek
naar subsidies plaatsgevonden. De
uitkomsten worden meegenomen bij de
herijking van het subsidiebeleid. In 2017
wordt dit nieuwe beleid vastgesteld en
geïmplementeerd. Het stimuleringsfonds
bewonersinitiatieven wordt hierbij
meegenomen.
a. Opzet en doorontwikkeling regionaal Advies- en
Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Veilig Thuis Flevoland.
b. Doorontwikkelen (boven)lokaal steunpunt huiselijk
geweld en kindermishandeling Noordoostpolder en Urk
en interventie overleg.

e. Martin Rommers

f.

Martin Rommers

2. Het bevorderen van sociale
samenhang, veiligheid en
leefbaarheid

MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers

c. Martin Rommers
d. Martin Rommers

3. Het voorkomen en bestrijden
van huiselijk geweld
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MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers
c. Martin Rommers

d. Martin Rommers
4. Het ondersteunen van
mantelzorgers en vrijwilligers
om hun taak uit te kunnen
voeren

MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers

c. Tijdelijk huisverbod meer preventief inzetten
d. Samenwerking politie, sociale teams DOEN! en lokaal
SHK bevorderen.
TOELICHTING
STATUS
Veilig Thuis is opgezet. De inspectie heeft
onderzoek gedaan naar alle Veilig
Thuisorganisaties in Nederland. De
aandachtspunten voor Flevoland worden
uitgewerkt en opgepakt.
Er vindt doorontwikkeling plaats rond het open afschalen naar en van Veilig Thuis.
Politie en maatschappelijk werk stemmen
met elkaar af bij situaties van huiselijk
geweld. Hierdoor wordt meer preventief
gewerkt.
De politie is bekend met de werkwijze van de
sociale teams DOEN! en heeft aansluiting
met het interventie-overleg/lokaal SHK.
a. Ondersteunen van mantelzorgers door onder andere
lotgenotengroepen, informatie, advies en begeleiding,
emotionele steun, praktische hulp en respijtzorg.
b. Organiseren van de Dag van de mantelzorg.
c. Doorontwikkelingen van de vrijwillige vervoer-service
met partners en doorontwikkelen website jonge
vrijwilligers.
d. Vormgeven samenwerking scholen, Carrefour en
gemeente met betrekking tot de maatschappelijke
stage voor het jaar 2017.
e. Aandacht voor vrijwilligerswerk als participatie-vorm;
mogelijkheden voor vrijwilligers die extra aandacht
vragen verder ontwikkelen en kansen creëren.
f. Ondersteunen van vrijwilligers door vertalen van
maatschappelijke ontwikkelingen, verbinden en
makelen van maatschappelijke spelers, versterken
effectieve ondersteunings-infrastructuur, promoten en
waarderen vrijwilligerswerk en kennis en ervaring
borgen en vastleggen.
TOELICHTING
STATUS
Betreft uitvoering van – inmiddels - reguliere
taken. De ondersteuning behelst in de
praktijk onder andere cursussen en
gespreksgroepen voor mantelzorgers Er is
bijvoorbeeld een maandelijkse bijeenkomst
van de NAH (niet aangeboren hersenletsel)
contactgroep voor getroffenen. Dit in
samenwerking met MEE, InteraktContour en
Allerzorg. Revalidatie Friesland en ZONL
hebben zich hierbij aangeslotenen. Dit jaar is
er met name aandacht besteed aan het
thema mantelzorg en werk.
Deze activiteit wordt jaarlijks uitgevoerd door
Carrefour. Ruim 1.750 mantelzorgers zijn
benaderd om zich te melden voor de
mantelzorgwaardering. Aan de mantelzorgers
is begin november de waardering in de vorm
van cadeaubonnen toegestuurd.
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c. Martin Rommers

d. Martin Rommers

De dag van de mantelzorg heeft op 10
november in het Voorhuys plaatsgevonden
met de bekendmaking van de mantelzorger
van het jaar.
De vrijwillige vervoersservice bij Carrefour is
overgenomen door Triade. In het kader van
de doorontwikkeling van de website voor
jonge vrijwilligers zijn VO scholen benaderd
om mee te doen aan Young Impact. Young
Impact bestaat uit een scholenprogramma
dat jongeren in hun kracht zet om inspiratie
om te zetten in actie.
Het is de keus van de scholen om niet meer
te investeren op de gemeenschappelijke
uitvoering van de maatschappelijke stages
(mas). Omdat voor de scholen de
verplichting is losgelaten vanuit de overheid
zijn de scholen zelf aan zet hoe hier invulling
aan te geven. In het contact met de scholen
hebben zij gecommuniceerd niet meer in
gezamenlijkheid de uitvoering (met
Carrefour) van de mas te financieren.
In de praktijk werken Bonifatius en ZZC nog
steeds met maatschappelijke stages, doen
hier zelf aansturing in. Leerlingen worden wel
geattendeerd op onze website ‘I Make Your
Day’ om een vacature te vinden. Hier maken
ook jongeren gebruik van; daarnaast zoeken
jongeren ook in hun eigen leefomgeving,
bijvoorbeeld de sportvereniging. Inzet van
Carrefour daar is informeren over
mogelijkheden.
Het Groenhorst werkt met een projectweek,
daar heeft Carrefour ook een rol in; dit is
gecombineerd met de ‘groenweek’, waarin in
afstemming met Mercatus tuinen van
huurders die dit niet zelf kunnen worden
opgeknapt.
Bij het Emelwerda worden daarnaast ook
gastlessen verzorgd om jongeren te
informeren/inspireren rondom
vrijwilligerswerk.
Carrefour onderhoudt contact met de
contactpersonen van de scholen over
ontwikkelingen en kansen. In de uitvoering is
er dus wel samenwerking.
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e. Martin Rommers

f.

Martin Rommers

5. Het voorkomen dat inwoners
maat-schappelijke ondersteuning nodig hebben
MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers

6. Het bieden van algemene
voorzieningen aan inwoners
die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben

Betreft een reguliere activiteit. In de
vacaturebank van het Vrijwilligerspunt
krijgen vrijwilligers de kans zichzelf te
presenteren aan organisaties en verenigingen
die vrijwilligers zoeken. Vanuit ‘Bewegen
naar Meedoen’ krijgen mensen die een
steuntje in de rug nodig hebben begeleiding
om een stap te zetten naar vrijwilligerswerk
of een andere vorm van participatie. Deze
mensen komen o.a. binnen bij het
vrijwilligerspunt, bij de buurtwerker of VIA.
In het traject van de werkgroep Innovatie
22+ zijn er in samenwerking met betrokken
partijen, kansen voor de inzet van vrijwillige
maatjes die mensen helpen in hun
vrijwilligerswerk als zij dit niet zelfstandig
kunnen.
Betreft een reguliere activiteit. Er is
onderzocht bij vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties of zij waardering belangrijk
vinden, in welke vorm en of dit ook naar
behoefte gebeurt. Het Vrijwilligerspunt komt
met voorstellen om zo nodig passende
vormen van waardering ontwikkelen.
a. Het voorkomen en verminderen van alcoholgebruik
door jongeren (gezonde leefstijl).
b. Het verbinden van activiteiten gericht op voorkomen
en verminderen alcoholgebruik met activiteiten vanuit
handhavingsbeleid Drank- en Horecawet.
TOELICHTING
STATUS
Er wordt ingezet op een sluitende keten van
preventieve activiteiten gericht op het
voorkomen en verminderen van
alcoholgebruik bij jongeren. Het alcohol
gebruik is gedaald van 41% in 2010 naar
24% in 2015-2016. Het recente binge
drinking is gedaald van 23% in 2010 naar
16% in het schooljaar 2015-2016.
Zorggroep, Carrefour, GGD en Tactus werken
samen aan activiteiten gericht op het
voorkomen en verminderen van
alcoholgebruik bij jongeren. Daarnaast wordt
de verbinding met de activiteiten vanuit
handhaving gemaakt.
a. Het bieden van algemene voorzieningen gericht op de
netwerkversterking van kwetsbare personen en ter
voorkoming dat inwoners verder in de keten van zorg
terechtkomen en een beroep gaan doen op dure
voorzieningen
b. Doorontwikkelen en opzetten algemene voorzieningen
in wijken en dorpen waar laagdrempelige
dagactiviteiten worden aangeboden. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van bestaande voorzieningen en
accommodaties. Deze voorzieningen zijn voor mensen
met een lichamelijke, verstandelijke, psychische
beperking en/of beperkingen in verband met
ouderdom.
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MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers

7. Het bieden van maatwerkvoorzieningen ter
ondersteuning van de
zelfredzaamheid en
participatie aan ingezetenen
van de gemeente die daartoe
op eigen kracht, met
gebruikelijke hulp, met
mantelzorg of met hulp van
andere personen uit hun
sociale netwerk niet of
onvoldoende in staat zijn
MANAGER
a. Martin Rommers

TOELICHTING
STATUS
De algemene voorziening voor
schoonmaakondersteuning (ofwel het
verwijzen van inwoners naar de markt voor
schoonmaakondersteuning) is per 1 augustus
2016 beëindigd. Vanaf 1 augustus 2016
komen inwoners die gebruik maakten van de
algemene voorziening in aanmerking voor
een maatwerkvoorziening
schoonmaakondersteuning. Het nieuwe
beleid gaat formeel per 1 januari 2017 in.
De huidige algemene voorziening
dagactiviteiten is ingestoken vanuit zorg en
sluit onvoldoende aan bij de uitgangspunten
die gelden binnen het sociaal domein. In
overleg met betrokken partijen is daarom
afgesproken te stoppen met de huidige
algemene voorziening en in plaats daarvan
een algemene voorziening te ontwikkelen die
insteekt vanuit welzijn, eigen kracht en
preventie. Het onderzoek naar de behoeften
en mogelijkheden van cliënten, aanbieders
en initiatieven in de samenleving is afgerond.
Aan de hand van de uitkomsten van dit
onderzoek wordt gekeken welke invulling van
een algemene voorziening daar het best bij
aansluit.
a. Breed aanbod van maatwerkvoorzieningen gericht op
wonen, zich verplaatsen in en om de woning en
deelname aan het maatschappelijk verkeer.
Ondersteuning, dagactiviteiten, persoonlijke
verzorging en kortdurend verblijf is beschikbaar, met
maximale keuze vrijheid voor de inwoner.

TOELICHTING
Voor de maatwerkvoorzieningen
ondersteuning en dagactiviteiten is in 2014
een traject van bestuurlijk aanbesteden
gevolgd. Met de circa 50 gecontracteerde
zorgaanbieders is een ontwikkelagenda
opgesteld die jaarlijks wordt doorontwikkeld.

STATUS

De huishoudelijke hulp toelage (HHT)
middelen zijn ingezet om ZONL langer de tijd
te geven om medewerkers hulp bij
huishouden te begeleiden van werk naar
werk. Tegelijkertijd met de overgang van de
algemene voorziening voor schoonmaakondersteuning naar de maatwerkvoorziening
schoonmaakondersteuning is per 1 augustus
2016 gestopt.
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8. Het bieden van
maatwerkvoorzieningen aan
personen die niet in staat zijn
zich op eigen kracht te
handhaven in de samenleving
en beschermd wonen of
opvang behoeven in verband
met psychische of
psychosociale problemen of
omdat zij de thuissituatie
hebben verlaten, al dan niet
in verband met risico’s voor
hun veiligheid als gevolg van
huiselijk geweld.
MANAGER
a. Martin Rommers

De contracten voor de maatwerkvoorziening
ondersteuning regie / zorg (“oude HH2”) zijn
per 31 december 2016 afgelopen. De dienst
is opnieuw aanbesteed.
a. Sluitende keten van maatschappelijke opvang door
inzet preventie huisuitzettingen, Servicepunt
Emmeloord en nazorg noodopvang
b. Uitvoering (laten) geven aan uitvoeringsplan Kompas
Flevoland 2015-2017.

TOELICHTING
Er is een sluitende keten van
maatschappelijke opvang.

STATUS

b. Martin Rommers

De actiepunten uit het uitvoeringsplan
worden uitgevoerd of ontwikkeld.

9. Het bieden van
cliëntondersteuning en een
luisterend oor en advies
MANAGER
a. Martin Rommers

a. Doorontwikkeling cliëntondersteuning in relatie tot de
teams Doen.
b. Luisterend oor is landelijk ingekocht bij Sensoor.
TOELICHTING
STATUS
De cliëntondersteuning is in 2016 sterk
verbeterd. MEE IJsseloevers weet haar
specialistische rol goed te pakken en ook de
samenwerking met de sociale teams DOEN!
is verbeterd. Daarnaast is levenscoaching
ontwikkeld. Hierbij worden mensen met
beperkingen ondersteund op kruispunten in
hun leven.
Mogelijk komt er in Flevoland een steunpunt
van Sensoor. De aansluiting met de sociale
teams DOEN! kan dan versterkt worden.

b. Martin Rommers

10. Blijvende aandacht voor een
gezonde leefstijl

MANAGER
a. Martin Rommers

a. Bestaande inzet voor welzijn op recept omvormen tot
een aanpak tot bestrijding van sociaal economische
gezondheidsachterstanden via de impulsgelden
Gezond in de Stad.
b. Plan van aanpak uitwerken in samenspraak en
afstemming met uitvoeringspartners.
TOELICHTING
STATUS
In het kader van GezondInNOP wordt
gewerkt volgens de 5 sporen en 8 pijlers van
het landelijk stimuleringsproject Gezond in
de stad (GIDS).
In 2016 heeft Carrefour als belangrijkste
uitvoerende organisatie een oriëntatie
gedaan bij diverse al bestaande relaties en
betrokkenen in aanvankelijk alleen de wijk
Emmeloord-west.
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b. Martin Rommers

11. Extra aandacht voor
chronische aandoeningen
MANAGER
a. Martin Rommers

12. Vroegtijdige signalering en
onderkenning
dementieproblematiek
MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers

13. Eenzaamheid tegengaan
MANAGER
a. Martin Rommers

Later in het jaar is dit nog uitgebreid naar
Centrum/oost. De gemeente is
opdrachtgever en voert de regie op het
proces met als adviseur de GGD (beleid en
onderzoek).
Uitgangspunt is dat vooral de inwoners zelf
aan zet zijn. Aanknopingspunt zijn
ervaringsdeskundige inwoners uit deze
wijken die zelf met verschillende
achterstanden te maken hebben (gehad)
waar gezondheidsproblemen als factor
(mee)spelen. Gevolg hiervan is vaak ook een
(ongewenst) maatschappelijk isolement.
Hierin een omslag teweeg brengen is
doorgaans een zaak van (zeer) lange adem
maar die is wel nodig om kans te maken op
het behalen van een duurzaam resultaat.
Onlangs is een nieuwe kwartiermaker
aangesteld waardoor de aanpak t.o.v. de
najaars-rapportage is gewijzigd.
a. Met ziekenhuispartners overleggen over een adequate
ondersteuning van de 1e lijnszorg (1 ½ lijnszorg)
m.b.t. de groep chronisch zieken en ouderen.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
Met Ziekenhuizen, huisartsen en Zorggroep
ONL (wijkverpleging) is regelmatig overlegd
over het belang dat de inwoners hebben bij
het door genoemde partners organiseren van
een duurzame ondersteuningsstructuur voor
de groep chronisch zieken en ouderen.
a. Met huisartsen in regulier overleg aan de orde stellen
het belang van vroegtijdige signalering en
onderkenning van dementie-problematiek.
b. Via subsidie (Carrefour) waarborgen van adequate
ondersteuning van mantelzorgers.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
In het reguliere overleg met de huisartsen is
regelmatig aan de orde het belang van een
vroegtijdige signalering en onderkenning van
dementieproblematiek alsmede de
mogelijkheden van praktijkondersteuning.
Met de huisartsenpraktijk in Marknesse is een
pilot gestart met de Praktijk Ondersteuner
Huisartsen – Geestelijke Gezondheidszorg
(POH-GGZ).
Carrefour is/wordt structureel gesubsidieerd
voor de ondersteuning van mantelzorgers en
hun omgeving en voor uitvoering van het
mantelzorgcompliment.
a. Doorontwikkeling van inloopactiviteiten,
dagactiviteiten gezamenlijk maaltijdgebruik en
individuele netwerkversterking.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
Nieuwe vormen van inloop- en
dagactiviteiten zijn in 2016 verkend en zijn
nog onderwerp van overleg met diverse
mogelijke initiatiefnemers/aanbieders.
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14. Bewaking van het aanbod
eerstelijnszorg
MANAGER
a. Martin Rommers

15. Waarborgen van de spoedpost
huisartsen

MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers

16. Bevorderen van participatie
van inwoners (en hun
kinderen) met een laag
inkomen

MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers

a. In samenwerking met de GGD monitoren van
huisartsenbestand in relatie tot aantal inwoners.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
In 2016 waren geen ontwikkelingen waar te
nemen die aanleiding gaven tot contact met
de verzekeraar als eerst verantwoordelijke
voor het aantal, de spreiding en de kwaliteit
van de huisartsenzorg.
a. Vinger aan de pols bij Medrie, Antonius, GGD en
Achmea over behoud spoedpost bij ziekenhuis.
b. Partijen aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor
de ontwikkeling van een duurzaam model van de
acute zorg.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
De (financiële) verantwoordelijkheid voor de
organisatie van de Spoedpost Huisartsen
(tussen 17.00 uur en 7.30 uur) behoorde in
2016 weer volledig bij Medrie. Overdag is de
spoedpost van Antonius-ziekenhuis
Emmeloord beschikbaar tot 23.00 uur. Na
17.00 uur en in het weekend is er nauwe
samenwerking met de Huisartsenpost. Het
gaat hier om spoedhulp bij laag complexe
zorg.
In de contacten met GGD (Ambulancezorg),
Medrie, het Antonius ziekenhuis en de
zorgverzekeraar was de bereikbaarheid van
de 7x24-uurs acute zorg voor onze inwoners
een permanent aandachtspunt.
a. Het bieden van schuldhulpverlening, waaronder:
 schulden oplossen;
 budgetbeheer en bewindvoering;
 voorkomen en vroeg-signaleren van schulden;
 nazorg bij afloop van schuldsanering;
 versterking financiële competenties van inwoners
(budgetcoaches en budgetcursussen).
b. Materiële ondersteuning voor financieel kwetsbare
groepen via: subsidie aan voedselbank; meedoen-bon
voor jongeren en ouderen; witgoedregeling.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
De technische uitvoering van
schuldhulpverlening is geheel belegd bij de
Gemeentelijke Kredietbank (GKB Assen).
Voor de uitvoering van preventieve- en
nazorg componenten in de
schulddienstverlening zijn subsidies verleend
aan Humanitas en ZONL.
Humanitas heeft zijn pr-activiteiten
geïntensiveerd met het oog op het bereiken
van een grotere groep inwoners die
ondersteuning behoeven.
Subsidie aan de Voedselbank is verstrekt.
Uitvoering van de Meedoen-regelingen zoals
voorzien. Het gebruik van de regelingen
wordt gestimuleerd door grotere bekendheid
te geven aan het bestaan van de regelingen.
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17. Inkomensondersteuning voor
financieel kwetsbare groepen

MANAGER
a. Martin Rommers

18. Bevordering participatie
vreemdelingen en etnischculturele minderheden

MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers

c. Martin Rommers

Alle bijstandsgezinnen met kinderen hebben
in de maand september voorbedrukte
aanvraagformulieren voor de meedoenbonjongeren ontvangen.
a. Doorontwikkelen en actualiseren van financiële
regelingen voor minima, waaronder:
 bijzondere bijstand;
 forfait vergoeding meerkosten voor chronisch
zieken en gehandicapten;
 collectieve zorgverzekering;
 maaltijdstrippenkaart.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
Collectieve zorgverzekering is met ingang
van 1 januari 2016 beëindigd. De overige
regelingen voor minima worden uitgevoerd
zoals voorzien. Actualisering van
beleidsregels bijzondere bijstand is continu
proces.
Evaluatie van het minimabeleid is vertraagd.
Het eerste deel van de evaluatie, de
armoedemonitor – 2e vervolgmeting, is
uitgevoerd.
a. Maatschappelijke begeleiding voor verblijfsgerechtigde
vreemdelingen (ex-asielzoekers).
b. Volwasseneneducatie/taalaanbod voor
arbeidsmigranten.
c. Ondersteuning participatie en emancipatie van
allochtone vrouwen.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
Vluchtelingenwerk verzorgt de uitvoering van
de informatie- en adviesfunctie, de juridische
ondersteuning en maatschappelijke
begeleiding van vergunninghouders. Sinds dit
jaar verzorgt Vluchtelingenwerk ook de
trajecten in het kader van de verplichte
Participatieverklaring.
Met ketenpartners is samenwerking en
afstemming gezocht om integratie van
vergunninghouders te ondersteunen en
bevorderen. Zodra vergunninghouders zich
vestigen in Noordoostpolder zijn het onze
inwoners met dezelfde rechten en plichten
als ieder ander in Noordoostpolder.
Taalaanbod voor arbeidsmigranten wordt
uitgevoerd door ROC Friese Poort in het
kader van volwasseneducatie op grond van
de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).
Daarnaast voert het Huis voor Taal - een
samenwerkingsverband van Flevomeer
Bibliotheek, Carrefour en ROC Friese Poort educatieactiviteiten uit voor laaggeletterden.
Deze taak is geheel belegd bij het
Vrouwencentrum Noordoostpolder.
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Hoe meten we dat?
Indicator
Het percentage vrijwilligers afgezet tegen het Flevolands
gemiddelde.
Totaal aantal inwoners dat beroep doet op
mantelzorgondersteuning.
- 65+ mantelzorg ontvangen
- 18+ mantelzorg gegeven
Het percentage mantelzorgers dat zwaar belast is afgezet tegen
de landelijke ontwikkeling.
Het aantal huishoudens in budgetbeheer
Uitstroom van aantal huishoudens uit budgetbeheer
Aantal verstrekkingen forfaitvergoeding Chronisch zieken

Streefwaarde
2016

Feitelijke
waarde
2016

40%

40%

14%
15%
11%

14%
15%
10%

286
100
340

260
116
290

Wat zijn de kaders?
- Beleidsplan schuldhulpverlening 2013-2017
- Verordening Wmo 2016
- Beleidsregels Wmo 2016
- Besluit Wmo 2015
- Beleidsplan sociaal domein 2015-2018
- Deelplan Wmo en Volksgezondheid 2015-2018
- Uitvoeringsprogramma Beleidsplan sociaal domein 2015-2018
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Pijler 12 Jeugdzorg
Krachtige levendige wijken en dorpen waar kinderen gezond en veilig kunnen opgroeien,
hun talenten kunnen ontwikkelen en als actief burger deelnemen aan de samenleving.
Kinderen die hierin belemmeringen ervaren, moeten ondersteund worden. Prioriteit wordt
hierbij gegeven aan kinderen die dreigen uit te vallen op school of thuis door een
onveilige situatie thuis, op school, bij ‘vrienden’ of in de wijk, ontwikkelingsachterstand,
leerachterstand of gedragsproblematiek. De ondersteuning van jeugdigen is gericht op
het verminderen van risicofactoren en het versterken van beschermende factoren binnen
gezinnen en hun directe omgeving waardoor kinderen kunnen (blijven) spelen, leren en
ontwikkelen.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014-2018:

Wij pakken jeugdcriminaliteit aan. Drugs en alcohol horen niet in het straatbeeld. We
geven voorlichting over de gevaren van verslaving en treden streng op bij overlast.
Speerpunten uit de perspectiefnota 2015-2019:

De jeugdhulp sluit nog niet goed aan op de eigen kracht en de sociale netwerken van
kinderen, ouders en verzorgers. Preventieve inzet kan duurdere jeugdhulp voorkomen.
Daarom wil de gemeente inzetten op preventieve programma’s zoals bijvoorbeeld
Homestart (dit betreft opvoedondersteuning door vrijwilligers) en Perspectiev (aanpak
Multi probleemjongeren). Dit wordt gedekt vanuit de decentralisatiemiddelen
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 20152018, perspectiefnota 2016-2019 en overige specifieke aandachtspunten:
Deelplan Jeugd 2015-2018

Er wordt een toename zichtbaar van het inschakelen van het eigen netwerk/informele
zorg/vrijwilligersinzet/ervaringsdeskundigen.

Er vindt een beweging plaats van de zware vormen van jeugdhulp naar lichtere
vormen van hulp.

Er vindt een beweging plaats van lichtere vormen van jeugdhulp naar preventie.

Er vindt een toename plaats van het aantal nieuwe ambulante vormen van hulp
aansluitend in een gezin.

Er vindt een afname plaats van de traditionele residentiële kindplaatsen.

Er is een toename van (netwerk)pleegzorg.

Er is sprake van een afname van jeugdbeschermingsmaatregelen.

Er is sprake van afname van jeugdreclassering.
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2016
Relatief veel jongeren in de Noordoostpolder maken gebruik van 24-uurszorg. Samen met de
betreffende instelling wordt er gewerkt aan een ombuiging naar ambulante begeleiding.
Daarnaast is geïnvesteerd om de 24-uurszorg en/of GGZ begeleiding voor jeugd binnen de
gemeente NOP te organiseren zodat jongeren niet hoeven te reizen en de band met school,
sport etc. kan blijven bestaan. Verder heeft de gemeente een relatief grote populatie kinderen
met autisme of een stoornis in het autistisch spectrum.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

1. Jongeren en gezinnen
maken meer gebruik van
eigen kracht, het eigen
netwerk, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers

a. Specifiek voor jongeren een ervaringsdeskundigenpool
opzetten bij JonginNop.
b. Verder ontwikkelen van programma’s waarbij
vrijwilligers een belangrijke rol hebben.
c. Het ontwikkelen van meer preventieve vormen van hulp
zoals de doorontwikkeling van programma’s als opstapje
in andere vormen van hulp.
d. Passende programma’s ontwikkelen in relatie tot
echtscheidingsproblematiek, vormen van

Jongeren en gezinnen
maken meer gebruik van
laagdrempelige vormen van
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hulp (thuis, dichtbij)
Minder kinderen in 24uursverblijf (traditionele
residentiële voorzieningen)
Kinderen en jongeren met
een stoornis, handicap,
chronische ziekte een
perspectief bieden

MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers

c. Martin Rommers

d. Martin Rommers

e. Martin Rommers

f.

Martin Rommers

g. Martin Rommers
2. Optimalisering aansluiting
Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) op DOEN!teams

ouderschapsbemiddeling en omgangshuizen.
e. Inzetten van GGZ-expertise thuis, op school, bij andere
zorgaanbieders.
f. Ontwikkelen van programma’s (samen met de regio) die
erop gericht zijn kinderen en ouders zoveel mogelijk in
de thuissituatie te begeleiden ook in zware programma’s
of dichterbij huis (allerlei varianten van kortdurend
verblijf).
g. Verder ontwikkelen van concepten als de
levensloopregisseur in relatie tot autisme, handicaps en
andere chronische aandoeningen waarbij
perspectiefonderzoek wordt gedaan en levensloopplan
wordt gemaakt dat resultaatgericht is, gericht op
overgang van de ene klas naar de andere, opstromen,
startkwalificatie, diploma’s, certificaten, werk enz.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
Het ontwikkelen van een ervaringsdeskundigenpool heeft even lagere prioriteit gehad in
verband met het in gang zetten van de andere
onderdelen.
In casuïstiek wordt steeds meer gekeken waar
vrijwilligers een rol kunnen hebben, maar ook
bij nieuw aanbod van jeugdhulp wordt
nadrukkelijk gekeken wat de rol van vrijwilligers
kan zijn. Met Home-start, opvoedondersteuning
door vrijwilligers, zijn er afspraken gemaakt om
in te zetten op de doelgroep van 0 – 12 jaar.
De doorontwikkeling van Opstapje loopt. Een
nieuwe invulling is NopNannys. De NopNannys
zijn in mei gestart. De NopNanny staat naast
ouders in de thuissituaties, op de spitsuren in
het gezin. Ouders zijn blij met deze
laagdrempelige opvoedondersteuning passend
bij het gezin.
Indien er sprake is van (vecht)scheiding kunnen
ouders een beroep doen op Triade en Vitree.
Het is nog niet gemeengoed dat ouders bij een
echtscheiding hulp vragen voor hun kinderen.
Er zijn afspraken gemaakt met zorgaanbieders
om hier invulling aan te geven. Ook worden er
met lokale aanbieders van GGZ voorliggende
voorzieningen voor Jeugd-GGZ ontwikkeld.
Er zijn diverse varianten logeren beschikbaar
gekomen. Momenteel werkt een projectgroep
vanuit de regio aan de mogelijkheden tot
uitstroom van 24-uursverblijf. Op basis hiervan
wordt bekeken wat er voor nodig is om
gezinnen zodanig te ondersteunen dat 24uursopvang steeds minder vaak nodig is.
Momenteel zijn de ervaringen met de
levensloopregisseur positief. Er wordt gewerkt
aan verdere ontwikkeling hiervan.
a. Aanpassen van het ESAR protocol.
b. Plan van aanpak aansluiten bij DOEN!-teams.
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MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers
3. Aansluiting preventief
jeugdbeleid op jeugdhulp
MANAGER
a. Martin Rommers

TOELICHTING OP VOORTGANG
ESAR is een digitaal instrument voor het
signaleren van risico’s dat er voor zorgt dat
professionals elkaar snel kunnen bereiken bij
zorgelijke signalen over kinderen tot 23 jaar.
ESAR is sinds november 2015 uitgebreid met
twee nieuwe kenmerken. Zo koppelt ESAR nu
meldingen van verschillende kinderen van één
ouder aan elkaar. Ook worden in ESAR
verschillende kinderen die op één adres wonen
gekoppeld. Dit laatste geldt niet voor kinderen
die in een instelling wonen. Het ESAR-protocol
wordt hierop momenteel aangepast.
Onderdeel van de aanpassing van het ESAR
protocol is de aansluiting van ESAR bij DOEN!

STATUS

a. In samenhang met de ontwikkeling jeugdhulp.
TOELICHTING OP VOORTGANG
Bij de lokale en regionale inkoop wordt rekening
gehouden met het aanbod van en de aansluiting
op preventief jeugdbeleid. Het preventieve
jeugdbeleid wordt verder versterkt.

STATUS

Wat zijn de kaders?
- Transitieplan Krachtig Noordoostpolder voor de Jeugd 2014
- Regionaal transitieplan Jeugd 2014-2017
- Centrumregeling en dienstverleningshandvest 2014-2017 (inkoop jeugdhulp)
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Pijler 13 Participatie
Het doel is dat iedereen naar vermogen aan het werk is op de reguliere arbeidsmarkt. We
gaan uit van de eigen kracht van inwoners en we betrekken het eigen netwerk van
inwoners om weer aan het werk te komen.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014-2018:
 Wij verwachten dat iedereen zich maximaal inzet om aan het werk te zijn of aan het
werk te gaan. Als iemand een uitkering ontvangt, verwachten wij daar een tegenprestatie voor (wederkerigheid). We doen ons best om die tegenprestatie zoveel
mogelijk te laten aansluiten bij het opleidingsniveau en de arbeidsvaardigheden van de
persoon.
 Vertrouwen is het uitgangspunt bij het verstrekken van uitkeringen. We zijn alert op
misbruik van sociale voorzieningen en treden hier streng tegen op.
 Mensen die niet meewerken aan hun re-integratietraject voelen dat direct in hun
uitkering.
Speerpunten uit de perspectiefnota 2015-2019:
 Er ontstaat een meer gevarieerd arbeidsaanbod op een steeds flexibeler arbeidsmarkt.
We moeten het als gemeente eenvoudig maken om vanuit de bijstand tijdelijk werk te
accepteren, om scholing te krijgen voor sectoren en beroepsgroepen waar een tekort
ontstaat, of om als zelfstandige aan de slag te gaan.
 Landelijk is ingezet op het realiseren van 125.000 garantiebanen voor mensen die
vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.
Wanneer dit niet wordt gehaald, wordt op zijn vroegst in 2017 een quotumregeling
ingevoerd. Er wordt daarom ingezet op het creëren van garantiebanen, het werven van
meer Buitengewone Werkgevers én een goed functionerend Regionaal Werkbedrijf.
 De Wet Sociale Werkvoorziening is ‘op slot gegaan’, dat wil zeggen dat nieuwe instroom
niet meer mogelijk is. De Sociale Werkvoorziening wordt op natuurlijke wijze
afgebouwd. Waar mogelijk versnellen we dit proces door in te zetten op meer uitstroom
richting reguliere werkgevers. Nut en noodzaak van de Gemeenschappelijke regeling
IJsselmeergroep gaan we met de andere gemeenten heroverwegen.
Overige speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, perspectiefnota 20152018, perspectiefnota 2016-2019 en overige specifieke aandachtspunten:
Deelplan Participatiewet 2015-2018
 Iedereen naar vermogen aan het werk (is eveneens opgave uit het Sociaal Economisch
Beleid 2015-2018).
 Inwoners laten stijgen op de Participatieladder.
 De bijstand meer activerend maken.
Concern voor Werk als uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening een ontwikkeling in laten
zetten waarbij er rekening wordt gehouden met de afbouw van de Wsw en de beschikbaarheid
van steeds minder financiële middelen. Daarbij moet ingezet worden op meer aansluiting met
de reguliere arbeidsmarkt waardoor de Wsw-medewerkers de mogelijkheid krijgen om ‘buiten’
werkzaamheden te doen.
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2016
 De economie trekt aan en groeit weer. Dit betekent dat er ook weer veel meer banen
beschikbaar komen maar daarmee zijn wij nog niet op het niveau van voor de crisis. De
verwachting is dat de werkloosheid in 2016 zal dalen maar nog steeds hoog zal zijn.
 De werkloosheid daalt maar het aantal mensen dat een beroep doet op de Participatiewet
stijgt. Dit een landelijke tendens die wij ook lokaal zien.
 Belangrijkste oorzaken daarvan zijn een toename van statushouders in de gemeenten die
een beroep doen op bijstand, de duur van de ww uitkering is verlaagd waardoor mensen
eerder een beroep doen op bijstand en de stijging van de pensioengerechtigde leeftijd
waardoor mensen langer bijstand ontvangen.
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De subsidie per werkplek voor de Wsw loopt verspreid over zes jaar terug. De subsidie per
werkplek in 2016 is naar verwachting € 25.100.
De ‘inclusieve arbeidsmarkt’ is in opkomst: dit betekent dat er een arbeidsmarkt ontstaat
waar mensen duurzaam en zoveel mogelijk aan meedoen, niet kijkend naar hun
beperkingen – maar juist naar hun mogelijkheden. De regionale doelstelling voor het
plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking (banenafspraak) in 2016 is in Flevoland
gerealiseerd.
Zoals bekend heeft het Rijk besloten om de instroom in de Wet sociale werkvoorziening
stop te zetten. Dit heeft gevolgen voor de uitvoeringsorganisatie Concern voor Werk, wiens
expertise we graag behouden. Samen met Lelystad, Urk en Zeewolde zijn we in 2016
gestart met een onderzoek naar mogelijkheden om Concern voor Werk te transformeren
naar een ‘social firm’. In de eerste helft van 2017 verwachten we de uitkomsten van dat
onderzoek.

Wat willen we bereiken?
1. Iedereen naar vermogen aan
het werk

MANAGER
a. Martin Rommers

b. Yvonne van der Sluis

c. Martin Rommers

d. Martin Rommers
2. Een activerende bijstand

MANAGER
a. Martin Rommers

Wat gaan we hiervoor doen?
a. Aanjagen realisatie banenafspraak
b. Afspraken met WerkCorporatie over o.a. uitstroom
naar werk, werkgeversbenadering.
c. Deelname aan het Regionaal Werkbedrijf Flevoland.
d. Zie maatregelen in programma 3 bij ‘iedereen naar
vermogen aan het werk’.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
Flevoland had als doelstelling de realisatie van
400 banen voor 1 januari 2017. Deze
doelstelling is behaald. Noordoostpolder en
met name de WerkCorporatie heeft daar een
belangrijke bijdrage aan geleverd.
Aanvullend op de reeds gesloten raam- en
uitvoeringsovereenkomst, heeft de
WerkCorporatie een motie uitgevoerd met
betrekking tot een pilot in de agrarische
sector. Dit heeft deels tot uitstroom geleid. De
uitstroomdoelstelling die is opgelegd voor
2016 is gerealiseerd.
Het RWF heeft zich tot nu toe vooral gericht
op de realisatie van de banenafspraak. In
2017 wordt onderzocht of samenwerking op
andere terreinen ook meerwaarde heeft.
November 2016 is een subsidieaanvraag
ingediend om dit onderzoek te kunnen doen.
Zie programma 3.
N.v.t.
a) Handhaven op doelmatigheid
b) Tegenprestatie vragen
c) Inzetten van instrumenten die leiden tot uitstroom of
stijging op de participatieladder.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
Handhaven op doelmatigheid krijgt bij de
uitvoering meer aandacht dan in het
verleden. Er zijn in 2016 47 meldingen
geweest over uitkeringsgerechtigden die hun
afspraken niet nakomen. Dit heeft geleid tot
onderzoeken en sancties.
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b. Martin Rommers
c. Martin Rommers

3. Alleen uitkeringen
verstrekken aan inwoners die
hier recht op hebben
MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers
c. Martin Rommers

Het onderwerp komt regelmatig terug op de
werkoverleggen van USD en de
WerkCorporatie.
De tegenprestatie wordt opgelegd volgens de
afspraken in verordening en beleidsregels.
Wij zien een stijging van het aantal banen en
tegelijkertijd een toename van
uitkeringsgerechtigden. Uit de eigen analyse
blijkt dat de uitstroom naar werk op peil blijft
en ook het aantal aanvragen dat niet tot een
aanvraag leidt toeneemt. De stijging van het
bestand is vooral een gevolg van de komst
van statushouders, veel jongeren die een
beroep doen op de bijstand, meer instroom
vanuit de ww door een kortere ww uitkering.
In 2016 ontstond een tekort op het
Participatiewetbudget (voorheen BUIG). De
raad is hierover geïnformeerd. De actiepunten
worden in februari 2017 met de raad
besproken.
a. Handhaven op rechtmatigheid.
b. In geval van geconstateerde fraude sanctioneren.
c. Terugvordering van ten onrechte verstrekte bijstand.
d. Door handhaving inwoners bewuster maken van regels
en plichten rond het ontvangen van een uitkering.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
Het uitvoeringsplan handhaven 2016-2020 is
vastgesteld. De daarin opgenomen
actiepunten zijn in het 2e halfjaar van 2016
uitgevoerd.
In het uitvoeringsplan zijn de afspraken over
sanctionering vastgelegd. De werkprocessen
zijn daarop aangepast.
Uitvoering loopt volgens bestaand beleid.

d. Martin Rommers

Dit is onderdeel van het uitvoeringplan
handhaven 2016-2020

4. Meer uitstroom van Wsw’ers
naar de reguliere
arbeidsmarkt

a) Via de GR IJsselmeergroep stimuleren Wsw’ers via
detachering of begeleid werken te activeren op de
reguliere arbeidsmarkt.
b) Samenwerking met het Regionaal Werkbedrijf
Flevoland, regionale Werkgeversdienstverlening en
WerkCorporatie stimuleren om kansen voor Wsw’ers
op de reguliere arbeidsmarkt te benutten.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
Wsw-medewerkers die aangeven te willen
overstappen naar detachering of begeleid
werken worden daarbij ondersteund.
Voorwaarde is dat de opbrengst van de
medewerker niet lager is dan wanneer hij
intern werkt. Van de mogelijkheid wordt
weinig gebruik gemaakt
Het RWF richt zich primair op de invulling van
de banenafspraak.

MANAGER
a. Martin Rommers

b. Martin Rommers

144

5. Een sluitende begroting van
de GR IJsselmeergroep

MANAGER
a. Martin Rommers
b. Yvonne van der Sluis / Martin
Rommers

c. Martin Rommers

In het eerste kwartaal is er een bijeenkomst
geweest op ambtelijk niveau tussen RWF en
de 3 SW bedrijven die in Flevoland actief zijn.
a. In overleg met de GR het plan ‘De Uitdaging’ nader
uitwerken.
b. Daar waar het binnen de uitgangspunten van de
WerkCorporatie past, diensten van Concern voor Werk
afnemen.
c. Daar waar mogelijk gemeentelijk werk onderbrengen
bij Concern voor Werk voor de Sw-doelgroep.
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
Uitvoering loopt. Pand aan de Productieweg in
Emmeloord staat te koop. Verkoop moet
leiden tot verdere kostenvermindering.
Er is een overeenkomst tussen de
WerkCorporatie en Concern voor Werk en een
overeenkomst tussen de gemeente en
Concern voor Werk voor de afname van reintegratieactiviteiten.
Uitvoering loopt volgens afspraken

Hoe meten we dat?
ndicator
Indicatoren uit monitoring sociaal domein:
- Totaal aantal inwoners in beroepsbevolking met regulier
betaald werk.
- Totaal aantal werkzoekende inwoners in beroepsbevolking.
- Totaal aantal inwoners met een WWB-uitkering
- Totaal aantal inwoners met een WWB-uitkering uitgestroomd
naar werk
Overige indicatoren:
- Aantal gedetacheerde Wsw’ers
- Aantal Wsw’ers die begeleid werken
- Aantal Wsw’ers (aantal dienstverbanden)
- Aantal gerealiseerde banenafspraken*
*

Streefwaarde
2016

Feitelijke
waarde 2016

22.250

22.700

2.300
825

2.521
964

83

94

20
12
223
40

14
6
220
35

De cijfers ten tijde van de najaarsrapportage 2016 waren niet bekend (er waren toen alleen regionale
cijfers t/m het 4e kwartaal 2015 bekend). Voor 2016 zijn inmiddels de cijfers t/m het derde kwartaal
bekend. Het aantal gerealiseerde banenafspraken in de regio t/m het derde kwartaal 2016 bedraagt 435.
De Gemeente Noordoostpolder heeft hier een aandeel in van 35 gerealiseerde banenafspraken.

Wat zijn de kaders?
Uitvoeringsplan Participatiewet 2016
Raamovereenkomst WerkCorporatie 2015-2018
Verordeningen Participatiewet en maatregelen WWB 2015
Sociaal Economisch Beleid 2015-2018

145

Wat zijn de lasten in 2016?
Lasten (in €)
Productgroep

Programma

Rekening

Primitieve

Begroting

begroting

ná wijziging

2016

2016

2016

3.151.439

3.637.223

3.651.611

3.524.711

Krachtig Noordoostpolder
2015*

PIJLER 11: WMO & VOLKSGEZONDHEID
B614
Gemeentelijk armoede- en
schuldenbeleid
B620
Maatschappelijke zorg

Rekening

942.452

904.588

904.588

1.020.747

B621

Vreemdelingen

104.425

110.041

137.441

230.577

B630

Jeugdbeleid

802.144

527.332

584.195

551.729

B650

Kinderdagopvang

191.098

216.199

217.149

183.158

B661

849.049

920.632

920.631

854.603

5.745.572

7.422.050

7.711.169

6.786.889

146.347

219.298

219.298

166.784

3.132.963

1.792.796

2.721.058

2.553.148

B671

Maatwerkvoorzieningen Natura
materieel WMO
Maatwerkvoorzieningen Natura
immaterieel WMO
Opvang en beschermd wonen
WMO
Algemene voorzieningen WMO
en Jeugd
Eerste lijnsloket Jeugd

320.414

419.970

419.970

367.971

B710

Volksgezondheid

B662
B663
B670

2.001.905

2.097.432

2.153.643

2.090.375

17.387.808

18.267.561

19.640.753

18.330.692

PIJLER 12: JEUGDZORG
B671
Eerste lijnsloket Jeugd

1.400.185

2.796.822

2.693.467

1.575.693

B672

PGB Jeugd

1.668.693

2.786.834

2.795.019

3.131.204

B682

Individuele voorzieningen

5.510.373

4.204.239

5.956.055

6.035.698

B683

Veiligheid, jeugdreclassering en
opvang jeugd

1.038.742

1.042.113

1.172.113

1.003.828

9.617.993

10.830.008

12.616.654

11.746.423

PIJLER 13: PARTICIPATIE
B610
Bijstandsverlening

13.961.969

13.918.300

14.682.671

14.976.622

B611

Sociale werkvoorziening

6.070.669

5.980.646

5.921.981

5.847.661

B623

Re-integratie/participatie

2.924.252

2.917.871

3.082.666

2.729.390

22.956.890

22.816.817

23.687.318

23.553.673

49.962.691

51.914.387

55.944.725

53.630.788

Totale lasten

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
*Door invoering van een nieuwe productindeling zijn de vergelijkende cijfers van 2015 op sommige
productgroepen gewijzigd.
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Wat zijn de baten in 2016?
Baten (in €)
Productgroep

Programma

Rekening

Krachtig Noordoostpolder
2015*

Primitieve

Begroting

Rekening

begroting

ná wijziging

2016

2016

2016

PIJLER 11: WMO & VOLKSGEZONDHEID
B614
Gemeentelijk armoede- en
schuldenbeleid
B620
Maatschappelijke zorg

-

61.410

61.410

44.304

44.365

44.365

43.878

B621

Vreemdelingen

42.000

20.000

47.400

157.420

B630

Jeugdbeleid

B650

Kinderdagopvang

B661

B671

Maatwerkvoorzieningen Natura
materieel WMO
Maatwerkvoorzieningen Natura
immaterieel WMO
Opvang en beschermd wonen
WMO
Algemene voorzieningen WMO
en Jeugd
Eerste lijnsloket Jeugd

B710

Volksgezondheid

B662
B663
B670

PIJLER 12: JEUGDZORG
B671
Eerste lijnsloket Jeugd
B672

PGB Jeugd

B682

Individuele voorzieningen

B683

Veiligheid, jeugdreclassering en
opvang jeugd

PIJLER 13: PARTICIPATIE
B610
Bijstandsverlening
B611

Sociale werkvoorziening

B623

Re-integratie/participatie

Totale baten

0

-

-

0

0

900

-

0

3.600

0

10.000

10.000

9.174

465.823

100.000

400.000

500.231

-

-

0

0

31.016

2

2

15.909

-

-

0

0

-

-

0

25.517

584.043

235.777

563.177

755.729

-

-

-

-

-

-

-

-

17.629

-

-

3.982

-

-

-

0

17.629

-

-

3.982

12.134.534

12.197.100

11.972.515

12.085.094

21.180

0

0

12.509

491.194

490.261

490.261

327.816

12.646.908

12.687.361

12.462.776

12.425.419

13.248.580

12.923.138

13.025.953

13.185.130

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
*Door invoering van een nieuwe productindeling zijn de vergelijkende cijfers van 2015 op sommige
productgroepen gewijzigd.
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Weergave verdeling werkelijke lasten en baten programma 6 per
productgroep:

Lasten 2016

35%

44%

Pijler 11 WMO & volksgezondheid
Pijler 12 Jeugdzorg
21%

Pijler 13 Participatie

Baten 2016
0%
5%

Pijler 11 WMO & volksgezondheid
Pijler 12 Jeugdzorg
Pijler 13 Participatie
95%
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Gerelateerde toevoegingen aan reserves
(in €)

Omschrijving

Geraamde
toevoeging
2016

Pijler 6: maatschappelijk participeren in
Noordoostpolder
Nog uit te voeren werkzaamheden 2016 Gezond in de Stad
WMO
Overheveling vanuit Reserve eigen bijdrage
Sociale werkvoorziening
Reservering HHT gelden
Decentralisatie WMO
Minderhedenbeleid
Decentraisatie jeugdzorg
Totaal

Gerealiseerde
toevoeging
2016

94.000
2.164.841
136.000
300.000
700.000
200.000
0
0

94.000
2.209.944
262.591
0
730.192
2.746.582
14.112
3.560.049

3.594.841

9.617.470
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Gerelateerde onttrekkingen aan reserves
Omschrijving

Geraamde
onttrekking
2016

Pijler 6: maatschappelijk participeren in
Noordoostpolder
Jeugdactiviteiten
Nog uit te voeren werkzaamheden 2013
Jeugdbeleid
Nog uit te voeren werkzaamheden 2014
Volksgezondheid
Nog uit te voeren werkzaamheden 2015
Jeugdbeleid
Gezond in de Stad
Reserve eigen bijdrage
Overheveling naar Koepelreserve Sociaal Domein
Incidentele formatie
Eigen bijdrage jeugd
Eigen bijdrage WMO
Reserve sociaal domein
Koepelreserve (E310)
Bijstand (E310)
Sociale werkvoorziening (E310)
Werkgeversbenadering (E310
Minimabeleid
Investeringsplan decentralisaties
Incidentele formatie-uitbreiding 2016 (E310)
Informatie en advies
Decentralisatie jeugd
Decentralisatie WMO
Huishoudelijke hulp
Bijzondere bijstand
Participatiewet uitstroom
Totaal

(in €)
Gerealiseerde
onttrekking
2016

10.000

10.000

6.863

0

91.211

0

40.000
94.000

94.000

136.000
75.000
20.000
444.000

262.591
75.000
20.000
317.409

2.101.667
840.000
241.335
356
75.520
29.613
974.000
5.630
0
0
0
0
0

0
963.930
356
50.014
29.613
974.000
5.630
4.195.864
732.970
554.435
276.103
237.337

5.185.195

8.799.252
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Algemene
dekkingsmiddelen

152

153

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
dergelijk verschil kwam alleen voor in de beginjaren van het bestaan van het BTW
compensatiefonds.
Lokale heffingen
Noordoostpolder kent de volgende niet besteding gebonden gemeentelijke heffingen:
(in €)

Omschrijving

Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging
2016

Onroerendezaakbelasting
Toeristenbelasting
Totaal

10.668.000
255.000
10.923.000

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging
2016
10.424.769
260.300
10.685.069

Realisatie
begrotingsjaar
2016
10.411.199
286.101
10.697.300

Algemene uitkering
De algemene uitkering wordt door het Rijk op grond van bepaalde verdeelsleutels
toegerekend aan de gemeenten. De uit te keren bedragen worden in circulaires bekend
gemaakt. Gemeenten hoeven niet specifiek verantwoording af te leggen over de
algemene uitkeringen.
(in €)

Omschrijving

Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging
2016

Algemene uitkering
Deelfonds sociaal domein
Totaal

44.470.450
23.226.495
67.696.945

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging
2016
45.798.367
23.740.648
69.539.015

Realisatie
Begrotingsjaar
2016
45.936.872
23.746.181
69.683.053

De gerealiseerde algemene uitkering bestaat uit de volgende componenten:
- de bijstelling van de algemene uitkering 2014
€
112.085
- de bijstelling van de algemene uitkering 2015
€
-47.410
- algemene uitkering 2016
€ 69.618.378
- totaal
€ 69.683.053
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Dividend
De volgende dividenden zijn dit jaar verantwoord:
(in €)

Omschrijving

Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Bank Nederlandse Gem.
Wadinko
Enexis
Vitens
Verkoop Vennootschap B.V.
CBL Vennootschap B.V.
Totaal

10.000
35.000
30.000
60.000
0
0
135.000

Raming
begrotingsjaar ná
wijziging
20.049
35.000
24.084
124.207
17.948
1.663
222.951

Realisatie
begrotingsjaar
2016
20.049
35.000
24.084
124.207
17.948
1.663
222.951

Saldo financieringsfunctie
(in €)

Omschrijving

Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging
2016

Baten
Lasten
Saldo

215.292
-37.016
178.276

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging
2016
227.544
-160.222
67.322

Realisatie
begrotingsjaar
2016
236.879
-161.817
75.062

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.
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
leningen en rekening-courantsaldi (baten).
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
vermogen. Omdat 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.
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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
2016

Stelpost Onvoorzien
Jeugdhulp
Saldo uitgaven en inkomsten
Bestuursondersteuning raad en
rekenkamer
Saldo kostenplaatsen
Afvalverwerking
Riolering
Begraafplaatsen
Verzelfstandiging CUZA
Totaal

Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging
2016

Realisatie
begrotingsjaar 2016

38.444
2.747

250.000
49.100
31.193
2.747

2.970.410
-

15.000
195
8.086
26.331
90.803

1.354.482
60.438
1.747.960

2.970.410

De stelpost onvoorzien wordt in een aparte bijlage verder uitgesplitst; de stelposten
waren bedoeld voor het opvangen van diverse lasten op diverse producten.
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 en
€ 215.000 voor incidentele, onvoorziene uitgaven. In het onderstaande overzicht is
aangegeven waarvoor deze raming is ingezet.
(in €)

Gebruik van
onvoorzien

Omschrijving

Programma 5
Programma 1

Primitieve raming
Voorbereidingsbudget
invoering Omgevingswet
Onderhoud werkzaam-heden
zwembad
Verduurzamen
gemeentelijke gebouwen

250.000
-

66.000

34.358

-

9.000

-

-

70.000

64.104

Sloop schuur Muntweg
Ten gunste van
rekeningresultaat
Totaal onvoorzien

-

48.000
57.000

57.000

250.000

250.000

155.462

Programma 2
Programma 3
Programma 3
Programma 5

Raming
begrotingsjaar vóór
wijziging
2016

Raming
begrotingsjaar ná
wijziging
2016

Realisatie
begrotingsjaar 2016

156

157

Paragrafen

158

159

Paragraaf
Lokale heffingen

160

161

4.1 Lokale heffingen
Deze paragraaf bevat informatie over de gemeentelijke heffingen en het
kwijtscheldingsbeleid over 2016. De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk
onderdeel van de inkomsten van de gemeente. De lokale heffingen die de gemeente
Noordoostpolder heft en bij de algemene dekkingsmiddelen horen zijn de
onroerendezaakbelastingen en de toeristenbelasting. Voor de overige gemeentelijke
heffingen geldt dat deze niet meer dan kostendekkend mogen zijn. Voor de
afvalstoffenheffing, rioolrechten en begraafrechten worden kostendekkende tarieven
gehanteerd.
4.1.1 Werkelijke inkomsten lokale heffingen
De OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing vormen samen het gemeentelijke
woonlastenplaatje. Deze drie heffingen zijn goed voor 83% 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 rekening 2015,
de begroting 2016 en de rekening 2016. Deze bedragen zijn exclusief de kwijtschelding.
Samenstelling inkomstenpakket gemeentelijke heffingen:
(in €)

Omschrijving heffing

Werkelijke

Geraamde

Inkomsten 2015

Inkomsten 2016

Inkomsten 2016

-960

-

0

Afvalstoffenheffing

4.574.680

4.760.706

4.766.080

Rioolheffing

3.370.278

3.379.818

3.396.075

OZB

9.458.386

10.424.769

10.411.199

1.071

6.269

33.873

Hondenbelasting

Liggeld woonschepen
Leges burgerdiensten
Leges titel 2: omgevingsvergunningen

Werkelijke

810.622

729.100

847.357

1.427.254

1.006.036

1.948.069

Overige leges

130.338

46.500

43.052

Begraafrechten

631.280

625.789

610.107

Marktgelden
Toeristenbelasting
Totaal:

25.623

29.760

23.915

262.337

260.300

286.101

20.690.909

21.269.047

22.365.828

4.1.2 Realisatie van het beleid ten aanzien van de lokale 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. 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 Noordoostpolder een
situatie ontstaan, waarbij voor de beoordeling van de mate van kostendekkendheid de
tarieven uit de legesverordening in enkele grote groepen van producten en diensten
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 2016.
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1
2
3
4
5
6

Product- Soort belasting / retributie
nummer

Mate van dekking op basis van
rekening 2016

P407
P410
P153
P451
P412
P155

100%
100%
algemeen dekkingsmiddel
93%
31%
algemeen dekkingsmiddel

Afvalstoffenheffing
Rioolrechten
OZB
Begraafrechten
Marktgelden
Toeristenbelasting

4.1.3 Afwijkingen op hoofdlijnen van de diverse heffingen
Onroerendezaakbelasting

Bij de begrotingsraming is rekening gehouden met de volledige oplevering van het
nieuwe windmolenpark in 2016. De bouw van het windmolenpark heeft in het najaar van
2015 echter vertraging opgelopen waardoor het park op 1 januari 2016 niet volledig
gereed en in productie was. Dit heeft gevolgen gehad voor de waarde vaststelling. Voor
de windturbines zijn lagere WOZ-waarden vastgesteld. Dit heeft geleid tot een lagere
opbrengst OZB voor de niet-woningen. Om deze reden is bij de voorjaarsrapportage de
raming voor zowel de eigenarenheffing als de gebruikersheffing voor de niet-woningen
neerwaarts bijgesteld. Voor de eigenarenheffing is een bedrag afgeraamd van
€ 135.000,- en voor de gebruikersheffing een bedrag van € 150.000,-. In verband met
een andere wijze van grondtoerekening bij agrarische objecten is de grondslag voor de
OZB-eigenarenheffing voor woningen toegenomen, wat geleid heeft tot een
meeropbrengst. Bij de voorjaarsrapportage is voor de eigenarenheffing voor woningen
een bedrag bijgeraamd van € 40.000,-. Bij de ramingen wordt verder geen rekening
gehouden met de oninbare posten. In de rekening zijn deze bedragen wel verwerkt.
Het overzicht van de totaal geraamde inkomsten ten opzichte van de gerealiseerde
opbrengsten ziet er als volgt uit:
(in €)

Omschrijving

Raming
2016

Eigenarenbelasting Woning
Eigenarenbelasting Niet-Woningen
Gebruikersbelasting Niet-Woningen
Totaal:

5.035.000
3.308.562
2.081.207
10.424.769

Rekening
2016
5.040.573
3.287.653
2.082.973
10.411.199

Verschil
2016
5.573
-20.909
1.766
-13.570

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
inzameling en gerichte voorlichting de afvalstroom zoveel mogelijk te beperken. De
inzameling hiervan is uitbesteed aan HVC.
(in €)

Omschrijving

Raming
2016

Afvalstoffenheffing

4.760.706

Rekening
2016
4.766.080

Verschil
2016
5.374

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
waterverbruik bepalend voor de hoogte van de aanslag.
(in €)

Omschrijving

Raming
2016

Rioolheffing Woningen
Rioolheffing Niet-Woningen
Totaal:

3.079.371
300.447
3.379.818

Rekening
2016
3.084.123
311.952
3.396.075

Verschil
2016
4.752
11.505
16.257
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Toeristenbelasting

Bij de toeristenbelasting is er sprake van een stijging van de opbrengst. Zowel het aantal
reguliere overnachtingen bij toeristische accommodaties als het aantal overnachtingen bij
locaties voor arbeidsmigranten is toegenomen. Bij de voorjaarsrapportage is daarom een
bedrag van € 5.300,- bijgeraamd. De jaarlijkse controle op de toeristenbelasting heeft
geleid tot het opleggen van een drietal navorderingsaanslagen. Hierdoor is de opbrengst
verder gestegen.
(in €)

Omschrijving

Raming
2016

Toeristenbelasting

Rekening
2016

260.300

Verschil
2016

286.101

25.801

4.1.4 Vergelijk van de lokale lastendruk
Tarieven en COELO ranglijst omliggende gemeenten

Bij de jaarrekening wordt in de paragraaf gemeentelijke heffingen jaarlijks ook een
overzicht opgenomen van de tarieven in de omliggende gemeenten met daarbij het
rangnummer 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 2015 is de
gemeente Noordoostpolder op de COELO ranglijst één plaats gedaald van rangnummer
179 naar nummer 180.
Gemeente

Noordoostpolder
Urk
Dronten
Lelystad
Steenwijkerland

Afvalstoffen
éénpersoons
huishouden
227
190
241
74
163

Afvalstoffen
meerpersoons
huishouden
267
190
241
131
205

Riool-

OZB-

Totale

heffing

woning

woonlast
meerpersoons
huishouden
735
802
708
732
660

193
260
145
131
248

0,1565%
0,1830%
0,1666%
0,2014%
0,1104%

COELO
Ranglijst

180
297
132
176
69

Bron: Coelo digitale atlas 2016. De bedragen voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de totale woonlasten
zijn in euro’s. Nummer 1 heeft de laagste woonlasten, nummer 396 de hoogste.

4.1.5 Kwijtscheldingsbeleid
In 2016 zijn 1.394 kwijtscheldingsbesluiten genomen. Hiervan werden er 1.217
toegewezen en 177 afgewezen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal
kwijtscheldingsverzoeken met 94 verzoeken afgenomen. In 2015 waren er 1.488
aanvragen. Ondanks de afname van het aantal verzoeken is het kwijtgescholden bedrag
wel toegenomen. Het kwijtgescholden bedrag is in 2016 gestegen naar € 546.500,-. De
stijging van zowel het tarief voor de afvalstoffenheffing als de toename van het aantal
kwijtscheldingsverzoeken waarvoor het gehele belastingbedrag wordt kwijtgescholden,
heeft hier onder meer toe geleid. Door een actieve persoonlijke benadering van de
deurwaarder, zijn ook in 2016 nog een aantal extra kwijtscheldingsverzoeken ingediend
die betrekking hebben op voorgaande belastingjaren. Een verzoek om kwijtschelding kan
te allen tijde worden ingediend en is niet aan een fatale termijn gebonden.
Van de toewijzingen hebben 801 belastingschuldigen automatisch kwijtschelding
ontvangen. Deze groep blijft stijgen. In 2015 is er aan 708 belastingplichtigen
automatische kwijtschelding verleend. De groep die in aanmerking komt voor
automatische kwijtschelding wordt gevormd door belastingschuldigen die langdurig van
een minimaal inkomen moeten rondkomen en waaraan vorig jaar ook kwijtschelding is
verleend.
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De controle op het verlenen van automatische kwijtschelding wordt uitgevoerd middel
van bestandsvergelijking door de Stichting Inlichtingenbureau. Deze stichting is opgericht
door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tegen een genomen
kwijtscheldingsbesluit kan de belastingschuldige bij het college in beroep komen. In 2016
werden 13 beroepschriften ontvangen. Hiervan zijn er slechts 2 toegewezen.
Om een volledig beeld te krijgen over het kwijtscheldingsverloop van de afgelopen twee
jaar, zijn in het onderstaande overzicht ook de rekeningcijfers over 2015 opgenomen.
(bedragen in €)

Rekening
2015

Soort heffing
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
OZB
Totaal

285.484
226.551
8.486
520.521

Raming
2016
280.000
220.000
11.000
511.000

Rekening
2016
303.684
234.150
8.667
546.500

Verschil
2016
-23.684
-14.150
2.333
-35.500
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Paragraaf
Weerstandsvermogen en
risicobeheersing
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4.2 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
Het weerstandsvermogen is te definiëren als “het vermogen van de gemeente
Noordoostpolder om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen, zonder dat
het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt.” Deze risico’s zijn kosten die niet zijn
gedekt middels de begroting of waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of
verzekeringen afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor de gezondheid
van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de
meerjarenraming.
Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de gemeente in staat is
middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit
betekent dat het beleid veranderd moet worden. In artikel 11 van het Besluit begroting
en verantwoording is het belang aangegeven van het voeren van een adequaat
risicomanagementbeleid. Uit dit artikel volgt dat de paragraaf inzake het
weerstandsvermogen tenminste bevat:
a.
b.
c.
d.
e.

het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s;
een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
een inventarisatie van de risico’s;
kengetallen;
beoordeling van de onderlinge verhoudingen tussen kengetallen en de financiële
positie.

De paragraaf financiële positie (4.9.) voorziet in de laatste twee onderdelen. In deze
paragraaf gaat het om die elementen waar tegenvallers eventueel door bekostigd kunnen
worden zoals de algemene reserve, maar ook de onbenutte belastingcapaciteit en de
stille reserves.
Een risico is een kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis
van materieel belang die niet is voorzien. De risico’s die relevant zijn voor het
weerstandsvermogen zijn die risico’s, die niet anderszins zijn ondervangen.
4.2.1 Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en risico’s
In 2013 is de nota weerstandsvermogen en risicomanagement herzien en vastgesteld.
Middels deze herziene nota is bepaald welke instrumenten ingezet worden voor de
financiering van de incidentele en structurele risico’s. Gemeenten moeten zelf een
beleidslijn formuleren over de in hun organisatie noodzakelijk geachte
weerstandscapaciteit in relatie tot de specifieke risico’s. In deze nota is dit beleid voor
Noordoostpolder uiteengezet. In deze nota wordt eerst een uitleg van de belangrijkste
begrippen gegeven, de weerstandscapaciteit nader toegelicht en volgt een inventarisatie
van de risico's. Voor verdere detaillistische uiteenzetting van de doelen en definities
omtrent het beleid weerstandscapaciteit en risico’s verwijzen wij naar deze nota.
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4.2.2 Inventarisatie weerstandscapaciteit
In deze sectie wordt de weerstandscapaciteit toegelicht en zijn de bijbehorende risico’s
geïnventariseerd. Het gaat om een inventarisatie op hoofdlijnen. De inventarisatie krijgt
voor het bepalen van het weerstandsvermogen zijn waarde als de risico’s financieel
worden vertaald 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. 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
tegelijkertijd middelen worden vrijgemaakt om de derving aan bespaarde rente
structureel op te kunnen vangen;
de stille reserves, zijnde die activa waarvan de boekwaarde lager is dan de
werkelijke waarde en die direct verkoopbaar zijn;
de eventuele ruimte in de belastingcapaciteit.

Ad a.) Onvoorzien

In de begroting werd het budget voor onvoorzien betrokken in de beoordeling van de
weerstandscapaciteit. Na afloop van een begrotingsjaar is het budget voor onvoorzien
niet meer relevant voor de weerstandscapaciteit.
Ad b.) Reserves

In de rekening 2016 is het eigen vermogen van Noordoostpolder berekend op
€ 83 miljoen exclusief bestemming van het resultaat. Onderdeel van het eigen vermogen
is het deel van de algemene reserve € 18 miljoen. Inzet van deze reserves voor een
risico wat zich manifesteert is mogelijk, ondanks dat een deel van deze reserves zijn
geoormerkt. Indien deze geoormerkte reserves toch worden ingezet voor een ander doel
betekent dat het beleid hierop overeenkomstig moet worden aangepast.
Ad c.) Stille reserves

Stille reserves ontstaan als de marktwaarde van vaste activa hoger is dan de
boekwaarde. Bij de beoordeling van stille reserves dient rekening gehouden te worden
met de beschikbaarheid op korte termijn. Kanttekening hierbij is dat de waardering van
een bezitting een momentopname is. Bij werkelijke verkoop kan de prijs hier sterk van
afwijken. Onderscheid kan worden gemaakt tussen stille reserves in materiële vaste
activa, de financiële vaste activa en de voorraden.
Ad d.) Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit is de ruimte om belastingen en heffingen te kunnen verhogen.
Dit is vooral afhankelijk van de keuzes die de Raad hierin wil maken. Als uitgangspunt
wordt aangenomen dat de ruimte die Noordoostpolder hier heeft nihil is. De mogelijkheid
om inkomsten te realiseren wordt op dit punt buiten beschouwing gelaten.
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4.2.3 Inventarisatie en toelichtingen risico’s
1) Bouwgrondexploitatie
Marktontwikkelingen en planningen
Als gemeente lopen wij soms risico’s bij het te koop aanbieden van grond. Vooral risico’s
op verschillen tussen de verwachte opbrengsten en de werkelijke opbrengsten. Deze
verschillen ontstaan vaak door externe factoren waar de gemeente geen invloed op
heeft. Bijvoorbeeld marktontwikkelingen, renteontwikkelingen of bezwaarprocedures bij
de planvorming. Hoe groot deze risico’s zijn, is moeilijk in te schatten. De gevolgen
zullen zoveel mogelijk binnen de complexen zelf worden opgevangen. Voor de complexen
waarop nu verlies verwacht wordt een verliesvoorziening getroffen ten lasten van de
reserve grondexploitatie. De verliesvoorzieningen worden ieder jaar geactualiseerd.
De exploitaties met het grootste risicoprofiel zijn complex 80 (Emmeloord Centrum),
complex 82 (Wellerwaard) en de complexen 34 en 38 (De Munt 2 fasen 1 en 2).
Voorziening Stadshart
Voor het Stadshart (complex 80) is een bedrag van € 5,5 miljoen als voorziening
getroffen. De marktwaarde waarop de grond is getaxeerd bedraagt € 3,5 miljoen
Middels de gevormde voorziening zijn alle directe financiële risico’s van Stadshart
Emmeloord gedekt en is de voorziening voor dit moment toereikend.
Voorziening Wellerwaard
Voor project Wellerwaard (complex 82) is in 2016 geen verliesvoorziening getroffen.
Ondanks de overschrijding van de 10 jaarstermijn, zijn de gehanteerde en door u
vastgestelde uitgangspunten (zoals de looptijd) van deze exploitatie realistisch en
voorzichtig. Veel is afhankelijk van de grondopbrengsten door verkoop van de
bouwkavels en landgoederen gezien het een nichemarkt betreft. Afsluiting van het
complex wordt in 2029 verwacht, over de gehele looptijd wordt geen opbrengstenstijging
ingerekend om de risico’s te mitigeren.
Bedrijventerrein De Munt 2
Op bedrijventerrein De Munt 2 ligt zowel in fase 1 (complex 38) als fase 2 (complex 34)
bouwrijp gemaakte bedrijfsgrond op voorraad. Beide complexen hebben een hoge
boekwaarde (respectievelijk € 6,1 mln. en € 4,5 mln.) en moet er nog een grote
hoeveelheid grond verkocht worden. Om de hoge boekwaarde af te dekken en de
grondexploitaties sluitend te krijgen. Voor beide complexen zijn voorzieningen getroffen
van respectievelijk € 0,9 en € 0,8 miljoen.
Reserve grondexploitaties
De reserve grondexploitaties bedraagt nu circa € 10,9 miljoen. Noordoostpolder heeft al
voor bijna € 9,2 miljoen aan voorzieningen getroffen op de BIE’s. Daarmee zijn de
financiële risico’s voor de grondexploitaties teruggebracht naar een acceptabel niveau
onder de huidige waardering van de gronden. Het verloop van de reserve kan in de
volgende jaren sterk worden beïnvloed door plannen voor het Stadshart.
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2a) WMO
Bij Wmo-voorzieningen is er sprake van een open-einde regeling. Open-einde-regelingen
kennen als algemeen risico dat er overschrijding van het budget plaats kan vinden. Deze
komt dan ten laste van de Reserve sociaal domein. Er bestaat een risico bij de
onroerende woningaanpassingen. Als er in een jaar meerdere aanpassingen noodzakelijk
zijn, dan kan het budget overschreden worden. Het kan hierbij namelijk gaan om grote
bedragen per aanpassing. Het is echter niet in te schatten hoeveel woningaanpassingen
er per jaar komen. Dit aantal fluctueert. Daarnaast zijn we vanaf 2015 verantwoordelijk
voor een grotere groep inwoners die zwaardere ondersteuning nodig heeft. Voor de
inkoop van deze voorzieningen is een traject van bestuurlijk aanbesteden gevolgd. Dit
traject loopt voor onbepaalde tijd door in de vorm van inspiratietafels. Samen met
partijen zijn de gemaakte afspraken aangescherpt of gewijzigd. Dit heeft ertoe geleid,
dat de tarieven voor deze nieuwe taken vanaf 2016 op onderdelen zijn aangepast. Dit
heeft direct gevolgen voor de uitgaven.
2b) Jeugdbeleid
De decentralisatie van de jeugdzorg ging gepaard met grote bezuinigingen en steeds
zwaardere eisen van het Rijk, terwijl het aantal kinderen/gezinnen dat een beroep doet
op jeugdzorg toeneemt. Er wordt ingezet op voldoende preventieve maatregelen en
andere werkwijzen zodat zwaardere zorg kan worden voorkomen. Eventuele
bezuinigingen op het preventieve jeugdbeleid zijn derhalve niet gewenst en vormen een
direct risico, zowel financieel als maatschappelijk. De meerjarenbegroting WMO en Jeugd
is herzien. Uit de cijfers blijkt dat het jeugdbudget de komende jaren (2016 – 2018) fors
wordt overschreden. In de meerjarenbegroting wordt toegewerkt om de WMO en de
Jeugdwet budgettair neutraal uit te voeren in 2021. Dit is conform de opdracht van de
raad. In 2016 wordt het tekort geschat op € 1.538.344 en voor 2017 wordt een tekort
van € 1.837.647 verwacht. Tekort wordt ten laste gebracht van de koepelreserve Sociaal
Domein.
2c) Tarieven WMO & Jeugd
De tarieven die zijn afgesproken met de aanbieders van de bestuurlijke inkoop voor
dagbesteding en ondersteuning staan onder druk. Volgens aanbieders zijn de
afgesproken tarieven te laag. De analyse (door het gemeentelijke contractbeheer) geeft
op dit moment nog geen aanleiding om de tarieven te verhogen.
3) Lening ziekenhuis
De reserve die was gevormd voor eventuele opvang van het risico van niet afbetalen van
de achtergestelde lening is teruggebracht, omdat het risico op het niet terugbetalen van
de lening lager wordt geschat. De reserve voor de lening ziekenhuis is nu dan ook nog
van minimale omvang. Als het risico van niet afbetalen van de achtergestelde lening zich
toch voordoet, zal de resterende reserve worden ingezet. Het eventuele tekort tot het
daadwerkelijk verlies dient te worden aangezuiverd uit algemene middelen. De meest
actuele verwachting is dat in 2018 met de eerste aflossing kan worden begonnen. Dit is
twee jaar later dan aanvankelijk door het ziekenhuis was geschat. Niet uitgesloten is dat
ook dit jaar niet haalbaar zal zijn mede vanwege het landelijk beeld van de verslechterde
financiën van ziekenhuizen. Door het hogere risico en beperkte zekerheden van deze
lening, wordt er jaarlijks een hoge rente over ontvangen. Het risico bedraagt € 2,4
miljoen incidenteel.
4) Garantstellingen
Onze gemeente staat direct garant voor € 292.450. Het gaat daarbij om leningen voor de
financiering van de flat Toutenburgh en borgtochtovereenkomsten van Zelfstandigen
Loket Flevoland. Voorts bestaat het risico dat de aandeelhouders van HVC gevraagd
worden om tekorten op de exploitatie aan te vullen naar rato van het
aandelenpercentage, hier wordt jaarlijks een premie voor ontvangen.
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5) Tertiaire achtervang
Dit betreft een garantstelling waarvoor de gemeente een tertiaire achtervangfunctie
vervult. Per ultimo 2016 vervult de gemeente deze achtervanfunctie voor in totaal € 74
miljoen. Het waarborgfonds sociale woningbouw zal eerst aansprakelijk worden gesteld,
voor zo ver het waarborgfonds niet kan bijdragen zal de gemeente Noordoostpolder
verplicht zijn om een renteloze lening te verstrekken aan het waarborgfonds. Op basis
van een toetsingskader, worden risico’s beheerst en beslissingen genomen of achtervang
mogelijk en gewenst is. De financiële situatie van de woningbouwvereniging wordt
jaarlijks besproken met de gemeente.
6) Wet sociale werkvoorziening
Blijfkans WSW

2016

% minus efficiencykorting

2017

2018

2019

2020

94%

90%

85%

80%

75%

Aantal arbeidsjaren

210,42

201,86

190,65

179,43

168,22

Ontvangen subsidie

€ 5.281.572

€ 5.104.294

€ 4.718.309

€ 4.428.614

€ 4.156.264

Per arbeidsjaar

€

€

€

€

€

25.100

25.286

24.749

24.682

24.707

Het risico Wsw is tweeledig. De vergoeding per Wsw medewerker daalt de komende jaren
van € 25.100 per persoon in 2016 naar € 24.707 per persoon in 2020. Daarnaast daalt
het totale budget, omdat het Wsw bestand daalt. Als de lokale daling achterblijft bij de
landelijke daling, en tot nu toe is dat zo, dan kan het tekort groter worden omdat niet
zeker is dat alles gecompenseerd wordt. In de meerjarenraming van de GR wordt
rekening gehouden met een tekort dat tot 2020 kan oplopen tot € 1.000.000 structureel.
Tot nu toe volgt het Rijk niet helemaal de cijfers van SEO over de blijfkans binnen de
Wsw. In de praktijk blijven er landelijk en lokaal meer mensen in de Wsw dan verwacht.
Tot nu toe zijn de budgetten daar op aangepast maar er is geen garantie dat dit in de
toekomst zo blijft. In 2017 begint de GR met een sluitende begroting.
7) Vennootschapsbelasting
Per 1 januari 2016 worden gemeenten vennootschapsbelastingplichtig voor activiteiten
waarbij zij optreden als ondernemer. Na de inventarisatie en toetsing van alle activiteiten
binnen de gemeente Noordoostpolder is duidelijk geworden dat, de eventueel in de
toekomst te betalen belasting nagenoeg geheel zal voortkomen uit behaalde fiscale
resultaten in het grondbedrijf. Gezien er tot op heden nog veel onduidelijkheden zijn over
de te hanteren uitgangspunten zoals de toerekening van kosten, waardering van de
fiscale openingsbalans, rentepercentages etc. is er nog geen realistische kwantificatie van
de belastingdruk te geven. Over 2016 is een voorlopige aanslag aangevraagd van
€ 150.000 te betalen belasting, dit om te voorkomen dat 8% rente verschuldigd is over
het te betalen bedrag. Een ander risico is de lopende landelijke discussie om het
verkopen van afval ook onder de belaste activiteiten te krijgen.
8) Minimabeleid
De druk op schuldhulpverlening blijft onverminderd hoog mede door toenemende
complexiteit van de schuldenpositie van schuldenaren. Het arrangeren van oplossingen
voor de schulden is daardoor meer tijdrovend en ingewikkelder geworden hetgeen in de
kosten van de schuldhulpverlening tot uitdrukking komt. Dit geldt voor zowel de
schuldhulpverlening in “technische” zin (saneren van schulden) als in de zin van
preventie en nazorg. De schuldhulpverlening en de participatieregelingen voor de
minima, de zogenoemde “meerdoen-regelingen”, zijn voorzieningen met een open-eind.
Mede gelet op een stijgende trend wat betreft ondersteuning van inwoners met
problematische schulden en het gebruik van minimaregelingen, valt een eventuele
overschrijding van de budgettaire kaders niet op voorhand uit te sluiten.
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9) Participatiewet-budget (voorheen BUIG)
Gemeenten ontvangen van het Rijk een budget voor het verstrekken van
bijstandsuitkeringen en het betalen van loonkostensubsidies. Dit budget wordt aangeduid
als de gebundelde uitkering Participatiewet-budget (Pw-budget). Tekorten op dit budget
zijn voor rekening van de gemeente. Als het tekort meer is dan 5% van het PW-budget
dan kan de gemeente een beroep doen op het Vangnet Participatiewet.
In 2016 heeft Noordoostpolder een tekort op het PW-budget van ongeveer 7%. Hiervoor
wordt in 2017 een beroep gedaan op het Vangnet Participatiewet.
Participatiewet-budget 2016
Definitief Participatiewet-budget

€ 11.372.669

Netto lasten 2016

€ 12.331.362

Saldo
Tekort in % budget

-€ 958.693
-8,4%

De verwachting is dat door aanpassing van het verdeelmodel vanaf 2017 er geen sprake
zal zijn van een tekort op het Pw-budget.
10) Leerlingenvervoer
Er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk leerlingen van het speciaal onderwijs
zelfstandig te leren reizen. Indien dit niet lukt dan is de leerling aangewezen op
taxivervoer. Het gaat om een open einde regeling; overschrijding van het budget kan
plaats vinden.
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4.2.4 Risicomatrix
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
exploitatie en ontwikkeling van de reservepositie. Voor de belangrijkste zaken van
materiële omvang zijn risico-inventarisaties en risicoanalyses gemaakt. Zaken die binnen
aanvaardbare grenzen onderdeel vormen van het normale bedrijfsrisico van de gemeente
zijn niet opgenomen. Een adequaat risicomanagement ondervangt de noodzaak hiertoe .
In de matrix op de volgende pagina staan de grootste risicogebieden opgenomen. Deze
risico’s zijn gesplitst naar de reserve waaruit een manifestatie van het risico financieel
gedekt zou moeten worden. Op basis van de matrix heeft ieder risico een indeling in een
categorie (van zeer laag tot zeer hoog) waaruit het bijbehorende risicoprofiel blijkt.
Risicoprofiel
Kans dat het risico
zich manifesteert

Zeer laag

Laag

Gemiddeld

Hoog

Zeer hoog

1

2

3

4

5

Categorie per risico

Nr Omschrijving

Risicoprofiel

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Categorie per
risico

Algemene
reserve

Reserve Sociaal
Domein

Reserve
Grondexploitaties

1

Grondexploitaties

3

X

2a

WMO

3

X

2b

Jeugdhulp

3

X

2c

Tarieven WMO & Jeugd

3

X

3

Lening ziekenhuis

2

X

4

Garantstellingen

3

X

5

Tertiaire achtervanger
sociale woningbouw

2

X

6

Wet sociale
werkvoorziening (WSW)

3

7

Vennootschapsbelasting

2

8

Minimabeleid

3

X

9

BUIG (inkomensdeel)

3

X

10

Leerlingenvervoer

2

X

X
X
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4.2.5 Confrontatiematrix
In de tabel onderstaande tabel worden de incidentele (factor maal één) en structurele
risico’s (factor maal vijf) gekwantificeerd en vertaald naar een totaal risico. Tot slot wordt
beoordeeld of er voldoende weerstandscapaciteit beschikbaar is om financiële
tegenvallers op te kunnen vangen.
Kwantificatie
risico

Nr
Kans dat het risico zich manifesteert
Rekenpercentage per risico
1.

Grondexploitaties (S)

Laag (2)
20%

Gemiddeld (3)
40%

Hoog (4)
60%

€ 5.000.000

-

€ 2.000.000

-

2a. WMO (S)

€ 2.500.000

-

€ 1.000.000

-

2b. Jeugd (S)

€ 2.500.000

-

€ 1.000.000

-

2c. Tarieven WMO en jeugd (S)

€ 2.000.000

-

€ 800.000

-

3.

Lening ziekenhuis (I)

€ 2.400.000

€ 480.000

-

-

4.

Garantstellingen (I)

€ 1.000.000

-

€ 400.000

-

5.

Achtervang WSW (I)

€ 25.000.000

€ 5.000.000

-

-

6.

Wet sociale werkvoorz. (S)

€ 5.000.000

€ 2.000.000

-

7.

Vennootschapsbelasting (S)

€ 1.250.000

-

-

€ 750.000

8.

Minimabeleid (S)

9.

Participatiewet (S)

10. Leerlingenvervoer (I)
Totaal Risico:
Totaal Risico * Kans

€ 500.000

-

€ 200.000

-

€ 2.750.000

-

€ 1.100.000

-

€ 2.500.000

€ 500.000

-

-

€ 52.400.000

€ 5.980.000

€ 8.500.000

€ 750.000

€ 15.230.000

Confrontatietabel
+ Vrij Aanwendbaar Algemene Reserve (2016)
+ Reserve Sociaal Domein (2016)
+ Reserve Grondexploitatie (2016)
-

Risicomanifestatie
Subtotaal weerstandsvermogen:

€ 18.010.746
€ 7.585.213
€ 10.887.040
-/- € 15.230.000
€ 21.252.999

+ Geoormerkte bestemmingsreserves (2016)

€ 46.320.995

+ Stille Reserves (prudente schatting) (2016)

€ 10.000.000

Eindtotaal weerstandscapaciteit:

€ 77.573.994
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4.3 Onderhoud kapitaalgoederen
De gemeente is eigenaar en beheerder van een groot aantal kapitaalgoederen. Te
denken valt aan de diverse gebouwen, wegen, groen, bruggen, riolering, etc. Hiervoor
dient de gemeente te investeren in aanleg, onderhoud, renovatie of vernieuwing. 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 renovatie/groot onderhoud (eens per x aantal jaren één groot bedrag).
De gemeente is ruim 59.534 hectare groot. Hiervan bestaat ongeveer 46.009 hectare uit
land en het overige deel uit water. De gemeente heeft in haar aanwezige oppervlakte aan
openbare ruimte circa 1.190 hectare stedelijk groen en bossen, verder ruim 564
kilometer aan verharding te onderhouden.
In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) is verwoord
dat de goederen die de gemeente heeft op een minimum niveau moeten worden
onderhouden, waarbij achterstallig onderhoud moet worden voorkomen.
In de beleidsplannen die uitvoering geven aan artikel 20 van de Financiële Verordening
gemeente Noordoostpolder (hierna: financiële verordening) wordt invulling gegeven aan
de diverse kapitaalgoederen die door de raad zijn en worden vastgesteld, tevens legt de
raad de gewenste onderhoudsniveaus voor de verschillende kapitaalgoederen vast.
Deze plannen vormen daarmee de basis voor de budgettaire 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 systematiek (zoals structureel of incidenteel
budget, keuze voor wel of niet activeren van investeringen, keuze voor het wel of niet
instellen van een financiële voorziening of reserve, etc.). In deze paragraaf worden
vervolgens de ontwikkelingen van de diverse kapitaalgoederen beschreven, ten opzichte
van de beleidsplannen. Daarbij worden tevens de keuzes beschreven die voor dat
begrotingsjaar zijn gemaakt over de beschikbaarstelling van financiële middelen voor de
uitvoering van de beleidsplannen/perspectiefnota.
Beleidskader openbare ruimte

Het Beleidsplan Openbare Ruimte 2014-2024 (kortweg BOR) is het beleidskader voor het
beheer van de openbare ruimte en door de raad vastgesteld op 17 februari 2014. Hierin
staat voor de komende jaren de ambitie voor de openbare ruimte van de gemeente
Noordoostpolder. Daarvoor geeft het plan antwoord op de vragen:
•
•
•
•

Waar is openbare ruimte geschikt voor;
Welke kwaliteit verlangen wij in onze openbare ruimte;
Hoe zorgen wij ervoor dat de openbare ruimte die kwaliteit heeft en blijft houden;
Welke middelen zijn hiervoor benodigd.

Het BOR vormt een brug tussen aan de ene kant de visies van de gemeente zoals onder
andere vastgelegd in de structuurvisie, het gemeentelijk verkeers -en vervoersplan en de
plannen op operationeel niveau zoals uitvoerings- en sectorale beheerplannen. In de
uitvoerings- of sectorale beheerplannen wordt verder uitgewerkt hoe de integrale
ambities worden verankerd in de uitvoering en bijbehorende processen. Inrichting en
beheer van de openbare ruimte vormen een forse kostenpost in de gemeentelijke
begroting. In het BOR zijn duidelijke en bewuste keuzes gemaakt over de kwaliteit.
Daarin is de bezuinigingsopgave voor de periode 2014-2017 meegenomen. De gestreefde
kwaliteit in het BOR is ambitieus in vergelijking tot de beschikbare middelen.
Onvoorziene kosten, zoals omvangrijke vorstschades aan wegen en stormschade aan
bomen vragen op dat moment om extra financiële middelen. Vanaf 2016 zijn voor
verschillende disciplines incidentele extra middelen beschikbaar gesteld voor onderhoud
en beheer.
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De gestelde ambities in 2016 zijn behaald. Dit is gemeten op basis van o.a. de resultaten
van:
 Weginspecties en evaluatie beheerplan 2016;
 NEN 2767 inspecties bruggen;
 Monitoring beeldkwaliteit groen en reiniging;
 Toestandsinspectie riolering en evaluatie uitvoeringsplan vGRP.
In verband met de actualisatie van de beleidskeuzes en aanvullingen van de periode
2014-2016 (verzorgend groenonderhoud naar niveau B, straatreiniging etc.) wordt er in
2018 een addendum toegevoegd aan het BOR.
4.3.1 Wegen, straten en pleinen
Beleidskaders, onderhoudsniveaus en beheerplannen

Het “Beleidsplan Openbare Ruimte 2014 – 2024” vormt het beleidskader het
uitvoeringsplan wegen. Hierin is gekozen voor het beheerniveau C voor woonwijken,
bedrijventerreinen, bossen en parken, hoofdinfrastructuur en landelijk gebied. Voor
centra geldt beheerniveau B. De prioriteitsvolgorde hierin is veilig, heel en schoon.
De wegen worden jaarlijks geïnspecteerd volgens de CROW-methodiek en voor de civiele
kunstwerken wordt een tweejaarlijkse toestandsinspectie uitgevoerd en een
conditiemeting volgens NEN2767. Voor het wegenonderhoud is een “voorziening wegen”
ingesteld waar jaarlijks aan wordt gedoteerd. Voor de bruggen wordt jaarlijks
gereserveerd in een vervangingsreserve. Jaarlijks wordt een beheerplan met
uitvoeringsplan en evaluatie voorgaande uitvoeringsjaar aan het college voorgelegd.
Op basis van de resultaten uit de weginspectie is de kwalitatieve planning gemaakt. Deze
planning gaat uit van de geconstateerde schadebeelden in ernst en omvang. Op basis
van door het CROW ontwikkelde normen, welke landelijk worden gehanteerd, wordt een
planning geproduceerd met een voorgestelde maatregel. Uiteindelijk wordt de
kwalitatieve planning buiten getoetst door eigen opnames om de onderhoudsplanning
vast te stellen. Na het vaststellen van de onderhoudsplanning wordt aan aannemers
opdracht gegeven om de werkzaamheden verder uit te werken.
Financiën

De budgetten zijn voor 2016 voldoende geweest voor het behalen van het vastgestelde
beheerniveau. Het beschikbaar gestelde budget is volledig benut. Wel moet opgemerkt
worden dat door het uitstellen van projecten (realisatie) en weinig vorstschades er
budget genoeg was voor de dekking van tegenvallers op het asfaltonderhoud.
De jaarlijkse reservering voor vervanging bruggen is afgestemd op de vervangingsopgave tot en met 2025. Voor de vervangingsopgave vanaf 2026 wordt nog niet
gereserveerd. Op grond van de nieuwe regelgeving uit het BBV worden ook investeringen
met maatschappelijk nut geactiveerd.
4.3.2 Riolering
Beleidskaders, onderhoudsniveaus en beheerplannen

De wettelijke verplichting voor het hebben van een gemeentelijk rioleringsplan is
vastgelegd in artikel 4.22 en 4.23 van de Wet milieubeheer. In het gemeentelijk
rioleringsplan 2012-2016 wordt onder andere getoetst in hoeverre de bestaande
gemeentelijke rioleringsstelsels voldoen aan de voorgeschreven doelen en functionele
eisen. Dit betreft ook beleid voor de invulling van de zorgplicht voor hemelwater en
grondwater. De kosten van het beheer van de riolering worden gedekt door de inkomsten
uit de rioolheffing. Het vigerende GRP is met 1 jaar verlengd tot en met 2017 bij
raadsbesluit van december 2016 om reden dat er samen met het waterschap wordt
gewerkt aan een Afvalwaterketenplan.
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Financiën

In 2016 was er genoeg budget om alle benodigde onderhoudswerkzaamheden te kunnen
uitvoeren. Dit geldt voor de vervanging van kapotte onderdelen, als ook voor de
jaarlijkse inspecties. Zo is uit de jaarlijkse inspectie opgemaakt dat de riolering op basis
van het dynamisch rioolbeheer redelijk op niveau is. Voor de methodiek van dynamisch
rioolbeheer wordt gebruik gemaakt van een specialistisch software programma
(Rasmariant). Door alle rioolinspecties in te voeren geeft dit programma de
voorspellingen van de schadeontwikkeling in het rioolstelsel weer. Hierop wordt dan ook
het onderhoudsprogramma voor wat betreft herstel en vernieuwing afgestemd.
4.3.3 Stedelijk water
Beleidskaders, onderhoudsniveaus en beheerplannen

Het onderhoud wordt sinds 2011 uitgevoerd door het Waterschap Zuiderzeeland. Dit
onderhoud wordt volgens de Overeenkomst Stedelijk Water (2010) uitgevoerd. Echter de
beleidsvraagstukken, de invulling en de beleving met betrekking tot Stedelijk Water blijft
een taak van de gemeente, omdat de waterpartijen als eigendom niet zijn overgedragen.
Ook de controle op het beheer en de ruimtelijke beleving en het gebruik van het stedelijk
water blijft een gemeentelijke kwestie. Toch wordt er vooral samengewerkt als het gaat
over Stedelijk Water. Voorbeelden zijn; de ecologische invulling, de gesprekken met
natuurorganisaties, de contacten met de bewoners, de consensus met de visvereniging.
Ofwel: iedere betrokkene wordt bij het beheersproces betrokken.
Financiën

De budgetten zijn voor 2016 voldoende geweest. Echter de extremere temperatuur
schommelingen hebben wel invloed op het kwaliteitsniveau.
4.3.4 Groen, speelvoorzieningen en bossen
Beleidskaders, onderhoudsniveaus en beheerplannen

Ondanks dat voldaan is aan het gestelde kwaliteitsniveau voor het groen, is er toch een
duidelijke toename van klachten en meldingen te zien. Meldingen hebben in hoofdzaak
betrekking op toename van onkruid in het openbaar groen. Met ingang van 2017 zijn er
extra middelen beschikbaar gesteld om het onderhoudsniveau te verhogen naar B
niveau. Verder is gestart met het conditiemeten van de bomen. Verschillende
boomziektes en veroudering van het bomenbestand vragen om frequente monitoring en
een intensief snoei en vervangingsprogramma. Op deze wijze worden onveilige situaties
beheerst. In 2016 is begonnen met het fasegewijs vervangen van de door
essentaksterfte aangetaste bomen.
Financiën

De beschikbare middelen voor werken verricht door derden zijn geheel besteed. Er is
geen buffer om onvoorziene of bijkomende zaken aan te pakken. Door de gemiddeld
genomen hogere temperatuur over het jaar, de langere groeiseizoenen en strenge
milieueisen stijgt de kostprijs voor het behalen van de kwaliteitsniveaus.
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4.3.5 Gemeentelijke gebouwen
Beleidskaders, onderhoudsniveaus en beheerplannen

In het “Gemeentelijk Gebouwen Plan 2010 t/m 2019” zijn onder meer de
onderhoudsniveaus (heel en veilig) en de daarbij behorende kosten voor het groot
onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen opgenomen. Het verouderende
gebouwenbestand zorgt voor de nodige fluctuaties in de onderhoudskosten.
Voor het groot onderhoud aan de gemeentelijke (openbare) gebouwen wordt gewerkt
met een voorziening.
Financiën

De budgetten voor het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen zijn over het totaal
van alle gebouwen bezien voldoende geweest om het nagestreefde onderhoudsniveau te
halen. De budgetten geven maar een beperkte ruimte voor verduurzaming. Maar toch is
er binnen de financiële ruimte altijd gekozen voor de meest duurzame oplossing.
In 2016 zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf voorzien van zonnepanelen. In totaal
zijn er circa 1.000 zonnepanelen geplaatst. Samen met de panelen die in 2015 geplaatst
zijn hebben wij nu circa 1.800 zonnepanelen in bedrijf. Deze projecten zijn uitgevoerd
binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budget.
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4.4 Financiering
De financieringsparagraaf bevat informatie over het financieringsgedrag van de
gemeente. In het kader van de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) zijn regels
vastgesteld, 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
financieringsstructuur mogelijk maakt.
Deze financieringsparagraaf geeft informatie over de algemene ontwikkelingen en de
concrete beleidsplannen over het risicobeheer, de gemeentefinanciering en het
kasbeheer.
4.4.1 Risicobeheer
Het kernonderdeel van de financieringsparagraaf is het risicoprofiel. 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
bedrijven en andere takken van dienst. Deze staat wordt jaarlijks als onderdeel van de
financieringsparagraaf opgenomen.
Berekening Renterisiconorm
Het doel van de renterisiconorm is om tot een zodanige opbouw van de
leningenportefeuille te komen dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en
herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. Indien een
leningenportefeuille gelijkmatig is opgebouwd, zal ook het renterisico over de vaste
schuld gelijkmatig in de tijd verspreid zijn.
De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de
renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.
Onderstaand overzicht geeft de berekening van de renterisiconorm weer.
Renterisiconorm
Variabelen Renterisico(norm)

(x € 1.000)
2016

Renteherzieningen
Aflossingen
Renterisico

0
0
0

Renterisiconorm
Ruimte onder renterisiconorm
Overschrijding renterisiconorm

24.008
24.008
0

Berekening renterisiconorm
Begrotingstotaal
Percentage regeling
Renterisiconorm

120.039
20%
24.008

Overschrijding renterisiconorm
*Voor 2016 vallen we het te herfinancieren bedrag (de renterisiconorm).

-
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Berekening kasgeldlimiet
De gemiddelde netto vlottende schuld mag de kasgeldlimiet (de maximaal toegestane
netto vlottende schuld) niet overschrijden. Hiermee wordt voorkomen dat het totaal aan
korte schulden van een gemeente bepaalde grenzen overschrijdt. De kasgeldlimiet 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, inclusief
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 31-12-2016

(x € 1.000)

Omschrijving
Begrotingstotaal
Vastgesteld percentage
Kasgeldlimiet

Boekjaar 2016
120.039
8,5%
10.204

Berekening kasgeldlimiet 2016

(x € 1.000)

Budget

Realisatie
Kwartaal

Jaar

jan-mrt

apr-jun

jul-sep

okt-dec

Jaar

Vlottende schuld
Opgenomen gelden < 1 jaar

5.000

1.000

0

0

1.500

Schuld in rekening-courant

7.084

3.602

965

677

3.082

Gestorte gelden door derden < 1 jaar

0

0

0

0

0

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

0

0

0

0

0

12.084

4.602

965

677

4.582

Uitgeleende gelden < 1 jaar

0

0

0

0

0

Contante gelden in kas

0

0

0

0

0

347

356

4.280

4.556

2.385

0

0

0

0

0

0

347

356

4.280

4.556

2.385

Totaal vlottende schuld

0

Vlottende middelen

Tegoeden in rekening-courant
Overige uitstaande gelden < 1 jaar
Totaal vlottende middelen
Toets kasgeldlimiet
Totaal netto vlottende schuld
Toegestane kasgeldlimiet
Ruimte (+) / Overschrijding (-)

0

11.737

4.246

-3.315

-3.879

2.197

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

10.162

-1.575

5.916

13.477

14.041

7.965

De aanpassing van de wet FIDO per 1 januari 2009 staat de gemeente toe de
kasgeldlimiet te overschrijden voor een maximale periode van 3 achtereenvolgende
kwartalen mits de overschrijding daarna wordt opgeheven door consolidatie.
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Koersrisico
De gemeente Noordoostpolder heeft per 31-12-2016 de volgende rentedragende
leningen uitstaan:
Boekwaarde

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

lening aan de FlevoMeer bibliotheek
lening aan Sportclub Emmeloord
lening aan Vitens N.V.
lening aan IJsselmeerziekenhuizen
lening aan St. MFC Tollebeek
lening aan vordering op Enexis B.V.
lening aan Verkoop Vennootschap B.V.
lening aan Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse gemeenten
-startersleningen
-duurzaamheidsleningen
9. lening cultuurbedrijf NOP
10. lening aan Bosbad B.V.
Totaal per 31 december 2016

€
€
€
€
€
€
€

392.000
81.000
710.430
2.400.000
660.000
75.599
172.798

€
€
€
€
€

499.998
188.758
192.713
125.760
5.499.056

Ter beperking van het koersrisico’s op uitzetting uit hoofde van de treasuryfunctie zijn
uitsluitend de volgende beleggingsinstrumenten toegestaan: rekening courant,
spaarrekening, daggeld, deposito, onderhandse geldlening, commercial paper, certificate
of deposit, obligatie, medium note en garantieproduct.
Enexis B.V. heeft de achtergestelde lening van € 45.378 met een vast rente percentage
van 9% in 2016 afgelost. De hoge rente van de (van oorsprong EDON) lening past niet
meer bij de vergoeding die Enexis op grond van de regulering mag berekenen in de
tarieven. Aan Sportclub Emmeloord is een lening verstrekt voor de nieuwe
clubaccommodatie welke eind 2016 een boekwaarde heeft van € 81.000. De
rentepercentages die gehanteerd worden voor de leningen aan de bibliotheek en de
IJsselmeerziekenhuizen zijn respectievelijk 4,75% 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 2016 komt het gemiddelde
rentepercentage uit op 2,50%. Door de verkoop van de aandelen Essent aan RWE
hebben de aandeelhouders de lening van Essent aan Enexis overgenomen.
Voor de gemeente Noordoostpolder gaat het om een bedrag van € 75.599. Deze lening is
opgebouwd uit 4 tranches met looptijden van 3 tot 10 jaar en verschillende
rentepercentages. Het gewogen gemiddelde rente percentage voor alle tranches van de
lening bedraagt 4,65%. De eerste tranche is in 2012 afgelost. De tweede tranche op 30
september 2013 en de derde tranche op 27 april 2016. 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.
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Langlopende leningen
De gemeente Noordoostpolder heeft per 31-12-2015 de volgende lening opgenomen:
1.

lening BNG looptijd 30 jaar

€

4.000.000

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
uitzetten. Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury gelden de volgende
uitgangspunten:
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 tenminste een AA-rating van een van de volgende
erkende rating-bureaus: Moody’s, Standard and Poor’s of Fitch IBCA.
2. Teneinde kredietrisico’s te verminderen:
a. Wordt maximaal € 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 € 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 tenminste met een AA-rating.
c. Is het uitzetten van middelen met een looptijd van 5 jaar of langer aan
instellingen als bedoeld onder lid 1b beperkt tot instellingen met minimaal een AA
rating.
d. Indien de som van alle uitgezette middelen € 5 miljoen overschrijdt, mag het
aandeel bij instellingen met een AA-rating het bedrag van € 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), evenals een meerjarige
liquiditeitenplanning met een looptijd van minimaal 4 jaar. Om een goed inzicht te
krijgen welke vaste geldlening afgesloten moet worden en hoeveel moet worden geleend
en met welke looptijd, moet de informatievoorziening hieromtrent (nog) verder worden
verbeterd. Het vaststellen van de financieringsbehoefte ten aanzien van lopende
projecten blijft moeilijk. Door het bijhouden van een liquiditeitenplanning worden
inzichten verkregen 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.
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4.4.2 Gemeentefinanciering
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van de financieringspositie van de
gemeente en de daarbij behorende financieringsbehoefte. Het saldo onder genoemde
langlopende leningen bestaat uit leningen sociale zaken en opgenomen geldleningen.
Financieringspositie
Omschrijving
Vaste activa:
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totale investeringen vaste activa
Financiering:
Reserves
Voorzieningen
Totaal reserves en voorzieningen
Langlopende geldleningen

(x € 1.000)

Begroting 2016

61.701
5.209

57.293
7.144

66.910

64.437

6.645

Realisatie 2016

147
71.261
8.452

82.681
11.046

79.860

93.727

5.640

4.4.3 Kasbeheer
Het kasbeheer bestaat uit saldo- en liquiditeitenbeheer en het beheer van de
geldstromen betreffende debiteuren en crediteuren. Er wordt op toegezien dat de
liquiditeitspositie van voldoende omvang is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig
worden nagekomen. Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd
door de NV Bank Nederlandse Gemeenten.
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld-,
kasgeldleningen en kredietlimieten op rekening courant. Alvorens middelen worden
aangetrokken of uitgezet met een looptijd van korter dan 1 jaar, wordt bij minimaal drie
instellingen offertes opgevraagd.
Het kasbeheer bestaat naast het liquiditeitenbeheer tevens uit het beheer van de
geldstromen betreffende debiteuren en crediteuren. Het debiteurenbeheer omvat het
zorgdragen voor een tijdige ontvangst van betalingen. De betaaltermijn van uitgaande
facturen bedraagt 30 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij bij verordening anders
is bepaald. Wanneer debiteuren niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen zal de
gemeente maatregelen nemen binnen de publiekrechtelijk (bijv. invorderingswet) en
privaat-rechtelijk (burgerlijk wetboek) geldende mogelijkheden. De betaaltermijn van
inkomende facturen is eveneens binnen 30 dagen na de dagtekening van de factuur,
tenzij er redenen zijn om daarvan af te wijken. De inning van belastingdebiteuren
geschiedt zoveel mogelijk door middel van automatische incasso, waar meer dan 80%
van de belastingdebiteuren gebruik van maakt.
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4.4.4 Schatkistbankieren
Schatkistbankieren voor decentrale overheden vindt zijn wettelijke basis in de wet
Financiering decentrale overheden (Fido). Vanaf het derde kwartaal 2015 heeft het
schatkistbankieren zijn intrede gedaan bij de gemeente Noordoostpolder.
Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtollige
middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën.
Dit houdt in dat geld en vermogen niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist
mogen worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en
via deposito’s bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan
andere decentrale overheden. Vanzelfsprekend blijven decentrale overheden volledig vrij
in de besteding van hun middelen zonder dat het Agentschap daar enige vorm van
toezicht op uitoefent of kan uitoefenen.
Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere
EMU-schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Iedere
euro die decentrale overheden aanhouden in de schatkist, vermindert de externe
financieringsbehoefte van het Rijk. Dat het Rijk (het Agentschap) minder hoeft te
financieren op de markt vertaalt zich direct in een lagere staatsschuld. Een ander
belangrijk gevolg van deelname aan schatkistbankieren is een verdere vermindering van
de beleggingsrisico’s waaraan decentrale overheden worden blootgesteld.
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Paragraaf
Bedrijfsvoering
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4.5 Bedrijfsvoering
De paragraaf bedrijfsvoering geeft volgens artikel 14 BBV tenminste inzicht in de stand
van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering, bovenal voor de
rekening de uitvoering van de bedrijfsvoering in 2016. De bedrijfsvoering bestaat uit
beleidsmatige (primaire) processen, ondersteunende (secundaire) processen en uit de
sturing en beheersing van deze processen. Onder deze secundaire processen wordt onder
andere verstaan organisatieontwikkeling, personeel, informatievoorziening en
automatisering, financiën, communicatie en juridische zaken.
4.5.1 Interbestuurlijk toezicht (IBT)
Op grond van de gemeentewet houdt de provincie toezicht op gemeenten. In de
Bestuursovereenkomst IBT Flevoland zijn hierover afspraken vastgelegd. Het betreft de
volgende taakvelden: financiën, wet algemene bepalingen omgevingsrecht, toezicht en
handhaving, huisvesting vergunninghouders, archief, monumenten en archeologie.
Adequaat

Redelijk Adequaat

Onvoldoende Adequaat

Stoplichtmodel
Archief
2015 (t-1)
2016 (t)
2017 (t+1)
(Indicatie) stoplicht
Tot 2016 was het archief op het gebied van wettelijke regelgeving formeel niet op alle onderdelen op orde, dit in
afwachting van bestuurlijke besluitvorming over het NLE. Het besluit is genomen om met ingang van 2016 het
archiefbeheer weer volledig in eigen beheer te nemen. Daartoe is een eigen archivaris benoemd en zijn de diverse
regelingen bestuurlijk vastgesteld. Kortom, vanaf 2016 is de verwachting dat het stoplicht groen zal zijn. Dit zal
vooreerst bij de jaarrapportage van 2017 zijn. Natuurlijk zullen er altijd aandachtspunten blijven.
Financiën
2015
2016
2017
(Indicatie) stoplicht
De beoordeling volgt vanuit de begroting - en rekening cyclus en is gebaseerd op drie pijlers. Het structureel
evenwicht, het weerstandsvermogen en de schuldpositie van de gemeente. De ‘financiële gezondheid’ van deze
pijlers zijn afhankelijk van de huidige financiële positie, de (toekomstige) beleidskeuzes, uitvoering van het beleid
en de hiermee gemoeide kosten. Met de kennis van nu zal het stoplicht groen blijven voor de komende rapportages.
Huisvesting statushouders
2015
2016
2017
(Indicatie) stoplicht
De hogere taakstelling voor 2016 in combinatie met een achterstand in de realisatie van de taakstelling 2015 bracht
helder aan het licht dat zonder uitbreiding van de sociale woningvoorraad er een situatie ontstaat van structurele
stagnatie in de realisatie van de huisvestingstaaksteling. Begin 2016 zijn in overleg met de woningcorporatie
Mercatus daarvoor plannen gemaakt. Inmiddels verloopt de realisatie van de taakstelling 2017 adequaat. Er wordt
geen achterstand verwacht aan het einde van de taakstellingsperiode
Omgevingsrecht
(Indicatie) stoplicht

2015

2016

2017

De toezichtsinformatie zit jaarlijks besloten in het jaarverslag van de rekening. Toetsingscriteria zijn de aanwezigheid
van bestemmingsplannen en de bijbehorende actualisatieverplichting en de aanwezigheid van een structuurvisie.
Dit zijn tevens wettelijke verplichtingen van de Wet ruimtelijke ordening. Gemeente Noordoostpolder voldoet en
verwacht richting toekomst een positieve groene beoordeling.
Wabo
2015
2016
2017
(Indicatie) stoplicht
In 2016 is de lijn van 2015 doorgezet bij toezicht en handhaving en de vastgestelde beleidsnota’s zijn op orde. De
verwachting is dan ook dat de toekomstige beoordeling 2017 en verder van toezicht en handhaving positief zal zijn.
Monumenten & Archeologie
2015
2016
2017
(Indicatie) stoplicht
Voor monumenten en archeologie wordt 1x in de twee jaar toezicht informatie verzameld (gelijk oplopend met de
monitor erfgoedinspectie van het Rijk). 2015 wordt gezien als 0-meting, de eerste beoordeling zal in 2017
plaatsvinden. Verwachting is een positieve beoordeling.
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4.5.2 Organisatieontwikkeling
Er is continu aandacht om de drie strategische lijnen vanuit de organisatievisie 2014
verder vorm te geven:
o Het passend organiseren en bijpassende werkwijzen vindt steeds meer zijn
beslag binnen onze organisatie en een tweede kernteam is van start gegaan
om vanuit casuïstiek onze collega’s te adviseren.
o De kernwaarden “lef, samenwerken, verantwoordelijkheid en creativiteit” zijn
bekend in onze organisatie en onze medewerkers dragen dit uit in hun werk.
o De A3 methodiek wordt ingezet voor het samen vormgeven van de toekomst
en het monitoren van de realisatie. Dit helpt om steeds beter doelen en
resultaten over de hele organisatie op elkaar af te stemmen en volgens de
plan-do-check-act methode aan te scherpen. Niet alleen het management,
maar ook de medewerkers worden uitgedaagd via deze methodiek te werken.
In 2016 is gewerkt aan een visie op overheidsparticipatie. In deze visie willen we graag
antwoord geven op hoe wij kunnen participeren in initiatieven vanuit de samenleving. Dit
sluit mooi aan bij het denken en werken vanuit passend organiseren.
Samenwerking met andere organisaties blijft topic voor komende jaren. Niet alleen met
andere overheden, maar ook met maatschappelijk organisaties, met (groepen) inwoners
en ondernemers. De omgevingswet biedt aanknopingspunten daar op een andere manier
naar te kijken. In 2016 hebben we een scan van onze organisatie laten maken. Op basis
van deze “foto” gaan we kijken of en waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.
4.5.3 Informatievoorziening en automatisering
April 2016 is de nieuwe Toptakenwebsite online gegaan. Een Toptakenwebsite is zo
ingericht, dat de meest gevraagde onderwerpen van dat moment direct op de homepage
te vinden zijn. Daarmee staat de service aan inwoners en ondernemers meer centraal.
In 2016 is gestart met de voorbereiding op de vervanging van een belangrijk onderdeel
van onze MID office. Dit moet in 2017 zijn beslag krijgen. In verband met deze
ontwikkeling heeft de digitalisering van processen nog slechts een beperkte vlucht
gemaakt. Als we straks volledig conform standaarden kunnen werken (en dat is de
doelstelling van de genoemde vervanging), zullen we in staat zijn de digitalisering van
processen te versnellen.
De voortgang van de digitalisering van onze documenten en archieven is dusdanig dat
verwacht mag worden dat we onze doelstelling in 2017 bereiken.Vooralsnog is besloten
om het beheer van techniek in eigen handen te houden. En eerst te starten met de
sturing op onze informatievoorziening op een hoger volwassenheidsniveau te brengen.
In 2016 is een werkwijze voor het melden van datalekken geïntroduceerd. Dit in verband
met de meldplicht die per 1-1-2016 van kracht is geworden. Daarnaast is veel energie
gestoken in het ‘i-bewust’ maken van onze medewerkers. We kunnen allerlei
maatregelen treffen maar in de praktijk staat of valt informatieveiligheid met houding en
gedrag van onze medewerkers. Er zijn meerdere workshops georganiseerd en via
phisingmails en een mysteryguest is getoetst hoe medewerkers het geleerde in de
praktijk brengen. De uitkomsten van deze testen zijn weer gebruikt om aandacht te
vragen voor specifieke onderdelen. De informatieveiligheidscoördinator rapporteert
jaarlijks aan het college over incidenten, acties en maatregelen op het gebied van
informatieveiligheid. In 2016 is besloten om deze functionaris tevens te benoemen als
functionaris gegevensbescherming. Dit vooruitlopend op de Algemene Verordening
Gegevensbescherming die in mei 2018 geïmplementeerd moet zijn.
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4.5.4 Personeel
Kerncijfers over het personeel worden gepubliceerd in een apart document en ter
informatie aangeboden aan de raad en ondernemingsraad.
We zien de (regionale) mobiliteit toenemen als gevolg van groeiende economie en een
aantrekkende arbeidsmarkt. Toenemende mobiliteit betekent meer en moeilijker
vervulbare vacatures binnen de organisatie. Om de continuïteit van het werk te kunnen
waarborgen is ook in 2016 tijdelijke inhuur nodig geweest.
In 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor de invoering van het Individueel
Keuzebudget per 2017. Dat betekent meer keuzevrijheid voor de medewerkers in de
uitbetaling van salaris en tegemoetkomingen. We gaan de medewerkers helpen in het
maken van de juiste keuzes door middel van voorlichting en begeleiding waar nodig.
Er is samenwerking gerealiseerd met Urk op het gebied van personeels- en
salarisadministratie. Medewerkers worden over en weer gedetacheerd.
In november 2016 is de wet normalisering rechtspositie ambtenaren aangenomen. Voor
ambtenaren geldt straks ook het private arbeidsrecht. Het plan is om dit op 1 januari
2020 in te laten gaan. Dat betekent dat de komende jaren de nodige voorbereidingen
getroffen moeten worden.
4.5.5 Huisvesting
Mede naar aanleiding van de evaluatie van ‘Het Nieuwe Werken’ zijn er diverse acties in
gang gezet met als doel de organisatie (nog) beter te faciliteren in het plaats- en
tijdonafhankelijke werken. Zo is de vloerbedekking vervangen en zijn er extra
schoonmaakrondes voor de toiletten, beeldschermen, lockers en werkplekken. Op het
gebied van de stoelen / belplekken wordt nog gestudeerd.
4.5.6 Juridische zaken
Het college toetst jaarlijks de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door hen
gevoerde bestuur (art. 213a gemeentewet). In 2016 is onderzoek gedaan naar het
proces afhandeling van verzoeken op grond van de Wet Openbaar Bestuur. Conclusie is
dat behandeltermijnen gehaald worden en er de laatste jaren geen dwangsommen
uitgekeerd zijn door het te laat beslissen op een Wob-verzoek. Er worden weinig
bezwaren gemaakt op de beslissingen op Wob-verzoeken. Het onderzoeksrapport is ter
informatie naar de commissie BFE gestuurd en naar het auditcommittee.
Mediation sluit aan bij onze manier van willen omgaan met onze inwoners en
ondernemers: Inmiddels zijn er twee mediatiors en zes gespreksbegeleiders. De twee
mediators gaven presentaties aan diverse clusters en het management over deze
werkwijze. Ze maken daarnaast deel uit van een intervisiegroep waarvan ook de
mediators van de gemeente Lelystad en Almere en van het UWV deel uitmaken.
Uit de geretourneerde enquêtes blijkt dat onze inwoners de informele aanpak gemiddeld
een 8 geven. Als gevolg van deze aanpak werd in 2016 67% van de bezwaarschriften
ingetrokken. Gecompliceerde gevallen worden door de twee mediators opgepakt, soms
wordt dan door middel van een formele mediation tot een oplossing gekomen. In 2016
werd 7 keer formele mediation ingezet, waarvan 6 mediations met succes werden
afgerond.
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4.5.7 Financieel beheer
Het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het financieel beheer conform artikel 212
van de gemeentewet is vastgelegd in de Verordening op de inrichting van de financiële
organisatie, het financiële beheer en de uitgangspunten van het financiële beleid van de
gemeente Noordoostpolder. Als gevolg van het nieuwe BBV dat in maart 2016 van kracht
is geworden, was er noodzaak een nieuwe verordening 212 op te stellen. Deze is op 12
december 2016 door de raad vastgesteld.
De Gemeentewet schrijft voor dat elke gemeente jaarlijks begrotings- en
verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
bevat de belangrijkste regelgeving daarvoor. In 2016 is het BBV vernieuwd met als rode
draad een versterking van de horizontale sturing door de raad. De financial planning- &
controldocumenten en de gerelateerde rapportages aan de gemeenteraad zijn hier op
aangepast. De gevolgen zijn het eerst zichtbaar voor de grondexploitaties, want daarvoor
geldt als ingangsjaar 2016. De werkzaamheden die daarvoor verricht moesten worden
waren redelijk ingrijpend. Voor alle overige aspecten van de nieuwe BBV geldt dat deze
van toepassing zijn per 1-1-2017. De ombouw van de meerjarenprogrammabegroting
2017 – 2020, die in 2016 is uitgevoerd, was fundamenteel, mede doordat ook de
informatievoorziening voor derden (IV3) aanzienlijk is gewijzigd. Op de onderdelen die
zijn gewijzigd voor de jaarrekening 2016 is een extra toelichting gegeven indien dit van
belang is om de betreffende inhoud juist te kunnen interpreteren.
Gemeente Noordoostpolder heeft sinds het najaar 2016 een nieuwe externe accountant.
Waar tot dan Deloitte de controle verzorgde is dat Baker Tilly Berk geworden. De
(accountants)controles bij gemeenten veranderen doorlopend. De externe accountant
voert haar controles de laatste jaren substantieel intensiever uit en ook de provincie
neemt in het kader van financieel toezicht een actievere houding en verdergaande
rolopvatting aan. De effecten van het BBV 2016 hebben hun weerslag gehad op de
externe controle-activiteiten voor de grondexploitatiegerelateerde gebieden voor het
dienstjaar 2016. Voor de controle op de jaarrekening 2017 zullen de gevolgen nog
ingrijpender zijn.
Jaarlijks worden er interne controle onderzoeken, los van maatregelen die in het proces
zijn opgenomen, verricht om vast te stellen of interne beheersmaatregelen werken en of
informatie correct is en transacties tot stand komen in overeenstemming met geldende
wet –en regelgeving (artikel 213 van de gemeentewet). De onderzoeksplannen en
verslaglegging worden separaat door het college vastgesteld en aangeboden aan het
Auditcommittee en de rekenkamer. De effecten en impact van de
vennootschapsbelasting, die per 2016 is ingevoerd, zijn bij het opmaken van de
jaarrekening in een afrondende fase. Om die reden heeft de interne controle van 2016
geen bijzondere controles uitgevoerd in het kader van de vennootschapsbelasting.
In 2016 is een nota misbruik en oneigenlijk gebruik opgesteld. De gemeenteraad heeft
deze in zijn vergadering van 23 januari 2017 vastgesteld.
De invoering van de wet markt- en overheid, de toepasselijkheid van de
vennootschapsbelasting op gemeentelijke activiteiten en de ontwikkelingen op het terrein
van BTW/BCF, maken fiscaliteit tot een onderwerp van groeiend belang en toenemende
complexiteit. Daarom is een Tax Control Framework opgesteld. Het doel hiervan is
enerzijds om zo efficiënt en effectief mogelijk met de rijksbelastingen om te gaan en
anderzijds te zorgen voor een volledige beheersing van alle processen, inclusief de fiscale
component. Dat laatste komt terug in een transparant beleid hoe de fiscaliteiten
uitwerking hebben op de bestaande producten van gemeente Noordoostpolder en hoe
met fiscaliteiten kan of moet worden omgegaan bij nieuwe (investerings)beslissingen. In
het Tax Control Framework is opgenomen hoe het college aan de gemeenteraad
rapporteert over fiscale aangelegenheden.
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4.6 Verbonden Partijen
Deze paragraaf geeft inzicht in doelstellingen, activiteiten en financiële positie van de
organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft; zij
worden de Verbonden Partijen genoemd. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: het
hebben van een zetel in het bestuur of van stemrecht. Met een financieel belang wordt
bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die verloren kunnen
gaan in geval van faillissement of financiële problemen of wanneer financiële problemen
bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Wanneer er alleen
sprake is van een financieel of een bestuurlijk belang, is er geen sprake van een
“verbonden partij”.
De gemeente participeert in de volgende gemeenschappelijke regelingen:
 GR Gemeenschappelijke GezondheidsDienst Flevoland 2008 te Lelystad
 GR Veiligheidsregio Flevoland 2008 te Lelystad
 GR IJsselmeergroep (met uitvoeringsbedrijf Concern voor Werk) te Emmeloord
 GR Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek te Lelystad
De gemeente neemt deel in het maatschappelijk kapitaal van:
a. Bank Nederlandse Gemeenten NV te Den Haag
b. Vitens NV te Utrecht
c. Wadinko NV te Zwolle
d. Huisvuilcentrale Noordholland NV te Alkmaar
e. Enexis Holding NV te ’s-Hertogenbosch
f. Technofonds Flevoland BV te Lelystad
g. Als gevolg van de verkoop van het voormalige Essent NV:
a. Vordering op Enexis BV te ’s-Hertogenbosch
b. Verkoop Vennootschap BV te ’s-Hertogenbosch
c. Publiek Belang Electriciteitsproductie BV te ’s-Hertogenbosch
d. CBL Vennootschap BV te ’s-Hertogenbosch
e. Claim Staat Vennootschap BV te ‘s-Hertogenbosch
De gemeente is enig aandeelhoudster van:
a. WerkCorporatie Noordoostpolder BV te Emmeloord
Ook neemt de gemeente deel aan een aantal centrumregelingen. Strikt genomen is hier
geen sprake van een verbonden partij, omdat er geen bestuurlijk belang aanwezig is.
Aan de volgende centrumregelingen neemt gemeente Noordoostpolder deel:
a. Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland (directe bijdrage)
b. Centrumregeling Beschermd Wonen (geen directe bijdrage)
c. Centrumregeling Vrouwenopvang Oranje Huis (geen directe bijdrage)
Volgens de voorschriften uit het BBV moet van iedere verbonden partij het (geschatte)
resultaat plus de stand van het eigen en vreemd vermogen per het begin en het einde
van het begrotingsjaar worden aangegeven. In veel gevallen kan een verbonden partij
die gegevens niet tijdig aanleveren. De gegevens worden voor zover bekend in deze
paragraaf vermeld.
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GGD Flevoland

Lelystad

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling.

Betrokken partijen

Alle gemeenten in Flevoland: Almere, Dronten, Lelystad, Urk,
Zeewolde en Noordoostpolder.

Bestuurlijk belang

Deelname in het algemeen bestuur.

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

De
Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst
(GGD)
bewaakt,
beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners in de
provincie Flevoland. GGD Flevoland is het centrale punt waar
bewoners,
gemeenten
en
samenwerkingspartners
terecht
kunnen met alle vraagstukken op het gebied van de openbare
gezondheidszorg.

Bijdrage verantwoord op taakveld:

7.1 Volksgezondheid

Financiële ratio's

Jaarlijkse bijdrage gemeente

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Resultaat

-293.927

899.299

Eigen vermogen

6.145.256

6.439.199

Vreemd vermogen

8.763.422

8.247.481

Begroting 2017

823.981

Begroting 2016

821.191

Jaarrekening 2015

800.324

Jaarrekening 2014

800.986

Risico's kansen en ontwikkelingen

De deelnemers betalen elk een jaarlijkse bijdrage in de kosten van de
GR op basis van het aantal inwoners per 1 januari van dat jaar. 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 eventueel overblijvend tekort gedragen
door de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners.

Veiligheidsregio Flevoland

Lelystad

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling.

Betrokken partijen

Alle gemeenten in Flevoland: Almere, Dronten, Lelystad, Urk,
Zeewolde en Noordoostpolder.

Bestuurlijk belang

Deelname in het algemeen bestuur.

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

De veiligheidsregio is ingesteld om de inwoners van onze regio beter
te beschermen tegen de risico’s van branden, rampen en crisis. De
diensten en besturen werken samen in: brandweerzorg, crisisbeheersing, handhaving van de openbare orde en veiligheid,
geneeskundige hulpverlening bij rampen en rampenbestrijding.

Bijdrage verantwoord op taakveld:

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Financiële ratio's

Jaarlijkse bijdrage gemeente

Risico's kansen en ontwikkelingen

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Resultaat

-37.192

1.418.587

Eigen vermogen

8.514.732

8.718.350

Vreemd vermogen

6.265.832

12.361.265

Begroting 2017

1.822.435

Begroting 2016

1.796.513

Rekening 2015

1.835.936

Rekening 2014

1.799.814

Het belangrijkste financiële risico dat de deelnemers in de GR lopen is
een bijdrage in een eventueel exploitatietekort. Wanneer de
Veiligheidsregio en daarmee de GR zou worden opgeheven, wordt
een eventueel overblijvend tekort gedragen door de deelnemende
gemeenten.
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IJsselmeergroep

Emmeloord

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling.

Betrokken partijen

Gemeenten Lelystad, Urk, Zeewolde en Noordoostpolder.

Bestuurlijk belang

Deelname in het algemeen bestuur.

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

Deze verbonden partij voert de Wet Sociale Werkvoorziening uit. De
GR heeft een werkmaatschappij waar de feitelijke uitvoering van de
Wsw is ondergebracht: Concern voor Werk NV. Binnen de GR zijn
afspraken gemaakt over de samenwerking tussen gemeenten en
Concern voor Werk om tekorten te voorkomen. In Noordoostpolder
levert Concern voor Werk diensten als schoonmaak en catering
gemeentehuis voor de WerkCorporatie. Met de andere gemeenten zijn
soortgelijke afspraken gemaakt. Hiermee is een sluitende
meerjarenraming voor 2014 - 2017 tot stand gekomen.

Bijdrage verantwoord op taakveld:

6.4 Begeleide participatie

Financiële ratio's

Jaarlijkse bijdrage gemeente

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Resultaat

152.000

1.160.000

Eigen vermogen

2.393.000

2.241.000

Vreemd vermogen

1.767.000

2.250.000

Begroting 2017

285.312

Begroting 2016

297.104

Jaarrekening 2015

296.912

Jaarrekening 2014

283.172

Risico's kansen en ontwikkelingen

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 eventueel overblijvend tekort gedragen
door de deelnemende gemeenten.

Omgevingsdienst Flevoland en
Gooi & Vechtstreek

Lelystad

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Betrokken partijen

Alle gemeenten uit Flevoland, de gemeenten Blaricum, Bussum,
Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren en
de provincies Flevoland en Noord-Holland.

Bestuurlijk belang

Deelname in het algemeen bestuur.

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

Deze GR voert vanaf 2013 taken op het gebied van het omgevingsrecht uit. Deze taken omvatten onder andere het verlenen van
vergunningen, toezicht en handhaving etc. Deelname is wettelijk
verplicht op basis van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
(WABO). Het doel was om te komen tot kwaliteitsverbetering.
De gemeente Noordoostpolder heeft het minimaal verplichte
takenpakket ingebracht (basistakenpakket). Dit pakket behelst
voornamelijk milieutaken.

Bijdrage verantwoord op taakveld:

7.4 Milieubeheer

Financiële ratio's

Jaarlijkse bijdrage gemeente

Risico's kansen en ontwikkelingen

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Resultaat

939.711

608.133

Eigen vermogen

2.017.534

2.363.833

Vreemd vermogen

2.070.974

3.063.451

Begroting 2017

803.108

Begroting 2016

807.967

Jaarrekening 2015

812.826

Jaarrekening 2014

817.685

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 eventueel overblijvend tekort gedragen
door de deelnemende gemeenten.
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Bank Nederlandse Gemeenten

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap (niet beursgenoteerd)

Betrokken partijen

Nederlandse overheden (50% rijk/50% gemeenten, provincies en
waterschappen)

Participatie in aandelenkapitaal

0,035% aantal aandelen 19.656 stuks van 55.690.720 totaal

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

De kosten van financiering voor de gemeente en haar burgers zo laag
mogelijk houden.

Dividend verantwoord op taakveld:

0.5 Treasury

Financiële ratio's
Resultaat

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

369.000.000

226.000.000

Eigen vermogen

4.486.000.000

4.163.000.000

Vreemd vermogen

149.514.000.000

145.348.000.000

Ontvangen dividend

32.039

20.049

Risico's kansen en ontwikkelingen

In 2011 heeft de bank een plan opgesteld om aan de minimumeis van
het Basel Comité voor Bankentoezicht te voldoen en uiterlijk 2017 het
vermogen te versterken. De noodzakelijke groei van het eigen
vermogen zal voornamelijk opgebracht moeten worden door een
groter deel van de winst in te houden. Het dividendpercentage
bedraagt daarom slechts 25% van de winst.

Vitens

Utrecht

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap (niet beursgenoteerd)

Betrokken partijen

Provincies en gemeenten in Friesland, Overijssel, Flevoland, Drenthe
Utrecht, Noord-Holland en Gelderland

Participatie in aandelenkapitaal

0,5613% aantal aandelen 32.430 stuks van 5.777.247 totaal

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

Vitens bestaat uit meer dan 1.700 mensen die zich verbonden voelen
door een passie voor water. Zij werken voortdurend aan het winnen,
zuiveren en leveren van drinkwater van topkwaliteit, omdat ze weten
dat 5,4 miljoen klanten daar blindelings op vertrouwen

Dividend verantwoord op taakveld:

0.5 Treasury

Financiële ratio's

Risico's kansen en ontwikkelingen

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Resultaat

48.500.000

55.400.000

Eigen vermogen

489.100.000

471.700.000

Vreemd vermogen

1.249.200.000

1.242.700.000

Ontvangen dividend

108.965

124.207

Begroting 2017

Begroting 2016

Geraamd resultaat

29.100.000

35.700.000

Eigen vermogen

446.100.000

441.300.000

Vreemd vermogen

1.289.600

1.292.800.000

Vitens maakt geen prognoses openbaar. De risico’s zijn beperkt tot de
deelname in het aandelenkapitaal.
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Wadinko

Zwolle

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap (niet beursgenoteerd)

Betrokken partijen

De gemeenten Hellendoorn, Hof van Twente, Borne, Dalfsen,
Deventer, Dinkelland, Hardenberg, Meppel, Olst-Wijhe, Ommen,
Steenwijkerland, Tubbergen, Westerveld, Zwartewaterland, Zwolle,
Kampen, Losser, Noordoostpolder, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst,
Twenterand, Urk, Wierden en Provincie Overijssel.

Participatie in aandelenkapitaal

2,93% aantal aandelen 70 stuks van 2.389 totaal.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

Wadinko is een regionale participatiemaatschappij, die de
bedrijvigheid en daarmee de werkgelegenheid wil bevorderen in
Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe.

Dividend verantwoord op taakveld:

0.5 Treasury

Financiële ratio's

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Resultaat

n.n.b.

6.018.217

Eigen vermogen

n.n.b.

65.283.560

Vreemd vermogen

n.n.b.

1.536.255

Ontvangen dividend

n.n.b.

35.000

Begroting 2017

Begroting 2016

Resultaat

2.400.000

2.400.000

Eigen vermogen

67.600.000

66.400.000

Risico's kansen en ontwikkelingen

Risico’s beperkt tot het aandelenkapitaal, geen verdere bijzonderheden.

Huisvuilcentrale Noordholland

Alkmaar

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap.

Betrokken partijen

48 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.

Participatie in aandelenkapitaal

1,8725% aantal aandelen 62 stuks van 2.914 totaal.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

HVC
is
een
samenwerkingsverband
van
gemeenten
waterschappen, dat actief is op het gebied van afvalinzameling,
-scheiding en –recycling, compostering, afval- en slibverbranding
en de opwekking en benutting van duurzame energie
biomassastromen en andere bronnen.

Garantie verantwoord op taakveld:

uit

0.5 Treasury

Financiële ratio's

Risico's kansen en ontwikkelingen

en

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Resultaat

7.575.000

13.476.000

Eigen vermogen

89.603.000

82.032.000

Vreemd vermogen

843.558.000

857.753.000

Ontvangen dividend

Nihil

Nihil

De aandeelhouders staan garant voor de leningen van HVC. Alvorens
HVC niet meer aan haar (aflossings)verplichtingen kan voldoen, zal zij
waarschijnlijk eerst een beroep doen op artikel 7 van de
ballotageovereenkomst. Voor deze garantstelling is een provisie van
€ 123.884 ontvangen.
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Enexis Holding

's Hertogenbosch

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap (niet beursgenoteerd).

Betrokken partijen

Zes Nederlandse provincies en 130 gemeenten.

Participatie in aandelenkapitaal

0,0216% aantal aandelen 32.331 stuks van 149.682.196 totaal.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

Enexis Holding NV is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud
en het beheer van de transport- en distributienetten voor elektriciteit,
gas en daaraan gelieerde activiteiten. Provincies en gemeenten zijn
de enige aandeelhouders in de NV en behartigen daarmee de publieke
belangen.

Dividend verantwoord op taakveld:

0.5 Treasury

Financiële ratio's

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Resultaat

207.000.000

223.100.000

Eigen vermogen

3.704.000.000

3.607.700.000

Vreemd vermogen

3.488.000.000

3.399.000.000

Ontvangen dividend

22.308

24.084

Begroting 2017

Begroting 2016

200.000.000

200.000.000

Resultaat
Eigen vermogen

3.806.000.000

3.706.000.000

Vreemd vermogen

3.800.000.000

3.700.000.000

Risico's kansen en ontwikkelingen

Enexis Holding opereert onder toezicht van de Energiekamer. Het
risico is beperkt tot het aandelenkapitaal. De toename in het vreemd
vermogen is veroorzaakt door de aflossing van de derde tranche. Zie
hiervoor verder de verbonden partij Vordering op Enexis B.V.

Technofonds Flevoland

Lelystad

Rechtsvorm

Besloten vennootschap.

Betrokken partijen

De gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Urk en Noordoostpolder en
de provincie Flevoland.

Participatie in aandelenkapitaal

3,7421% aantal aandelen 819 stuks van 21.886 totaal.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

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. Het is een revolverend fonds, dat wil
zeggen dat de middelen die vrijkomen door bijvoorbeeld verkoop van
participaties of aflossing van leningen, opnieuw binnen het fonds
worden uitgezet.

Financiële ratio's

Risico's kansen en ontwikkelingen

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Resultaat

n.n.b.

-464.190

Eigen vermogen

n.n.b.

*14.932.051

Vreemd vermogen

n.n.b.

318.809

Ontvangen dividend

n.n.b.

Nihil

De verleende steun valt binnen de minimum-grenzen die volgens
de Europese regels zijn gesteld aan staatssteun. Verleende
achtergestelde geldleningen zijn tevens marktconform. Het risico voor
de gemeente beperkt zich tot de aan het Technofonds verstrekte
middelen waarvoor geen waarde in de balans is opgenomen.

* De toename van het eigen vermogen wordt veroorzaakt door een herwaardering(sreserve). Het geeft een
opwaardering van de effectenportefeuille weer, welke (nog) niet zichtbaar is in het resultaat. Deze gaat
pas tot het resultaat behoren wanneer deze herwaardering ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
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WerkCorporatie Noordoostpolder

Emmeloord

Rechtsvorm

Besloten vennootschap.

Participatie in aandelenkapitaal

100%

Bestuurlijk belang

Enig aandeelhoudster.

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

Per 1 januari 2015 opgericht naar aanleiding van het inwerkingtreden
van de Participatiewet. De WerkCorporatie gaat mensen die het op
eigen kracht niet redden, aan het werk helpen en houden. Met als
doel dat iedereen die kan werken aan het werk is.

Participatie verantwoord op taakveld:

6.5 Arbeidsparticipatie

Financiële ratio's

Risico's kansen en ontwikkelingen

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2015

Resultaat

-30.161

137.976

Eigen vermogen

107.817

137.977

Vreemd vermogen

72.718

242.346

De WerkCorporatie voert een taak uit waarvoor het gemeentebestuur
verantwoordelijk is en blijft. De gemeente heeft zeggenschap over de
financiële, beleidsmatige en uitvoeringskaders. Voor de financiering is
de WerkCorporatie volledig afhankelijk van de gemeente. In 2015 is
het resultaat in zijn geheel toegevoegd aan de reserves van de
vennootschap.

Essent N.V.
Essent N.V. was de houdstermaatschappij van een aantal groepsmaatschappijen in
Nederland, Duitsland en België die zich bezighielden met het opwekken, transporteren en
leveren van energie en het verrichten van milieudiensten (afvalverwerking).
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:
Vordering op Enexis

's Hertogenbosch

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap.

Participatie in aandelenkapitaal

0,0216% aantal aandelen 432 stuks.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders

Doelstelling

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer
(WON) in Nederland werd Essent 30 juni 2009 gesplitst in een
netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en
leveringsbedrijf (verkocht aan RWE) anderzijds. Na de verkoop is
door een tekort aan contante middelen is de koopprijs omgezet in een
lening. In de WON was opgenomen dat er na splitsing geen financiële
kruisverbanden mochten bestaan. Op dat moment was het niet
mogelijk om de lening extern te financieren en is besloten de lening
over te dragen aan Essent haar verkopende aandeelhouders.
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015
(voorlopig)

Financiële ratio's

Resultaat

-16.900

-22.200

Eigen vermogen

350.000.000

850.000.000

Vreemd vermogen

6.300.000

12.200.000

Begroting 2017

Begroting 2016

-15.000

-40.000

Resultaat

Risico's kansen en ontwikkelingen

Eigen vermogen

-15.000

Nihil

Vreemd vermogen

362.300.000

362.300.000

Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard.
De vordering op Enexis is vastgelegd in een leningovereenkomst die
bestaat uit vier tranches (3, 5, 7 en 10 jaar), de eerste en tweede
tranche zijn afgelost. De derde is vervroegd afgelost in april 2016. De
laatste tranche dient uiterlijk september 2019 te zijn afgelost.
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Verkoop Vennootschap

's Hertogenbosch

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap.

Participatie in aandelenkapitaal

0,0216% aantal aandelen 432 stuks.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders

Doelstelling

In het kader van de verkoop van Essent aan RWE hebben de
verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen
gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen
is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop
Vennootschap. Ter verzekering van de betaling van eventuele
schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de
verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende
een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden.
Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds zal worden
gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet aansprakelijk voor
inbreuken op garanties en vrijwaringen.
Jaarrekening 2016
(voorlopig)

Jaarrekening 2015

Resultaat

-430.000

48.900.000

Eigen vermogen

1.400.000

84.800.000

Vreemd vermogen

2.000

30.100.000

Financiële ratio's

Risico's kansen en ontwikkelingen

Begroting 2017

Begroting 2016

Resultaat

-50.000

-350.000

Eigen vermogen

1.100.000

1.200.000

Vreemd vermogen

20.000

20.000

Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van
het fonds in 2009 € 800 mln. In april 2011 is het eerste deel (€ 360
mln.) en in september 2015 (€ 326,9 mln.) is het tweede deel van
het General Escrow minus gemelde claims door RWE, vrijgevallen en
aan de aanhouders uitgekeerd. Eind juni 2016 zijn RWE en Verkoop
Vennootschap BV tot een compromis gekomen voor de afwikkeling
van alle (fiscale) claims, te weten € 29.768.308. Het restbedrag in
het General Escrow Fonds van € 83.090.962,93 is door JP Morgan
uitbetaald aan Verkoop Vennootschap BV. Op het moment vindt
doorbetaling plaats aan de aandeelhouders naar rato van hun belang
in Verkoop Vennootschap B.V.
Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. Ondanks dat
het escrow fonds in juli 2016 is uitbetaald en geliquideerd, dient de
vennootschap nog in stand gehouden te worden tot en met 2019. De
reden hiervoor is dat de vennootschap partij is in een aantal
juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE
zijn afgesloten. Het financiële risico is na de liquidatie van het General
Escrow Fonds relatief gering en beperkt tot de hoogte van het
nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag €
20.000), art 2:81 BW.
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Publiek Belang
Electriciteitsproductie

's Hertogenbosch

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Participatie in aandelenkapitaal

0,0216% aantal aandelen 32.331 stuks.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

Middels Energy Resources Holding B.V., opgenomen in deze
deelneming, zijn de oud-aandeelhouders van Essent voor 50%
eigenaar van de aandelen van N.V. Elektriciteitsproductiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ.
Jaarrekening 2016
(voorlopig)

Financiële ratio's
Resultaat

65.000

-18.000

Eigen vermogen

1.600.000

1.600.000

Vreemd vermogen

Risico's kansen en ontwikkelingen

Jaarrekening 2015

45.000

118.000

Begroting 2017

Begroting 2016

Resultaat

-15.000

-15.000

Eigen vermogen

1.600.000

1.600.000

Vreemd vermogen
118.000
118.000
Binnen PBE is nog een bedrag van € 1,6 mln. (merendeel aandelenkapitaal) achtergebleven om mogelijke zaken die uit de verkoop
voortkomen af te wikkelen. De vennootschap zal pas in 2019 kunnen
worden geliquideerd omdat zij partij is een aantal andere juridische
overeenkomsten die bij de verkoop van Essent/EPZ aan RWE zijn
afgesloten. Risico’s zijn verder beperkt tot het aandelenkapitaal.

CBL Vennootschap

's Hertogenbosch

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap.

Participatie in aandelenkapitaal

0,0216% aantal aandelen 432 stuks.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

CBL’s (Cross Border Leases) zijn lange termijn lease contracten met,
in dit geval, Amerikaanse investeerders. CBL Vennootschap
vertegenwoordigt de verkopende aandeelhouders in het CBL Fonds
en fungeert als “doorgeefluik” voor betalingen namens de aandeelhouders in en uit het CBL Fonds.
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015
(voorlopig)

Financiële ratio's (in US$)

Resultaat

-270.000

-350.000

Eigen vermogen

830.000

9.500.000

Vreemd vermogen

155.000

445.000

Begroting 2017

Begroting 2016

-15.000

-50.000

Eigen vermogen

Nihil

1.000.000

Vreemd vermogen

165.000

150.000

Resultaat

Risico's kansen en ontwikkelingen

Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Op het moment
wordt nog een bedrag van $ 1 mln. aangehouden voor eventuele
nakomende advies- en afwikkelingskosten. Verwachting is dat dit
bedrag medio 2017 nog grotendeels vrij zal kunnen vallen en
uitgekeerd kan worden aan de aandeelhouders. De vennootschap zal
pas in 2019 kunnen worden geliquideerd omdat zij partij is een aantal
andere juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan
RWE zijn afgesloten.
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CSV Amsterdam

's Hertogenbosch

Rechtsvorm

Besloten vennootschap.

Participatie in aandelenkapitaal

0,0216% aantal aandelen 432 stuks.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V.
gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de
nieuwe organisatie drie doelstellingen vervult: namens de verkopende
aandeelhouders van Essent eventuele schadeclaim-procedures voeren
tegen de Staat als gevolg van de WON; namens de verkopende
aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen
RECYCLECO B.V.; het geven van instructies aan de escrow-agent wat
betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v.
verkoop Attero is gestort.
Jaarrekening 2016
(voorlopig)

Jaarrekening 2015

Resultaat

3.300.000

-51.000

Eigen vermogen

3.200.000

-42.000

Financiële ratio's

Vreemd vermogen

Risico's kansen en ontwikkelingen

162.000

50.000

Begroting 2017

Begroting 2016

Resultaat

-75.000

-100.000

Eigen vermogen

-167.000

-92.000

Vreemd vermogen

225.000

150.000

Het vermogen op de escrow-rekening is € 13,5 mln. De escrowrekening wordt aangehouden bij de notaris. CSV Amsterdam B.V. en
Waterland zijn niet zonder meer gerechtigd tot het voornoemde bij
een notaris in escrow gestorte bedrag. Zodra aan de in de escrow
overeenkomst opgenomen voorwaarden is voldaan, zal de notaris het
desbetreffende bedrag betalen aan hetzij de CSV Amsterdam B.V.
(ten gunste van de Verkopende Aandeelhouders), hetzij Waterland
voor zover claims worden gehonoreerd. Op dit moment wordt niet
aan de voorwaarden voor betaling aan één van beide partijen
voldaan, zodat het in escrow gestorte bedrag vooralsnog onder de
notaris blijft.
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Paragraaf
Grondbeleid
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4.7 Grondbeleid
De beleidskaders voor het gemeentelijk grondbeleid staan in de Nota Grondbeleid. In
2009 is de laatste nota Grondbeleid, ‘Op de voorgrond’, behandeld en vastgesteld. Deze
nota wordt per 2017 gewijzigd. De ambities van het gemeentelijk grondbeleid zijn
drieledig:
- Interveniëren in kwalitatief maatschappelijk gewenst ruimtegebruik;
- De regie hebben op de ruimtelijke ontwikkeling met het grondbeleid;
- Per situatie de keuze te hebben over het in te zetten instrumentarium, zodat
adequaat gehandeld kan worden met het oog op de beleidsdoelstellingen van de
gemeente. Zodanig dat er een gezonde financiële bedrijfsvoering is binnen
grondzaken 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
bedrijven.
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).
4.7.1 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
rendabel zijn. De plannen worden daarvoor financieel vertaald in grondexploitaties,
die in principe ‘sluitend’ moeten zijn. De per 1-1-2017 actieve grondexploitaties zijn:

Complexnaam
Emmelhage-Oost

Complex
nummer
Functie
11A Woningbouw

BrutoVerwachte
plangebied Vaststelling einddatum
672.130 m2
2006
2023

De Munt II fase 2

34 Bedr.terrein

470.000 m2

2007

2022

De Munt II fase 1

38 Bedr.terrein

340.000 m2

2003

2027

Bedr.terrein Ens (vanaf 2009)

40 Bedr.terrein

140.000 m2

2009

2027

Bedrijventerrein dorpen

41 Bedr.terrein

68.918 m2

1999

2024

Bedrijventerrein Ens

42 Bedr.terrein

34.301 m2

2004

2027

Bedrijventerrein Creil

43 Bedr.terrein

81.002 m2

2006

2024

Ens Zuidoost

65 Woningbouw

100.000 m2

2011

2027

Uitbreiding Bant fase 1

67-1 Woningbouw

47.068 m2

2007

2022

Uitbreiding Bant fase 2

67-2 Woningbouw

23.182 m2

2016

2027

Uitbreiding Espel

68 Woningbouw

96.355 m2

2006

2024

Uitbreiding Creil Oost 2e fase

71 Woningbouw

46.000 m2

2009

2026

Uitbreiding Luttelgeest Zuid

72 Woningbouw

96.872 m2

2005

2021

Marknesse Zuid fase 3

75 Woningbouw

97.335 m2

2016

2027

Herontwikkellocaties Nagele

76 Woningbouw

10.192 m2

2016

2022

Walstraat Kraggenburg

77 Woningbouw

1.432 m2

2016

2020

Emmeloord Centrum

80 Winkels en woningbouw

herzien

2008

Ntb

Wellerwaard

82 Woningbouw en recreatie

712.669 m2

2010/2014

2029
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Grondverwerving
In 2016 is een kavel gekocht in Marknesse via een veiling. Deze kavel is gekocht met het
oog op de woningbouwontwikkeling Marknesse Zuid fase 3. Daarnaast is een strook
grond gekocht in de Wellerwaard ten behoeve van de ontsluiting van één van de
landgoederen.
Gronduitgifte
Het gronduitgiftebeleid vormt het sluitstuk van actief grondbeleid. Via gronduitgifte wordt
gekomen tot planvorming en planrealisatie. De voorwaarden voor gronduitgifte zijn
vastgelegd in het optie- en uitgiftebeleid en de algemene voorwaarden. De meest
voorkomende vorm is uitgifte in eigendom. Ook in het uitgifteproces geldt als
uitgangspunt een marktconforme grondprijs gebaseerd op jaarlijks vast te stellen
grondprijzen. De berekening daarvan gebeurt op basis van marktprijzen en via de
methode van residuele grondwaardeberekening.
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 en Emmeloord was hier sprake van. 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 particulier 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 2016 zijn er vier nieuwe grondexploitaties vastgesteld door de Raad. Het betreft:
- Marknesse Zuid fase 3
- Herontwikkellocaties Nagele
- Bant Zuidoost fase 2
- Walstraat Kraggenburg.
Deze ontwikkelingen zijn een uitwerking van de vastgestelde Nota
‘Ontwikkelperspectieven dorpen’ (2015) en de herziening van de nota ‘Strategische
grondvoorraad’ (2015), waarin wordt aangegeven welke grondexploitatie wel,
gedeeltelijk of geen doorgang krijgen.
Nota Bovenwijkse Voorzieningen
De nieuwe BBV regels schrijven voor dat er per 01-01-2016 niet meer gespaard mag
worden via een ‘Fonds Bovenwijks’. Er zullen dan ook geen afdrachten meer gedaan
worden aan dit fonds per 01-01-2016. Eventuele toerekenbare bovenwijkse kosten zullen
op basis van de criteria: profijt, causaliteit en proportionaliteit worden toegerekend aan
de betreffende grondexploitaties. In 2017 zullen we een Nota ‘Kostenverhaal’ opstellen.
Deze nota zal de Nota ‘Bovenwijkse voorzieningen’ gaan vervangen net als de Nota
‘Apparaatskosten’.
4.7.2 Een actuele prognose
Om een actief grondbeleid te kunnen voeren is een gezonde financiële positie van
Grondzaken noodzakelijk. Jaarlijks wordt hiervan verslag gedaan in het jaarverslag
van Grondzaken (Herzieningen en Meerjarenperspectief). In september 2012 is de Nota
‘Strategische grondvoorraad’ door de gemeenteraad vastgesteld. Deze nota was
noodzakelijk om te anticiperen op de financiële ontwikkeling van de grondexploitaties.
In 2015 is vanwege de verbeterende marktomstandigheden deze nota herzien en ter
besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. De financiële positie van Grondzaken
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wordt mede bepaald door de boekwaarde en de winstverwachting van de actieve
complexen. Daarvan kan het volgende overzicht gegeven worden voor het jaar 2016.
Mutaties 2016 (x € 1 miljoen)
Kosten/-opbrengstenpost
Verwerving

Kosten
1,66

Boekwaarde MVA

Opbrengsten
-

0,94

Slopen/saneren

Complex X067-2

-

-

Rente

0,22

Bouwrijp maken

0,79

-

Woonrijp maken (voltooien)

0,31

-

Overige kosten

0,12

-

(Tussentijdse) winstneming

0,03

2,0

Grondverkoop

-

Subsidies

-

Overige opbrengsten

-

Plankosten

-

0,19 huren/pachten/opties
-

0,21
Totaal:

Complex 11A Emmelhage

7,93

0,40

Voorbereiding, toezicht uitvoering

Toelichting
Verwerving perceel complex 75, 82

-

6,65

8,15

4.7.3 Prognose resultaten naar actieve grondexploitatie
Per 1 januari 2017 zijn, onderverdeeld naar woningbouw Emmeloord, woningbouw
dorpen, bedrijventerreinen Emmeloord, bedrijventerreinen dorpen, de volgende
grondexploitaties operationeel met daaraan gekoppeld een geschat risicoprofiel
(* = laag, **=middel, *** = hoog):

Complex(nummer)
11A Emmelhage-Oost
Totaal:

Complex(nummer)

Boekwaarde
31-12-2016

Verwacht
eindresultaat
(Netto contant)

2,76

7,58

2,76

7,58

Boekwaarde
31-12-2016

Verwacht
eindresultaat
(Netto contant)

Einddatum
looptijd
2023

Einddatum
looptijd

Risicoprofiel
*

Risicoprofiel

65 Ens Zuid-Oost

-2,91

-1,47

2027

***

67-1 Bant Zuid-Oost

-0,45

-0,29

2022

**

67-2 Bant Zuid-Oost fase 2

-0,94

0,41

2027

**

68 Espel

-0,20

0,39

2024

**

71 Creil

0,06

0,98

2026

*

72 Luttelgeest

0,54

0,92

2021

*

-1,60

0,74

2027

***

76 Herontwikkelloc. Nagele

-0,006

0,01

2022

**

77 Walstraat Kraggenburg

-0,004

0,08

2020

*

-5,51

1,77

75 Marknesse Zuid fase 3

Totaal:

Complex(nummer)

Boekwaarde
31-12-2016

Verwacht
eindresultaat
(Netto contant)

Einddatum
looptijd

Risicoprofiel

34 De Munt II-2

-4,45

-0,90

2022

***

38 De Munt II-1

-6,11

-0,77

2027

***

80 Stadshart-Emmeloord

-9,00

n.b.

n.b.

***

82 Wellerwaard

-4,89

0,93

2029

***

-24,45

-0,74

Totaal:
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Complex(nummer)

Boekwaarde
31-12-2016

Verwacht
eindresultaat
(Netto contant)

Einddatum
looptijd

Risicoprofiel

40 Bedr.terrein Ens

0,01

0,82

2027

*

41 Bedr.terr. dorpen

0,49

1,39

2024

*

42 Bedr.terr. Ens

-0,27

0,64

2027

**

43 Bedr.terr. Creil

-0,42

-0,00

2024

**

-0,19

2,85

Totaal:

Deze grondexploitaties zijn geactualiseerd naar de stand van 31 december 2016.
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,
conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) als de hoogte van
verliesvoorzieningen. Concreet is de interne rekenrente omlaag bijgesteld van 1,5% naar
1,02%. Hiertoe is reeds besloten bij de vaststelling van de begroting 2017. Met name
voor de complexen met een hoge negatieve boekwaarde leidt dit tot verbeterde
financiële resultaten.
Het BBV schrijft voor dat exploitaties een maximale looptijd van 10 jaar hebben. Een
looptijd langer dan tien jaar wordt beoordeeld als te onzeker. Hier mag gemotiveerd van
worden afgeweken, waarbij risicomitigerende maatregelen getroffen moeten worden. Bij
het complex de Wellerwaard wordt afgeweken van deze termijn. Bij dit complex houden
we de vastgestelde uitgangspunten (zoals de looptijd) in stand en rekenen we geen
opbrengstenstijgingen door als risicomitigerende maatregel. De verwachte sluitingsdatum
van dit complex is 2029.
Voor Marknesse Zuid fase 3 en Bant Zuid-Oost fase 2 is de verwachte looptijd ook meer
dan 10 jaar, voor deze complexen zijn de kosten en opbrengsten (met uitzondering van
onafwendbare kosten) na de 10 jaarstermijn niet ingerekend. Bovenstaande heeft geen
financiële consequenties.
4.7.4 Toelichting per grondexploitatie
Grondexploitaties woningbouw Emmeloord
De verkoop van woningbouwkavels verloopt conform de planning. De resterende kavels
betreffen met name vrijstaande kavels. In 2016 hebben we tussentijds winst genomen
van in totaal € 2,0 miljoen. Dit is een gevolg van de goede kavelverkoop van de laatste
jaren en de eindfase waarin de grondexploitatie zich begeeft, waarbij nagenoeg alle
kosten gemaakt zijn. Zoals benoemd doen we geen afdrachten meer aan het Fonds
bovenwijks.
Risico’s: De risico’s van de grondexploitaties ‘woningbouw Emmeloord’ zijn laag gezien de
eindfase waarin het project zich bevindt. Wel dienen we rekening te houden dat er
nagenoeg alleen nog vrijstaande woningbouwkavels beschikbaar zijn en dus het
kavelaanbod beperkt is.
Grondexploitaties woningbouw dorpen
De verkoop van woningbouwkavels loopt (nog) wat achter bij de planning. Met name bij
de complexen Espel en Bant. De verkoop verloopt redelijk in de dorpen Luttelgeest en
Creil. De interesse in woningbouwkavels is daarentegen groot in Marknesse en in Ens.
Dit baseren we op de getekende koopovereenkomsten voor woningbouwkavels,
die getransporteerd zullen worden in 2017, nadat de beide terreinen bouwrijp zijn
opgeleverd.
In 2016 zijn naast Marknesse Zuid fase 3, ook Herontwikkellocaties Nagele, Bant
Zuidoost fase 2 en Walstraat Kraggenburg in exploitatie genomen. Dit leidt tot een groter
woningaanbod in de dorpen conform de ontwikkelperspectieven voor de dorpen.
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Risico’s: De risico’s van de grondexploitaties ‘woningbouw dorpen’ zijn beheersbaar. Het
sturen op de uitgifte van woningbouwkavels is de belangrijkste beheersmaatregel.
Grondexploitaties bedrijventerreinen Emmeloord
De verkoop van bedrijfskavels verloopt conform de planning, afgezien van de vertraagde
uitgifte van het grote kavel aan Koopman (circa 5,0 hectare). Deze kavel zal in 2017
verkocht worden.
Tijdens het opstellen van de jaarrekening 2015 is de nieuwe werkwijze geïmplementeerd
om alle aanwezige en nog uit te geven gronden veel gedetailleerder en daarmee
betrouwbaarder in kaart te brengen. Dit om een optimaal inzicht en afstemming te
krijgen met de onderliggende lasten en baten voor de planperiode. Hierbij is gebleken
dat voor het complex De Munt 2 fase II de afstemming tussen de nog uit te geven m2
aan grond en berekende lasten en baten voor de planperiode niet overeen te komen.
In totaal blijkt het aantal m2 uit te geven grond minder dan waar bij het opstellen van de
jaarrekening 2015 rekening is gehouden. Dit leidt tot een vermindering van de verwachte
grondopbrengsten, waardoor het verwachte financiële resultaat lager uitvalt. Het effect is
dat er een verliesvoorziening moet worden getroffen van € 0,95 miljoen. Het effect dient
te worden gezien als het gedeeltelijke herzien van de in 2015 vrijgevallen voorziening ad
€ 2,25 miljoen.
Risico’s: Voor beide complexen van de Munt II fase 1 en 2 geldt dat er een forse
negatieve boekwaarde bestaat. Deze boekwaarde moeten we terugverdienen door
kavelverkopen in de (nabije) toekomst. Met name in fase 2 is er nog een groot
versnipperd aanbod van relatief kleine kavels. Dit aanbod sluit mogelijk niet geheel aan
bij de vraag.
Grondexploitaties bedrijventerreinen dorpen
De verkoop van bedrijfskavels verloopt conform planning. Het aanbod aan bedrijfskavels
neemt gestaag af.
Risico’s: De risico’s van deze grondexploitatiecomplexen zijn beperkt. Het grootste deel
van de kosten is reeds gemaakt en het aandeel nog te realiseren kavelopbrengsten
neemt gestaag af conform de planning.
4.7.5 Grondexploitatieovereenkomsten
Door de Wet ruimtelijke ordening en de hierin opgenomen grondexploitatiewet (afdeling
6.4), zijn gemeenten verplicht om de kosten van grondexploitatie te verhalen op de
ontwikkelende grondeigenaren (artikel 6.17). De gemeente heeft de volgende anterieure
grondexploitatieovereenkomsten gesloten waarvoor er nog verplichtingen lopen:

Complexnaam
Breestraat, Marknesse

Functie
Appartementen

In aanbouw

Status

Jaar
2016

Nagelerstraat, Emmeloord

Appartementen

In aanbouw

2016

Scandinaviëlaan, Emmeloord

Wonen met zorg

In ontwikkeling

2017

Zuidakker/ Zuidwend, Bant

Grondgebonden woningen Fase 1 gereed ; fase 2 in aanbouw

2010

De Balkan, Emmeloord

Appartementen

Fase 1 gereed ; fase 2 in aanbouw

2016

Glastuinbouw Luttelgeest

Glastuinbouw

Fase 1 gered; fase 2 in ontwikkeling

2014

Landgoed t Wellerloo, Bant

2 woningen + landgoed

In aanbouw

2016

De eventuele saldi op de complexen komen ten laste of ten gunste van de algemene
reserve grondexploitatie.
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4.7.6 Onderbouwing van verlies- en winstneming
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
ondertekeningsdatum 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 2016 is er géén complex afgesloten.
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
indien en voor zover deze met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd
aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen
verkoopopbrengsten 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
kostenkant 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 systematiek weergegeven van de bestemming van de
vrijval uit de winstneming:
a. Inzichtelijk is gemaakt wat de werkelijke reserve is en hoe hoog het weerstandsvermogen zou moeten zijn;
b. De winst die uit de complexen van de bouwgrondexploitatie vrijvalt, hetzij
tussentijdse winstneming, hetzij winstneming bij afsluiting van complexen, wordt
toegevoegd 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 2016 heeft er 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
voorwaarden. 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
overeengekomen bedragen (o.a. verkoopopbrengsten);
 De nog te maken vervaardigingskosten en de mate van de voortgang van het
project op verantwoorde wijze kunnen worden bepaald;
 De vergelijking van de werkelijke kosten met de voorcalculatie per fase van het
project mogelijk is.
In 2016 zijn voor de volgende complexen winstnemingen getroffen:
 Complex 11A: € 2,0 miljoen.
Verliesvoorzieningen
Conform de regels van de BBV wordt een verliesvoorziening getroffen wanneer een actief
complex een negatief financieel resultaat laat zien op eindwaarde. Op basis van deze
herziening zijn er een aantal mutaties doorgevoerd. Daarnaast zijn er twee mutaties te
melden op basis van de Decemberrapportage 2016, waarbij de voormalige NIEGG
complexen zijn overgeheveld naar de MVA tegen de duurzaam lagere marktwaarde. Als
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laatste is er een verliesvoorziening vrijgevallen als gevolg van het in exploitatie nemen
van Bant Zuidoost fase 2. In het onderstaande overzicht is het vrijvallen en /of het
treffen van een verliesvoorziening per complex inzichtelijk gemaakt. Gezien deze
‘opschoning’ jaarlijks gebeurt, is het van belang dat de vrijgevallen voorzieningen in het
kader van risicomanagement in de algemene reserve grondexploitatie blijven.
Reden muteren voorziening

Complex

Raadsbesluit vaststell. grex

Bant Zuidoost fase 2

Decemberrapportage 2016

Complex
nummer

MVA/BIE

Vrijval

67-2

BIE

Ruwe gronden

01

MVA

Decemberrapportage 2016

Ruwe gronden

01

MVA

Najaarsrapportage 2016

Stadshart

80

BIE

Herziening Grondexploitaties

Stadshart (taxatie)

80

BIE

Herziening Grondexploitaties

Munt II fase II

34

BIE

Herziening Grondexploitaties

Munt II fase I

38

BIE

€

Herziening Grondexploitaties

Ens Zuidoost

65

BIE

€

105.788

Herziening Grondexploitaties

Bant Zuidoost fase 1

67-1

BIE

€

15.298

Herziening Grondexploitaties

Creilerpad

43

BIE

€

40.552

Totaal:

€

Treffen

655.250
€ 405.377

€

157.826
€ 7.780

€ 1.927.072
€ 946.863
232.668

€ 3.134.454

€ 1.360.020

4.7.7 Risico’s in relatie tot de reservepositie
Algemene risicovoorziening grondexploitaties: Weerstandsvermogen
Door ervoor te zorgen dat Grondzaken zelf een toereikende financiële buffer heeft 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 financiële 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 gelegen
binnen de reeds in exploitatie genomen complexen. Alle lopende/vastgestelde
grondexploitaties zijn meegenomen in de zogenoemde ‘Monte-Carlo-Simulatie’. De input
voor de simulatie zijn de herzieningen ultimo 2016.
Uitleg gekozen systematiek
De ‘Monte-Carlo-Simulatie’ is de meest vergaande risicoanalyse om de vereiste
weerstandscapaciteit te bepalen. De meest eenvoudige analyse is de gevoeligheidsanalyse: 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 parameter ook gevolgen heeft voor andere parameters, die vervolgens
samen weer invloed hebben op het resultaat. Grootste nadeel van deze methode is dat
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 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.
Voorzichtigheidshalve houdt de gemeente Noordoostpolder zelfs rekening met een
dekkingspercentage van 95%. Op basis van de risico-analyse kunnen we concluderen dat
de aanwezige weerstandscapaciteit, te weten de vrije ruimte van de algemene reserve
grondbedrijf per 31-12-2016, groter is dan de vereiste weerstandscapaciteit, namelijk de
optelsom van alle benodigde risicovoorzieningen. Sterker nog uit de analyse komt naar
voren dat er geen risicovoorzieningen noodzakelijk zijn.
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Hoogte van de benodigde buffer (vereiste weerstandscapaciteit)
Berekende vereiste weerstandscapaciteit (methodiek ‘Monte-CarloSimulatie’) BIE gronden

€0

Totaal vereist (afgerond):

€0

Opbouw beschikbare reserve (aanwezige weerstandscapaciteit)
Daadwerkelijke buffer per 31-12-2016 afgerond:

€ 10.887.040

Reserve Grondexploitatie stand per 1-1-16

€ 7.249.429

Saldo onttrekkingen, toevoegingen, claims

€ 3.637.611

In onderstaande tabel is de opbouw van de algemene reserve grondbedrijf weergegeven:
Toelichting

Bedrag

Beginbalans 01-01-2016
Raadsbesluit
Raadsbesluit decemberrapportage
Raadsbesluit najaarsrapportage
Raadsbesluit
Herziening rekening 2016
Herziening rekening 2016
Herziening rekening 2016
Herziening rekening 2016
Herziening rekening 2016
Subtotaal toevoegingen

Omschrijving boeking

€ 7.249.429

238.466
2.000.000
157.826
655.250
232.668
40.552
105.788
15.298
1.927.072

Verkoop grond Smedingsplein
Tussentijdse winstneming Emmelhage
Te boek stellen ruwe gronden
Vrijval voorziening Bant ZO fase II
Herziening vrijval verliesvoorziening X038
Herziening vrijval verliesvoorziening X043
Herziening vrijval verliesvoorziening X065
Herziening vrijval verliesvoorziening X067-1
Herziening verliesvoorziening Stadshart taxatie

€ 5.372.920

Decemberrapportage 2016

-€ 405.377 Onttrekking duurzame afwaardering

Herziening rekening 2016

-€ 946.863 Onttrekking reserve complex De Munt X034

Raadsbesluit Quick Wins

-€ 28.500 Onttrekking reserve Quick Wins

Najaarsrapportage 2016

-€ 84.088 Onttrekking reserve externe inhuur grondzaken

Raadsbesluit

-€ 27.192 Onttrekking reserve Scenariokeuze OPP

Begroting 2017

-€ 150.000 Onttrekking reserve Vennootschapsbelasting

Overheveling 2015

-€ 45.745 Onttrekking reserve Scenariokeuze OPP

Jaarrekening 2016

-€ 39.764 Onttrekking reserve dekking niet plangebonden kosten X090

Najaarsrapportage 2016
Subtotaal onttrekking
Eindbalans 31-12-2016

-€ 7.780 Onttrekking aanvullende voorziening Stadshart X080
-€ 1.735.309
€ 10.887.040

Stadshart Emmeloord en Wellerwaard
De grondexploitatie Stadshart Emmeloord is ten tijde van het behandelen van de
jaarrekening 2016, onveranderd van kracht. De waarde is bepaald op € 3,5 miljoen,
€ 1,9 miljoen meer dan ultimo 2015. Tot het moment waarop óf de exploitatie Stadshart
Emmeloord wordt herzien óf een nieuwe grondexploitatie Hart voor Emmeloord wordt
vastgesteld, blijft de exploitatie in stand. Een dergelijke verandering in waarde is een
momentopname en een zo goed mogelijke weergave van de waarde van het huidige
(bestemmings)plan. Wanneer duidelijkheid is over wat in het centrum wordt gerealiseerd
en dit ook door u is vastgesteld, heeft dit direct invloed op de boekwaarde en op de
getroffen verliesvoorziening van het huidige complex. De hogere taxatiewaarde is mede
een gevolg van de verbeterde economische omstandigheden. Vanwege de status van de
exploitatie wordt de boekwaarde van het complex aangemerkt als een risico.
Het project Wellerwaard is in 2010 overgeheveld naar Grondzaken. Het project kent een
hoog risicoprofiel. Dit komt vanwege de uitgifte van buitengewone kavels, waarvan de
behoefte tot nu beperkt is. Wel is er in 2016 een landgoed verkocht.
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4.8 Handhaving
Handhaving ziet toe op activiteiten die bedoeld zijn om naleving van rechtsregels te
bevorderen. Rechtsregels waarbij de gemeente een wettelijke handhavingstaak
heeft kunnen voortkomen vanuit de landelijke regelgeving zoals bouwtechnische
eisen of vanuit gemeentelijke regelgeving, zoals de algemene plaatselijk verordening
of bestemmingsplannen.
Om naleving te bereiken heeft de gemeente verschillende middelen tot haar beschikking.
Via gerichte communicatie kan voorkomen worden dat overtredingen ontstaan.
Daarnaast 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.
4.8.1 Visie op handhaven
In de visie op handhaving van de gemeente Noordoostpolder, treden een aantal
onderwerpen op de voorgrond, namelijk een eenduidige sturing- en
verantwoordingskolom, preventie, integraal werken, burgergericht werken en passend
organiseren.
Handhavingsorganisatie Noordoostpolder
Hieronder wordt antwoord gegeven op de vraag welke handhavingstaken zijn
samengebracht in een organisatieonderdeel, welke taken zijn uitbesteed en welke
ontwikkelingen hebben geleid tot de huidige vorm en omvang.
Eén organisatieonderdeel voor handhavingstaken
Het merendeel van de gemeentelijke handhavingstaken is ondergebracht in één
organisatieonderdeel, het team handhaving van het cluster Vergunningen, toezicht
en handhaving. Het team is belast met de handhaving van het omgevingsrecht,
Wet kinderopvang, Wet OKE, de wet tijdelijk huisverbod en de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV). Het team bestaat uit een ‘frontoffice’ en een ‘backoffice’.
De frontoffice bestaat uit bouwinspecteurs, allround toezichthouders en BOA’s.
De backoffice bestaat uit een aantal juristen en een beleidsmedewerker die
zich onder anderen bezig houden met communicatieactiviteiten.
Zwaartepunt bij omgevingsrecht
Het omgevingsrecht is qua omvang, uitgedrukt in uren en budget, het grootste
bestanddeel. Handhavingstaken die geschaard kunnen worden onder ‘omgevingsrecht’
zijn: bouwen en slopen zonder of in afwijking van een vergunning, gebruik in strijd met
het bestemmingsplan en brandveiligheidsvoorschriften, naleving milieuvoorschriften en
toepassen bouwmaterialen in strijd met het besluit Bodemkwaliteit.
Uitbesteed aan externe organisaties
Een aantal taken zijn uitbesteed aan externe organisaties. Het gaat om de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Concern voor werk en de
GGD. De begroting van OFGV wordt –voordat deze wordt vastgesteld door het Algemeen
Bestuur- voorgelegd aan de gemeenteraad voor een zienswijze. De zienswijze die de
raad in 2016 heeft ingebracht is niet overgenomen door het Algemeen Bestuur. De
zienswijze was dat de taakstelling van 1% bezuiniging niet behaald zou moeten worden
door inkomsten te verhogen maar juist door kosten te besparen en daardoor efficiënter
te werken.
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In 2016 is de OFGV gestart met de voorbereidingen van een nieuwe
bekostigingssystematiek van de GR; de zogenaamde “kostprijssystematiek”(KPS). De
besluiten over de vormgeving en de invoering daarvan vinden plaats in 2017.
APV, Drank- en Horecawet
Voor de aanpak van kleine ergernissen (APV-gedragingen) worden toezichthouders
(BOA’s) ingezet. De gemeente beschikt over drie BOA’s (buitengewone
opsporingsambtenaren) die in staat zijn om boetes op te leggen. Deze BOA’s worden ook
ingezet om te controleren op het gebied van illegale afvaldumpingen parkeren
(handhaven blauwe zone). In 2014 is door de raad het handhavingsbeleid voor de Dranken Horecawet vastgesteld. Ook hiervoor worden de BOA’s ingezet.
Kinderopvang
De GGD voert het toezicht uit op de naleving van de kwaliteitseisen uit de Wet op de
kinderopvang en de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie. Volgens een
wettelijk 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
bestuursrechtelijke handhaving wordt uitgevoerd door de backoffice van het team
handhaving van het cluster Vergunningen, toezicht en handhaving.
4.8.2 Landelijke kwaliteitseisen
De landelijke kwaliteitseisen zijn vastgelegd in de set kwaliteitscriteria 2.1, waarin de
afspraken zijn vastgelegd over de minimale kwaliteit van de uitvoering. De set geldt voor
de VTH-taken met betrekking tot het bepaalde bij en krachtens de Wabo en de in artikel
5.1 Wabo genoemde wetten voor zover dat in die wetten is bepaald (dit betreft milieu,
bouw, ruimtelijke ordening, monumenten, natuurbescherming, flora en fauna, water).
In 2015 is de wetswijziging van de Wabo in werking getreden waardoor de resultaten
van de afspraken uit de package deal wettelijk worden geborgd. Onderdeel van deze wet
is dat gemeenteraden en provinciale staten bij verordening gaan vastleggen welke
kwaliteitseisen op het gebied van vergunningverlening en handhaving binnen het
omgevingsrecht van toepassing zijn. Op 30 mei 2016 heeft de gemeenteraad deze
verordening vastgesteld (inwerkingtreding per 1 juli 2016). Er is een onderscheid
gemaakt in de verordening tussen de taken die namens burgemeester en wethouders
door de OFGV worden uitgevoerd en de taken die door onze eigen organisatie worden
uitgevoerd. De verordening is afgestemd met de overige deelnemers van OFGV.
4.8.3 Handhavingsbeleidscyclus
Nadat in 2015 de raad is gevraagd om input voor de algehele herziening en actualisering
van het handhavingsbeleidsplan is op 26 januari 2016 het beleid door burgemeester en
wethouders vastgesteld.
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4.9 Financiële Positie
In deze paragraaf wordt een doorkijk gegeven in de financiële positie van de gemeente
Noordoostpolder. De informatie, ratio’s en kengetallen dienen slechts als een indicatie
waarin kan worden bezien of de gemeentelijke financiën robuust genoeg zijn om
tegenslagen in de toekomst op te vangen. Deels volgt deze robuustheid vanuit het
weerstandsvermogen en volgen de eventueel op te vangen tegenslagen onder andere uit
de geïnventariseerde risico’s die zich in een bepaald jaar kunnen manifesteren,
veranderingen in wetgeving en overige externe factoren zoals de economische
ontwikkelingen. Belangrijk is het om in ogenschouw te nemen dat de geprognosticeerde
waarden van de ratio’s en kengetallen niet voorspellend van aard zijn. Mede doordat er
veronderstellingen worden gedaan op basis van de ontwikkelingen (trends) in de
voorgaande jaren.
De financiële positie van gemeenten is van dusdanig belang dat er toezicht voor is
ingesteld en het in de begroting opnemen van een basisset aan kengetallen via het BBV
verplicht wordt gesteld. Het is immers zo, dat wanneer een gemeente geen goed inzicht
heeft in de financiële positie en daardoor in de problemen komt of om andere redenen
beslissingen neemt die de houdbaarheid van de financiële positie in gevaar brengen, dit
tot een artikel-12 bijdrage kan leiden. Deze bijdrage wordt uit het gemeentefonds
betaald en heeft daarmee een effect op de inkomsten van alle gemeenten. In het
bedrijfsleven is een balans van belang voor het bepalen van het vermogen. Economisch
bezien is het doel van bedrijven winst behalen en vermogen genereren. Gemeenten zijn
echter inkomens bestedende huishoudens en zijn niet op het genereren van vermogen
gericht. Lang hebben de balans en het vermogen daarom een beperkte rol gespeeld.
Door de toenemende interesse in de toekomstbestendigheid van gemeenten, grotere
druk op doelmatigheid en de meer divers wordende context waarin gemeenten zich
bevinden, is het belang van inzicht en een doorkijk in de financiële positie een
prominentere plek gaan innemen.
Dashboard
Status
2016
Current Ratio

*

Quick Ratio
Netto Werkkapitaal

*

Solvabiliteitsratio I
Solvabiliteitsratio II

*

Debt Ratio
Gouden Balansregel

*

Rekening 2015 (t-1)

Rekening 2016 (t)

Begroting 2017 (t+1)

3,30

2,69

1,31

0,90

1,36

0,52

€ 30.315.679

€ 23.081.700

€ 5.862.881

0,73

0,74

0,66

3,53

4,14

3,50

0,17

0,17

0,22

0,77

0,87

1,13

Netto Schuldquote I

0,06

0,01

0,12

Netto Schuldquote II

-0,01

-0,05

0,06

0,06

0,06

0,07

8,49%

5,36%

-1,47%

12,05%

2,70%

0,16%

Uitleenquote
Primair Surplus
Structureel evenwicht
Voorraadquote

*

Belastingcapaciteit

0,24

0,14

0,13

102,27

102,65%

100,97%

* Deze ratio’s worden vanaf het jaar 2016 beïnvloed door de verschuiving van voorraden (voorheen NIEGG), naar de
materiële vaste activa, zie hiervoor de geprognosticeerde balans in deze paragraaf. Dit heeft een positief effect op de
solvabiliteitsratio II, op de overige ratio’s een negatief effect.
Tevens geldt vanaf 2017 dat investeringen in maatschappelijk nut dienen te worden geactiveerd, dit heeft een hogere
positie van de materiële vaste activa tot gevolg. De wijzigingen zijn ingegeven door de vernieuwde regelgeving van het
BBV. Als consequentie van deze wijzigingen is slechts beperkte vergelijkbaarheid met voorgaande jaren mogelijk.
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Kengetallen en ratio’s
Liquiditeit
Omschrijving: De liquiditeit geeft aan in welke mate de gemeente Noordoostpolder aan haar
kortlopende betalingsverplichtingen kan voldoen.
Current Ratio:

Meerjaren Ratio:
Tabel:

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2,16

2,18

2,09

3,30

2,69

1,31

1,51

1,52

1,38

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Omschrijving: Deze ratio is een graadmeter van de liquiditeit, de (minimum)norm van deze ratio ligt
tussen de 1 en de 1,5, een hogere ratio vertegenwoordigt een betere liquiditeit.
Noordoostpolder heeft relatief veel woningbouwgrond- en bedrijventerreinvoorraden
die op korte termijn moeilijk of niet zijn om te zetten in liquide middelen en daarom heeft
het hoge getal van de current ratio relatief weinig waarde.
Berekeningsmethode: Vlottende activa / Kort vreemd vermogen
Quick Ratio:

Meerjaren Ratio:
Tabel:

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,50

1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
2012

0,49

2013

0,68

2014

0,90

2015

1,36

2016

0,52

2017

2018

0,65

2019

0,72

2020

Omschrijving: Deze ratio is vergelijkbaar met de current ratio, alleen worden bij deze ratio de voorraden niet in de berekening betrokken. De norm van deze ratio ligt rond de 1
De waarde van Noordoostpolder zou een indicatie kunnen zijn dat zij niet goed
in staat is om op korte termijn aan haar verplichtingen te blijven voldoen.
Echter is het voor gemeenten, in tegenstelling tot bedrijven, normaal dat er een
debetstand bij de bank wordt aangehouden.
Berekeningsmethode: (Vlottende activa - Voorraden) / Kort vreemd vermogen
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0,73

Netto Werkkapitaal:

(Bedragen x €1.000)

Meerjaren:
Tabel:

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Prognose

Prognose

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

€ 23.082

€ 5.863

€25.850

€26.380

€26.007

€30.316

Prognose Prognose

€ 7.541

2019

2020

€ 6.994

€ 5.313

€ 35.000
€ 30.000
€ 25.000
€ 20.000
€ 15.000
€ 10.000
€ 5.000
€0
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Omschrijving: Het (netto) werkkapitaal geeft het verschil aan tussen de vlottende activa en het
kort vreemd vermogen. De uitkomst dient groter te zijn dan 0. Dit is voor
Noordoostpolder het geval.
Berekeningsmethode: Vlottende activa -/- Kort vreemd vermogen

Solvabiliteit
Omschrijving: De solvabiliteit geeft aan in hoeverre een organisatie in staat is om op lange termijn
aan haar betalingsverplichtingen te voldoen. In de private sector is de minimumratio
sterk afhankelijk van het type bedrijf en de kwaliteit en de verkoopbaarheid van de
vaste activa. Voor gemeenten is het lastig om te bepalen wat een aanvaardbare ratio is.
Een verklaring hiervoor is dat gemeenten verliezen te allen tijden kunnen, en of zullen
moeten, (bij artikel 12 status) afwentelen op hun burgers, bedrijven en medegemeenten.
Solvabiliteitsratio I:
Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Prognose

Prognose

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Meerjaren Ratio:
Tabel:

0,68

0,62

0,40
2012

2013

0,61

0,73

0,74

0,66

0,70

Prognose Prognose

2019
0,71

0,90
0,80
0,70
0,60
0,50

Omschrijving:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Deze ratio geeft weer in hoeverre het in activa geïnvesteerde vermogen door het eigen
vermogen kan worden gefinancierd. De (minimum)norm ligt tussen 0,25 en 1

Berekeningsmethode: Eigen vermogen / Totaal vermogen
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2020
0,70

Solvabiliteitsratio II:

Meerjaren Ratio:
Tabel:

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2,54

1,93

1,85

3,53

4,14

3,50

4,16

4,38

4,13

5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Omschrijving: Deze ratio geeft weer in welke mate tegenover de schulden dekking in bezittingen bestaat.
Een hogere ratio indiceert een hogere buffer.
Berekeningsmethode: Totale activa (economisch nut) / Vreemd vermogen (excl. voorzieningen)
Debt Ratio:

Meerjaren Ratio:
Tabel:

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,22

0,30

0,31

0,17

0,17

0,22

0,19

0,18

0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Omschrijving: Solvabiliteit kan ook worden gemeten aan de hand van de debt ratio. De debt ratio geeft
weer in hoeverre het vermogen is gefinancierd met vreemd vermogen. Als de debt ratio
daalt, is de solvabiliteit verbeterd en vice versa.
Berekeningsmethode Vreemd vermogen (excl. voorzieningen) / Totale vermogen
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0,19

Overige financiële ratio’s en kengetallen
Gouden Balansregel:

Meerjaren Ratio:
Tabel:

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,81

0,80

0,80

0,77

0,87

1,13

1,09

1,09

1,10

1,20
1,10
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Omschrijving: De gouden balansregel geeft weer in welke mate de vaste activa zijn gefinancierd met
eigen vermogen en lang vreemd vermogen. De norm ligt tussen de 0,5 en 0,8.
Een waarde onder de 1,0 betekent dat de vaste activa alleen met langdurig ter beschikking
staand vermogen zijn gefinancierd én dus niet met kortlopende schulden (illiquiditeit).
Een waarde onder de 0,5 kan duiden op overliquiditeit.
Berekeningsmethode: Vaste activa / (Eigen vermogen +/+ Lang vreemd vermogen (excl. voorzieningen))
Netto Schuldquote:

Netto schuldquote 1
(meerjaren ratio):
Netto schuldquote 2
(gecorrigeerd voor
uitgeleende gelden):
Tabel:

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,13

0,24

0,19

0,06

0,01

0,12

0,09

0,07

0,07

0,05

0,17

0,12

-0,01

-0,05

0,06

0,02

0,01

0,01

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Omschrijving: Dit kengetal geeft de hoogte van de netto schuld van gemeente Noordoostpolder weer
als aandeel van de inkomsten. De hoogte van de inkomsten bepaalt namelijk in
belangrijke mate hoeveel schulden een gemeente kan dragen. Hoe hoger het inkomen
des te meer schuld een gemeente kan aangaan. De norm ligt tussen de 0 en 0,6
Berekeningsmethode: Vanuit BBV: Gecorrigeerd vreemd vermogen / Totale baten
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Uitleenquote:

Meerjaren Ratio:
Tabel:

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,08

0,08

0,08

0,06

0,06

0,07

0,06

0,06

0,06

0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Omschrijving: Van de uitgeleende gelden wordt de rente op de schulden die hier tegenover staan
doorberekend. Met de aflossingen op deze uitgeleende gelden kunnen de schulden op
hun beurt worden afgelost. Voor het bedrag aan uitgeleend gelden veroorzaken de
schulden per saldo geen lasten op de exploitatie.
Berekeningsmethode: Verstrekte leningen (uitgeleende gelden) / Totale baten
Surplus:
Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Meerjaren primair:

-7,82%

0,20%

3,43%

8,49%

5,36%

-1,47%

2,18%

3,58%

6,00%

Meerjaren ideaal:

2,17%

3,07%

3,12%

2,36%

2,36%

3,21%

3,27%

3,29%

3,30%

Tabel:

10,00%
5,00%
0,00%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-5,00%
-10,00%
Omschrijving: Voor houdbare gemeentefinanciën op korte termijn is een positief primair surplus nodig.
De begroting bevat dan ruimte om rente en aflossing te kunnen betalen.
Het primair surplus geeft een maat voor het aflossend vermogen van de gemeente
Noordoostpolder. Ook wel het bedrag wat vrijvalt om leningen mee af te lossen.
Hiermee ontstaat capaciteit om te investeren en desgewenst nieuwe leningen aan
Het kengetal hoort in de buurt te liggen van het ideaal primair surplus. Indien het lager
ligt dan lost de gemeente niet genoeg af op oude schulden die zijn aangegaan voor
de aanschaf van materiële vaste activa.
Berekeningsmethode Baten voor bestemming reserves plus afschrijvingslasten minus lasten voor bestemming
primair:

reserves in % van inkomsten.

Berekeningsmethode afschrijvingslasten in % van inkomsten.
ideaal:

229

Structurele exploitatieruimte:
( Bedragen x € 1.000)

Begroting

Prognose

Prognose

Prognose

2017

2018

2019

2020

Resultaat na reserves

€ 183

€ 851

€ 590

€ 889

Saldo baten en lasten incidenteel

€ 7.773

€ 3.958

€ 2.034

€ -370

Saldo reserves incidenteel

€ -7.773

€ -3.958

€-2.034

€ 370

Structureel resultaat

€ 183

€ 851

€ 590

€ 889

Structurele exploitatieruimte %

0,16%

0,73%

0,51%

0,76%

Omschrijving: Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte
een gemeente heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging
van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting
en rekening wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.
Er zijn veel oorzaken waardoor het berekende percentage bij de nacalculatie van
de rekening afwijkt ten opzichte van de begroting. Het rekeningresultaat,
afwijkingen in toevoegingen en onttrekking in de reserves, afwijkingen in de
verhouding tussen incidentele en structurele baten en/of lasten en de besluitvorming in het jaar zijn hier enkele voorbeelden van.
Berekeningsmethode: (Structurele baten - structurele lasten) / totale baten voor bestemming

Grondexploitaties:

Aantal m2 bruto plangebied BIE

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Prognose

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3.035.649

2.982.945

2.982.945

2.905.315

2.905.315

2.905.315

Aantal m2 nog uitgeefbaar BIE

n.v.t.

871.592

842.408

646.377

438.942

374.938

Boekwaarde BIE

32.456.146

33.431.293

32.221.689

28.906.832

23.267.005

21.375.745

Verliesvoorziening BIE

8.524.593

8.511.593

11.312.510

10.658.608

10.658.608

10.658.608

Boekwaarde per m2 BIE

n.v.t.

38,36

38,25

44,72

53,01

57,01

Verliesvoorziening per m2 BIE

n.v.t.

9,77

13,43

16,49

24,28

28,43

Voorraadquote:
Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Prognose Prognose Prognose

2012
Meerjaren Ratio:

0,36

2013
0,39

2014
0,32

2015
0,24

2016
0,14

2017
0,13

2018
0,11

2019

Prognose

2020

0,09

0,08

Omschrijving: De voorraad bouwgrond (bouwgrond in exploitatie en overige voorraden indien aanwezig)
wordt als een aandeel van de inkomsten uitgedrukt
Berekeningsmethode: Voorraden / Totale baten
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Ontwikkelingen per inwoner van de gemeente Noordoostpolder
Belastingcapaciteit
Rekening
Meerjaren ratio:

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Begroting
2017

2012

2013

2014

2015

2016

101,04%

101,17%

101,29%

102,27%

102,65%

100,97%

Omschrijving: De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen, wordt
vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Het Coelo publiceert ieder jaar
deze lasten in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten worden
verstaan de OZB, de rioolheffing en reinigingsheffing inclusief kortingen voor een
Woning met gemiddelde waarde in die gemeente. Door het uitfaseren van de
eenmalige korting is de capaciteit volgelopen.
Berekeningsmethode: Woonlasten meerpersoonshuishouden in jaar t (het begrotingsjaar of
rekeningsjaar) ten opzichte van het landelijk gemiddelde in jaar t(-1)
uitgedrukt in een percentage.
Kerngegevens per inwoner:
2012
Lang vreemd vermogen per inwoner

2013

2014

2015

2016

2017

€ 49

€ 268

€ 273

€ 126

€ 121

€ 113

Baten per inwoner

€ 2.246

€ 2.104

€ 2.303

€ 2.815

€ 2.769

€ 2.460

Lasten per inwoner

€ 2.534

€ 2.173

€ 2.295

€ 2.620

€ 2.675

€ 2.584

Belasting per inwoner

€ 103

€ 104

€ 105

€ 105

€ 109

€ 109

Retributies per inwoner

€ 243

€ 226

€ 232

€ 229

€ 227

€ 231

231

Jaarrekening
2016

232

233

Balans
per
31 december 2016
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Balans per 31 december 2016
(bedragen in €)

ACTIVA

31-12-2016

1-1-2016

31-12-2015

Vaste activa
Immateriële vaste activa

146.704

-

-

71.261.637

71.426.190

58.055.483

- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen
en het saldo van agio en disagio
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling

146.704

Materiële vaste activa
- Investeringen met een economisch nut
- gronden uitgegeven in erfpacht
- overige investeringen met een economisch nut
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor
ter bestrijding van de kosten een heffing kan
worden geheven

38.790

38.790

38.790

71.222.847

71.387.400

58.016.693

- Investeringen in de openbare ruimte met
uitsluitend een maatschappelijk nut
Financiële vaste activa

8.452.451

8.918.987

8.918.987

- Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen

76.782

76.782

76.782

- gemeenschappelijke regelingen
- overige verbonden partijen
- Leningen aan:
- woningbouwcorporaties
- deelnemingen
- overige verbonden partijen
- Overige langlopende leningen u/g

710.431

897.896

897.896

7.665.238

7.944.309

7.944.309

- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een
rentetypische looptijd van één jaar of langer
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd
van één jaar of langer
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Totaal vaste activa

79.860.792

80.345.177

66.974.470

18.167.956

18.298.224

31.668.931

Vlottende activa
Voorraden
- Grond- en hulpstoffen:
- niet in exploitatie genomen bouwgronden
- overige grond- en hulpstoffen
- Onderhanden werk, waaronder gronden in
exploitatie
- Gereed product en handelsgoederen

-

-

13.370.707

18.167.956

18.298.224

18.298.224

- Vooruitbetalingen
Uitzettingen met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar
- Vorderingen op openbare lichamen

9.340.800
170.955

1.796.177

1.796.177

191.574

191.574

176.552

124.742

124.742

2.630.744

1.479.861

1.479.861

- Verstrekte kasgeldleningen
- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met rentetypische
looptijd korter dan één jaar
- Rekening-courantverhoudingen met niet financiële
instellingen
- Overige vorderingen

6.362.549

- Overige uitzettingen
Liquide middelen
- Banksaldi
Overlopende activa

Totaal vlottende activa

Totaal generaal Activa

835.157
835.157

363.268
363.268

363.268
363.268

8.382.550

9.642.088

9.642.088

36.726.463

30.099.757

43.470.464

116.587.255

110.444.934

110.444.934
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(bedragen in €)

PASSIVA

31-12-2016

1-1-2016

31-12-2015

Vaste passiva
Eigen vermogen
- Algemene reserve

86.256.209
18.010.746

81.037.909
18.010.746

81.037.909
18.010.746

- Bestemmingsreserves:
- voor egalisatie van tarieven
- overige bestemmingsreserves
- Gerealiseerde resultaat

481.805

315.049

315.049

64.793.248

59.826.418

59.826.418

2.970.410

Voorzieningen
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en
risico's
- Voorzieningen ter egalisering van kosten
- Van derden verkregen middelen die specifiek
besteed moeten worden

2.885.696
11.045.827

2.885.696
10.407.921

10.407.921

4.404.659

4.334.746

4.334.746

3.107.420

3.066.159

3.066.159

3.533.748

3.007.016

3.007.016

Vaste schulden met een rentetypische
looptijd van één jaar of langer

5.640.456

5.844.319

5.844.319

- Obligatieleningen
- Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en
verzekeringsinstellingen
- binnenlandse banken en overige financiële
instellingen
- binnenlandse bedrijven
- overige binnenlandse sectoren

5.633.207

5.833.565

5.833.565

7.249

10.754

10.754

- buitenlandse instellingen, fondsen, banken,
bedrijven en overige sectoren
- Waarborgsommen
- Verplichtingen uit hoofde van financial-lease
overeenkomsten

Totaal vaste passiva

102.942.492

97.290.149

97.290.149

5.890.792

6.520.856

6.520.856

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rente
typische looptijd korter dan één jaar
- Kasgeldleningen
- Banksaldi
- Overige schulden
Overlopende passiva

Totaal vlottende passiva
Totaal generaal passiva
Gewaarborgde geldleningen

0
5.890.792

2.106.665

2.106.665

4.414.191

4.414.191

7.753.971

6.633.929

6.633.929

13.644.763

13.154.785

13.154.785

116.587.255

110.444.934

110.444.934

68.378.587

68.378.587

74.344.290

237

Overzicht van
baten en lasten
in de jaarrekening
over het
begrotingsjaar 2016
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Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2016
Raming begrotingsjaar vóór wijziging

Baten

Lasten

Saldo

Realisatie begrotingsjaar

Omschrijving programma

Baten

Lasten

01 Fysieke leefomgeving

19.344.605

38.688.161

(19.343.557)

26.143.889

44.506.700

(18.362.811)

30.097.058

43.841.659

(13.744.601)

02 Sociale leefbaarheid

Saldo

Raming begrotingsjaar ná wijziging

Baten

Lasten

Saldo

1.807.825

14.501.397

(12.693.575)

1.904.836

16.355.019

(14.450.183)

1.795.502

15.278.171

(13.482.669)

03 Economische ontwikkeling

183.125

1.820.446

(1.637.321)

1.455.253

4.002.666

(2.547.413)

1.611.077

4.375.890

(2.764.813)

04 Dienstverlening en besturen

765.600

7.305.472

(6.539.872)

768.600

7.894.010

(7.125.410)

883.604

7.223.476

(6.339.872)

2.302.239

547.362

1.754.877

2.624.363

1.206.422

1.417.941

2.544.556

921.796

1.622.760

12.923.138

51.914.387

(38.991.249)

13.025.953

55.944.725

(42.918.772)

13.185.130

53.630.788

(40.445.658)

37.326.532

114.777.223

(77.450.693)

45.922.894 129.909.542 (83.986.648)

50.116.927

Lokale heffingen

10.923.000

-

10.923.000

10.685.069

-

10.685.069

10.697.300

-

10.697.300

Algemene uitkeringen

67.676.945

-

67.676.945

69.539.015

-

69.539.015

69.683.052

-

69.683.052

Dividend

135.000

-

135.000

222.951

-

222.951

222.951

-

222.951

Saldo financieringsfunctie
Overige algemene
dekkingsmiddelen
Subtotaal algemene
dekkingsmiddelen
Onvoorzien
Gerealiseerde totaal saldo van
baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan
reserves
01 Fysieke leefomgeving

215.292

37.016

178.276

227.544

160.222

67.322

236.879

161.565

75.314

0

1.747.960

(1.747.960)

0

90.803

(90.803)

0

0

0

78.950.237

1.784.976

77.165.261

80.674.579

251.025

80.423.554

80.840.182

161.565

80.678.617

250.000

(250.000)

250.000

(250.000)

155.462

(155.462)

(535.432) 126.597.473 130.410.567

(3.813.094)

130.957.109

125.588.807

5.368.302

05 Financiën
06 Krachtig Noordoostpolder
Subtotaal programma’s

125.271.780 (75.154.853)

Omschrijving algemene
dekkingsmiddelen

116.276.769

116.562.473

1.227.192

465.607

761.585

2.685.223

3.775.109

(1.089.886)

2.879.582

6.183.194

(2.699.058)

487.895

0

487.895

2.611.198

401.125

2.210.073

1.436.255

366.600

1.069.655

60.000

0

60.000

2.148.782

66.612

2.082.170

1.763.711

66.612

1.697.099

04 Dienstverlening en besturen

404.171

0

404.171

372.399

0

372.399

335.313

0

335.313

05 Financiën

373.202

1.069.287

(696.085)

410.094

1.573.666

(1.163.572)

345.536

1.573.665

(1.228.129)

1.209.542

1.660.483

(450.941)

5.185.195

3.594.841

1.590.354

8.799.252

9.617.470

(818.218)

3.762.002

3.195.377

566.625

13.412.891

9.411.353

4.001.538

15.559.649

17.807.541

(2.247.892)

02 Sociale leefbaarheid
03 Economische ontwikkeling

06 Krachtig Noordoostpolder
Subtotaal mutaties reserves
Vennootschapsbelasting
Gerealiseerd resultaat

(150.000)
31.193

188.444

2.970.410
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit
begroting 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
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Baten 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.
Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt
geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2015 van de commissie BBV het
volgende. Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen
personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMOadministratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze
overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de
juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen
vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen
door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de
juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid
is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de
eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van
de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. De gemeente zal deze
onzekerheid in de jaarstukken moeten noemen, ook al ligt de oorzaak niet bij de
gemeente.
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 vakantiegelden 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
gevormd 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
genomen).
Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht zijn tegen een geringe
registratiewaarde opgenomen.
Overige investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de
desbetreffende investering in mindering gebracht (netto-methode); in die gevallen wordt
op het saldo afgeschreven.
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
afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:
Gronden en terreinen
Bedrijfsgebouwen
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa waaronder:
Inventarissen
Automatisering

n.v.t.
15-60
3-20
5-20
5-25
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
toelichting 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
opgenomen 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 deelnemingen” 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
onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke
afwaardering niet noodzakelijk gebleken.
Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert
in het aandelenkapitaal van een NV of BV.
Vlottende activa
Voorraden

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden worden vanaf 1 januari 2016 niet meer
verantwoord onder de categorie voorraden, maar onder de categorie materiële vaste
activa.
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
(zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), evenals een redelijk te
achten 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.
Zolang 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
indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien
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
oninbaarheid betreffende debiteuren is een voorziening in mindering gebracht. De
voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.
Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.
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Vaste passiva
Reserves

De (bestemmings)reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken
verplichting 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
actuariële 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
paragraaf “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
Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Overlopende passiva

De waardering van overlopende passiva geschiedt tegen nominale waarde. De niet
bestede middelen van uitkeringen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met
een specifiek bestedingsdoel worden als vooruit ontvangen middelen op de balans
verantwoord 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
totaalbedrag 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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ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Door de wijzigingen in het BBV worden vanaf 1 januari 2016 de kosten gemaakt ter
voorbereiding van een in de nabije toekomst te openen grondexploitatie op de balans
geactiveerd als immaterieel vast actief. Dit zorgt voor een betere toerekening van de
kosten aan de desbetreffende grondexploitaties.

Kosten onderzoek en ontwikkeling
Totaal

Boekwaarde
31-12-2016
146.704
146.704

Boekwaarde
1-1-2016
-

Boekwaarde
31-12-2015
-

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Boekwaarde
31-12-2016
In erfpacht uitgegeven gronden
Overige investeringen met economisch nut
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter
bestrijding van de kosten een heffing kan worden
gerekend
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend
maatschappelijk nut
Totaal

Boekwaarde
1-1-2016

Boekwaarde
31-12-2015

38.790

38.790

38.790

71.222.847

71.387.400

58.016.693

-

-

71.261.637

71.426.190

58.055.483

De overige investeringen met economisch nut bestaan uit:
Boekwaarde
31-12-2016

Boekwaarde
1-1-2016

Boekwaarde
31-12-2015

16.287.412

16.819.989

3.449.282

40.656.736

41.439.363

41.439.363

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

3.277.021

3.160.189

3.160.189

Vervoermiddelen

1.063.326

1.286.123

1.286.123

Machines, apparaten en installaties

4.490.345

3.231.251

3.231.251

Overige materiële vaste activa

5.448.007

5.450.485

5.450.485

71.222.847

71.387.400

58.016.693

Grond en terreinen
Woonruimten
(Bedrijfs)gebouwen

-

-

Het verloop in detail van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut is
als volgt:
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Boekwaarde
1-1-2016
Grond en
terreinen
Woonruimten
(Bedrijfs)geb
ouwen
Grond-, wegen
waterbouwku
ndige werken
Vervoermidd
elen
Machines,
apparaten en
installaties
Overige
materiële
vaste activa

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen Afwaardervan derden
ingen

Boekwaarde
31-12-2016

285.026

16.287.412
-

16.819.989
-

157.826

405.377

41.439.363

1.196.505

1.674.130

305.000

40.656.738

3.160.188

363.100

141.375

104.893

3.277.020

1.286.123

30.615

253.412

1.063.326

3.231.251

1.551.952

292.858

4.490.345

5.450.486
71.387.400

1.061.657
4.361.655

-

1.049.137
3.816.289

15.000
424.893

285.026

5.448.006
71.222.847

Per 1 januari 2016 zijn de voorheen onder de voorraden verantwoorde niet in exploitatie
genomen gronden (NIEGG’s) verplaatst naar de materiële vaste activa (MVA), hierboven
gerubriceerd onder de gronden en terreinen. Afwaarderingen wegens duurzame
waardeverminderingen hebben in het verslagjaar 2016 plaatsgevonden, waarbij
aangesloten is bij een prijs per vierkante meter van € 7.
De meest in het oog springende investeringen in het jaar 2016 zijn:
Beschikbaar
gesteld krediet
Bedrijfsgebouwen
Uitbreiding Minderhoudschool 1 leslokaal
Aankoop de Stiepe
Machines, apparaten en installaties
Containers voor afvalinzameling

Werkelijk
besteed in
2016

Cumulatief
ten laste van
krediet

249.950
250.000

245.950
250.000

245.950
250.000

1.200.000

1.099.108

1.099.108

Zonnepanelen gemeentewerf en - huis

309.300

308.854

308.854

Overige materiële vaste activa
Kunstgrasveld voetbal Creil

309.000

295.686

309.000

2.318.250

2.199.598

2.212.912

Totaal

Een overzicht van alle investeringskredieten en bijbehorende kosten in 2016 is
opgenomen in bijlage I.
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Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2016 wordt in het
onderstaande overzicht weergegeven:

Boekw aarde
01-01-2016
Kapitaalverstrekking aan:
- deelnemingen
- gemeenschappelijke regelingen
- overige verbonden partijen
Leningen aan:
- openbare lichamen
- w oningcorporaties
- deelnemingen
- overige verbonden partijen
Overige langlopende leningen:
- langlopende leningen
- startersleningen
- duurzaamheidsleningen
- voorziening langlopende leningen
- vordering sociale zaken
- voorzieningen debiteuren soza
- leningen fietsregeling
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een
rechte-dragende periode van één jaar of
langer
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar
bijdragen aan activa in eigendom van derden
Totaal

Investeringen/
verstrekkingen

Aflossingen
/
afschrijving
en

Afw aarderingen

Boekw aarde
31-12-2016

76.782
-

76.782

897.896
4.250.683
581.274
154.066
-172.798
4.632.111
-1.514.603
13.576

187.465

710.431

90.000
28.620
54.696

240.812
109.896
20.004

1.394.929

753.432

18.073

17.754

4.099.871
499.998
188.758
-172.798
4.913.637
-1.878.122
13.895

1.586.318

1.329.363

359.971
363.519

8.918.987

723.490

8.452.452

Noordoostpolder neemt, uit hoofde van haar functie als overheid, deel in het aandelenkapitaal van een aantal ondernemingen. Deze ondernemingen zijn vermeld in de
paragraaf Verbonden Partijen van het jaarverslag. Sommige deelnemingen vertegenwoordigen een balanswaarde, zoals de deelnemingen in de Bank Nederlandse Gemeenten
NV, Vitens NV, Huisvuilcentrale Noord-Holland NV (HVC), Enexis NV, Attero Holding NV
en een aantal bedrijven dat werd opgericht bij de aandelenverkoop Essent BV.
De leningen aan overige verbonden partijen betreffen achtergestelde geldleningen aan
Vitens NV (€ 710.430). 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 overige langlopende leningen zijn betreffen met name een lening aan
IJsselmeerziekenhuizen en Flevomeer Bibliotheek. De lening aan Enexis B.V. is ontstaan
als een gevolg van de verkoop van Essent aan RWE. De lening aan stichting
IJsselmeerziekenhuizen is achtergesteld op de vordering van de ING Bank op de stichting
IJsselmeerziekenhuizen.
Ook in 2016 zijn duurzaamheidsleningen verstrekt aan inwoners van de Noordoostpolder
ten behoeve van energiebesparende investeringen.
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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. De opwaardering van de voorziening debiteuren
SoZa ad € 363.519 is tot stand gekomen door op individueel debiteurenniveau een
schatting te maken van de volwaardigheid van de vordering. Hieruit is naar voren
gekomen dat de getroffen voorziening debiteuren SoZa ultimo 2015 plus de ontstane
vorderingen in 2016 minus de gedane aflossingen in 2016 per saldo € 363.519. te laag in
de balans is opgenomen, vandaar deze opwaardering van deze voorziening.
Vanaf 2012 zijn de verstrekte leningen betreffende 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:
31-12-2016

1-1-2016

31-12-2015

Grond- en hulpstoffen
- niet in exploitatie genomen bouwgronden

-

-

24.977.647

Onderhanden w erk, w aaronder bouw gronden in exploitatie
- bouwgronden in exploitatie

Voorziening GREX verlieslatende complexen
Totaal

27.409.829

28.906.832

28.906.832

-9.241.873
18.167.956

-10.608.608
18.298.224

-22.215.548
31.668.931

Per 1 januari 2016 zijn de voorheen onder de voorraden verantwoorde niet in exploitatie
genomen gronden (NIEGG’s) verplaatst naar de materiële vaste activa (MVA) inclusief de
reeds op de boekwaarde van de gronden in mindering gebrachte verliesvoorzieningen.
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Hieronder wordt het verloop van de bouwgronden in exploitatie gespecificeerd:
Boekwaarde
01-01-2016 Investering
C pl 11A Emmelhage
Oost
C pl 34 De Munt II
fase 2
C pl 38 De Munt II
fase 1
C pl 40 BT Ens
C pl 41 BT Dorpen

Opbrengsten

Winstname
2.000.000

Boekwaarde
31-122016
-2.757.101

Vz verlieslatend
complex
-

Balanswaarde
31-122016

-1.888.869

428.496

3.296.728

-2.757.101

6.006.626

146.020

1.702.448

-

4.450.198

946.863

3.503.335

6.152.373

60.453

102.960

-

6.109.866

847.929

5.261.937

-22.408

16.328

5.235

-

-11.315

-

-11.315

-132.785

9.637

369.330

-

-492.478

-

-492.478

C pl 42 BT uitbreiding
Ens

224.731

54.503

6.467

-

272.767

-

272.767

C pl 43 BT C reil

623.623

6.239

207.670

-

422.192

1.025

421.167

2.503.422

468.863

60.246

-

2.912.039

1.626.825

1.285.214

422.612

33.206

1.229

-

454.589

307.779

146.810

944.191

1.240

-

942.951

-

942.951

256.057

16.999

77.006

-

196.050

-

196.050

58.979

205.796

320.310

-

-55.535

-

-55.535

-374.280

37.595

199.770

-

-536.455

-

-536.455

-

1.607.485

3.306

-

1.604.179

-

1.604.179

-

5.871

413

-

5.458

-

5.458

-

3.914

-

-

3.914

-

3.914

C pl 65 Ens Zuid-Oost
C pl 67-1 Uitbr Bant
fase 1
C pl 67-2 Uitbr Bant
fase 2
C pl 68 Uitbreiding
Espel
C pl 71 Uitbreiding
C reil
C pl 72 Uitbreiding
Luttelgeest
C pl 75 Marknesse
fase 3
C pl 76
Inbreidingslocaties
C pl 77 Walstraat
Kraggenburg
C pl 80 Stadshart
Emmeloord
C pl 82 Wellerwaard
Totaal

-

9.055.744

56.103

115.395

-

8.996.452

6.021.007

550.156

1.679.105

-

4.892.058

28.906.832

4.651.855

8.148.858

2.000.000

27.409.829

5.511.452
9.241.873

3.485.000
4.892.058
18.167.956

Nadere toelichting
Algemeen: In 2016 zijn de complexen gewaardeerd op basis van eindwaarde, met
uitzondering van het Stadshart. Voor het Stadshart is voor de waardering aangesloten
bij de getaxeerde waarde. De (verlies)voorzieningen zijn op basis van de bovengenoemde
eindwaarde getoetst. Indien het complex positieve eindwaarde heeft is in beginsel geen
voorziening nodig, er is immers geen verlies op het complex te voorzien. Indien de
eindwaarde van het complex negatief is, kan in beginsel een verliesvoorziening worden
gevormd ter grootte van deze negatieve eindwaarde of met deze negatieve eindwaarde in
overeenstemming worden gebracht. Nadere informatie over de ontwikkelingen van de
grondexploitaties in 2016 zijn terug te vinden in de paragraaf grondbeleid.
In de onderstaande toelichtingen per complex worden de belangrijkste mutaties en
ontwikkelingen uit 2016 toegelicht.
Complex 11A Emmelhage Oost:
Door het vaststellen van de decemberrapportage 2016 is besloten om voor dit complex
tussentijds winst te nemen ter grootte van € 2.000.000. De grondexploitatie loopt volgens
planning, de nog uit te geven kavels zijn veelal voor vrijstaande woningen. De verwachting
is dat deze grondexploitatie in 2023 kan worden gesloten. Door de positieve eindwaarde is
het niet nodig voor dit complex een voorziening te treffen.
De opbrengsten zijn als volgt onderverdeeld: € 3.265.347 verkoop kavels, € 19.833 aan
rente, € 6.548 aan inschrijfgelden en € 5.000 aan overige opbrengsten. De kosten
bedroegen € 428.496, waarvan € 217.899 aan woonrijp maken, plan- en
voorbereidingskosten € 156.882 en overige kosten € 53.715.
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Complex 34 De Munt II fase 2:
Tijdens het opstellen van de jaarrekening 2015 is de nieuwe werkwijze geïmplementeerd
om alle aanwezige en nog uit te geven gronden veel gedetailleerder en daarmee
betrouwbaarder in kaart te brengen. Dit om een optimaal inzicht en afstemming te
krijgen met de onderliggende lasten en baten voor de planperiode. Hierbij is gebleken
dat voor het complex De Munt 2 fase II de afstemming tussen de nog uit te geven m2
aan grond en berekende lasten en baten voor de planperiode niet overeen te komen.
In totaal blijkt het aantal m2 uit te geven grond minder dan waar bij het opstellen van de
jaarrekening 2015 rekening is gehouden. Dit leidt tot een vermindering van de verwachte
grondopbrengsten, waardoor het verwachte financiële resultaat lager uitvalt. Het effect is
dat er een verliesvoorziening moet worden getroffen van € 946.863. Het effect dient te
worden gezien als het gedeeltelijke herzien van de in 2015 vrijgevallen voorziening ad
€ 2,25 miljoen.
Complex 38 De Munt II fase 1:
De verkopen in 2016 bedroegen in totaal € 102.960. De kosten van rente en overige
kosten bedroegen € 60.453. De herziening op eindwaarde laat zien dat de bestaande
voorziening grotendeels nodig blijft door de negatieve eindwaarde. Van de voorziening is
totaal € 232.668 ten gunste van de algemene reserve grondexploitatie vrijgevallen om
de voorziening in overeenstemming te brengen met de negatieve eindwaarde. Van de
voorziening resteert ultimo 2016 € 847.929.
Complex 40 Bedrijventerrein Ens:
Eind 2015 was er nog 35.516 m2 aan bouwgrond te verkopen. In 2016 zijn geen gronden
verkocht. De kosten voor bouwrijpmaken, plankosten en voorbereiding en toezicht
bedroegen in 2016 € 16.328 en de rentebaten € 235, overige opbrengsten voor huren en
pachten bedroegen € 5.000. Voor dit complex was tot en met 2015 geen voorziening
getroffen, na de herziening op eindwaarde blijft dit door de positieve eindwaarde het geval.
Complex 41 Bedrijventerreinen dorpen:
Dit complex bestaat al geruime tijd en omvat een verzameling van bedrijventerreinen in de
dorpen rondom Emmeloord. De opbrengsten (huur/pacht en rente) bedroegen in 2016
€ 10.424 en de grondverkopen € 358.906. De lasten in 2016 bedroegen € 9.637. Voor dit
complex was tot en met 2015 geen voorziening getroffen, na de herziening op eindwaarde
blijft dit door de positieve eindwaarde het geval voor 2016.
Complex 42 Uitbreiding bedrijventerrein Ens:
De kosten voor het woonrijp maken bedroegen in 2016 € 46.701. De rentelasten € 2.360 en
de plankosten en kosten voorbereiding en toezicht bedroegen € 4.124. Overige opbrengsten
voor huren en pachten bedroegen € 6.467 Voor dit complex was tot en met 2015 geen
voorziening getroffen, na de herziening op eindwaarde blijft dit door de positieve
eindwaarde het geval.
Complex 43 Bedrijventerrein Creil:
Voor dit complex stond eind 2015 een voorziening van € 41.577. Na de herziening is
becijferd dat deze verliesvoorziening grotendeels kan vrijvallen ten gunste van de algemene
reserve grondexploitatie. Eind 2016 resteert € 1.025 aan verliesvoorziening. De
rentekosten, kosten woonrijp maken en plan- en voorbereidingskosten bedroegen in 2016
€ 6.239. Opbrengsten door grondverkopen bedroegen € 206.020.
Complex 65 Ens Zuid-Oost:
Eind 2015 bedroeg de verliesvoorziening voor dit complex € 1.732.613, met een
plangebied van circa 10 ha. De huur/pacht opbrengsten bedroegen € 11.196, de
inschrijfgelden en verkoopopbrengsten bedroegen € 49.050. Kosten bouwrijpmaken
bedroegen € 374.183. De rente en overige kosten bedroegen € 94.680. Door de
herziening op eindwaarde te bepalen is becijferd dat de voorziening grotendeels in stand
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dient te blijven door de negatieve eindwaarde. Van de voorziening is totaal € 105.788 ten
gunste van de algemene reserve grondexploitatie vrijgevallen om de voorziening in
overeenstemming te brengen met de negatieve eindwaarde. Van de voorziening resteert
ultimo 2016 € 1.626.825.
Complex 67-1 Uitbreiding Bant fase 1:
De overige opbrengsten in 2016 bedroegen voor dit complex € 1.229. De toe te rekenen
en gemaakte lasten met betrekking tot de rente, bouwrijp- en woonrijpmaken,
voorbereidingskosten en overige kosten bedroegen € 29.782. Bij de herziening op
eindwaarde is becijferd dat de verliesvoorziening grotendeels in stand moet blijven. De
vrijval ten gunste van de algemene reserve grondexploitatie bedroeg € 15.298. Van de
voorziening resteert ultimo 2016 € 307.779
Complex 67-2 Uitbreiding Bant fase 2:
Dit complex is in 2016 vastgesteld als bouwgrond in exploitatie. Eind 2015 was er sprake
van een nog niet in exploitatie genomen grond, welke per 1 januari 2016 werd
geherkwalificieerd als een materieel vast activum. Ultimo 2015 bedroeg de
verliesvoorziening € 655.250, bij de vaststelling in 2016 als bouwgrond in exploitatie is
tevens besloten de verliesvoorziening te laten vrijvallen ten gunste van de algemene
reserve grondexploitatie. De opbrengsten bedroegen € 1.240 en de plankosten € 3.915.
Complex 68 Uitbreiding Espel (Espelerpad):
De grondverkopen voor dit complex bedroegen in 2016 € 67.950, de overige
opbrengsten € 9.056. De lasten bedroegen € 16.998. Door de positieve eindwaarde bij
de herziening is geen verliesvoorziening nodig.
Complex 71 Uitbreiding Creil (Oost):
In 2016 zijn twee kavels verkocht ad € 320.310. Na de herziening op eindwaarde houdt
dit complex een positief saldo, hierdoor is ultimo 2016 geen voorziening nodig. De lasten
voor bouwrijp maken bedroegen € 187.780, de overige lasten € 18.016.
Complex 72 Uitbreiding Luttelgeest-Zuid:
In 2016 zijn vier kavels verkocht ad € 195.840. De rentebaten bedroegen € 3.930. Hier
tegenover stonden de lasten van woonrijpmaken € 26.190, en overige lasten € 11.405.
Voor dit complex was tot en met 2015 geen voorziening getroffen, na de herziening op
eindwaarde blijft dit door de positieve eindwaarde het geval.
Complex 75 Marknesse fase 3:
In 2016 is deze grond per veiling verworven ad € 1.534.200 en door de raad in
november van 2016 als bouwgrond in exploitatie vastgesteld. De in 2016 gemaakte planen onderzoekkosten bedroegen € 73.286. De opbrengsten kavelopties bedroegen € 3.306
Complex 76 Inbreidingslocaties Nagele:
In november 2016 is voor dit complex een herziening vastgesteld. De plankosten
bedroegen € 5.871 en inkomsten kavelopties € 413.
Complex 77 Walstraat Kraggenburg:
In oktober 2016 is dit complex vastgesteld. De plankosten bedroegen € 3.914.
Complex 80 Stadshart Emmeloord:
De huuropbrengsten van de gemeentelijke bezittingen zijn als bate verantwoord op dit
complex bedroegen € 115.395 in 2016. Daarnaast zijn er rentekosten, plankosten en
overige kosten gemaakt voor een bedrag van € 56.103. De uitgevoerde taxatie 2016 van
het Stadshart heeft de waarde bepaald op € 3.485.000. Om bij deze waardering aan te
sluiten is een deel van de verliesvoorziening vrijgevallen. In de najaarsrapportage is het
besluit genomen om € 7.780 aan kosten gemaakt voor het Stadshart te dekken door
middel van het vormen van een voorziening ten laste van de algemene reserve
256

grondexploitatie. Ultimo 2016 bedraagt de vrijval om aan te sluiten bij de taxatiewaarde
€ 1.927.072. Hierdoor komt de totale verliesvoorziening voor het Stadshart uit op
€ 5.511.452.
Complex 82 Wellerwaard:
Het project Wellerwaard kent een (ver)hoog(d) risicoprofiel. Dit komt vanwege de uitgifte
van buitengewone kavels, waarvan de behoefte tot nu beperkt is. Wel is er in 2016 een
landgoed verkocht. Het BBV schrijft voor dat exploitaties een maximale looptijd van 10
jaar hebben. Een looptijd langer dan tien jaar wordt beoordeeld als te onzeker. Hier mag
gemotiveerd van worden afgeweken, waarbij risicomitigerende maatregelen getroffen
moeten worden. Bij het complex de Wellerwaard wordt afgeweken van deze termijn. Bij
dit complex houden we de vastgestelde uitgangspunten (zoals de looptijd) in stand,
omdat deze als realistisch en voorzichtig wordt beoordeeld. We geen opbrengstenstijgingen door als risicomitigerende maatregel. De verwachte sluitingsdatum van dit
complex is 2029.
De grondverkopen bedroegen € 1.678.692, de opbrengst van kavelinschrijving bedroeg
€ 413. De rentelasten bedroegen € 63.221, kosten bouwrijpmaken € 179.525, kosten
verwerving € 122.734 en de voorbereidings- en plankosten ad € 184.677.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Tot deze uitzettingen behoren:
Boekwaarde per
31-12-2016
Vorderingen op openbare lichamen
Verstrekte kasgeldleningen aan
openbare lichamen
Overige verstrekte kasgeldleningen
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met
een rentetypische looptijd korter dan
één jaar
Rekening-courantverhoudingen met
het Rijk
Rekening-courantverhoudingen met
niet -financiële instellingen
Debiteuren algemeen
Debiteuren belastingen
Overige vorderingen
Overige uitzettingen
Totaal

170.955

6.362.549

Voorziening
oninbaarheid
-

Balanswaarde
per 31-12-2016
170.955

Balanswaarde
per 31-12-2015
191.574

-

-

-

-

-

-

-

6.362.549

-

176.552
1.719.790
1.105.854
2.188

10.978
186.110
-

176.552
1.708.812
919.744
2.188
-

124.742
822.512
655.161
2.188
-

9.537.888

197.088

9.340.800

1.796.177

Ten aanzien van de debiteuren belastingen is een voorziening opgenomen van € 186.110
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 € 5.750 opgenomen. De ontvangst van deze bedragen is vaak afhankelijk van te
voeren rechtszaken. De vorderingen zijn dan ook volledig in de voorziening
ondergebracht. Daarnaast is voorziening van € 5.228 opgenomen voor algemene
debiteuren die vermoedelijk niet invorderbaar zijn.
Op het moment van de start van de controle van de jaarrekening door de accountant
(medio maart 2017) stond van de totale debiteurenvordering nog een bedrag open van
€ 876.624.
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Het drempelbedrag is 0,75% van de jaarlijkse begrotingsomvang (met een minimum van
€ 250.000). Voor 2016 is het drempelbedrag voor schatkistbankieren € 900.293.
Hieronder een overzicht per kwartaal van het bedrag aan middelen dat in het kader van
het drempelbedrag door de gemeente buiten ’s Rijks schatkist is aangehouden:
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar
(1)

Drempelbedrag

900292,5
Kwartaal 1

(3a) = (1) > (2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
Ruimte onder het drempelbedrag

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

(2)

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

31

578

654

707

900.261

899.714

899.639

899.585

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag
Verslagjaar
(4a)
(4b)
(4c)

Begrotingstotaal verslagjaar
Het deel van het begrotingstotaal dat
kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen
Het deel van het begrotingstotaal dat
de € 500 miljoen te boven gaat

120.039
120.039
-

(1) = (4b)*0,0075 +
(4c)*0,002 met een
Drempelbedrag
minimum van €250.000

900.293

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1
(5a)
(5b)
(2) - (5a) / (5b)

Som van de per dag buiten 's Rijks
schatkist aangehouden middelen
(negatieve bedragen tellen als nihil)
Dagen in het kwartaal
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's
Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

2.844

52.635

60.133

65.072

91

91

92

92

31

578

654

707

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit:
Liquide middelen

2016

2015

835.157

363.268

Overlopende activa
De overlopende activa bestaan uit:

2016

2015

Terug te vorderen omzetbelasting
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van 2017
Nog te ontvangen bedragen 2016
Overige overlopende activa

6.039.186
696.569
1.613.982
32.813

5.115.148
1.282.207
1.998.937
1.245.796

Totaal

8.382.550

9.642.088

Nadere toelichting
De terug te vorderen omzetbelasting betreft vooral een vordering betreffende het BTW
compensatiefonds van € 6.013.846. Van dit bedrag is € 5.995.404 meegenomen in de
aangifte van januari 2017, een bedrag van € 18.442 moet nog worden teruggevraagd
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aan de belastingdienst middels een suppletieaangifte. De compensabele btw zal medio
2017 met de belastingdienst worden verrekend.
Verzekeringspremies, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, en GGD
Flevoland en andere diensten die in 2016 door leveranciers zijn voorgefactureerd en
betaald, zijn als overlopende activa op de balans geboekt zodat de kosten in het juiste
boekjaar kunnen worden opgenomen; in 2016 gaat het om een bedrag van € 696.569.
De nog te factureren prestaties over het jaar 2016 (nog te ontvangen bedragen)
bedragen in totaal € 1.613.982. Het betreft hier voornamelijk leges bouwvergunningen,
toeristenbelasting, nog te ontvangen rente voor de leningen IJsselmeerziekenhuizen en
Vitens, te ontvangen gelden van Nedvang, te ontvangen gelden voor huishoudelijke
ondersteuning, te ontvangen bijdrage Mercatus en Algemene uitkering.
Onder overige overlopende activa zijn vorderingen opgenomen met betrekking tot sociale
zaken voor een bedrag van € 32.813, dit heeft betrekking op het Zelfstandigenloket
Flevoland (€ 32.687).
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PASSIVA
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen
Het Eigen vermogen bestaat uit:

Algemene reserves

2016
18.010.746

2015
18.010.746

Bestemmingsreserves
- ten behoeve van egalisatie tarieven
- overige bestemmingsreserves

481.805
64.793.248

315.049
59.826.418

2.970.410
86.256.209

2.885.696
81.037.909

Gerealiseerd resultaat 2016

NB: De reserve sociaal domein is opgedeeld in € 5.000.000 als onderdeel van de algemene reserve en
€ 9.312.611 als bestemmingsreserve. Deze zijn onder de desbetreffende kopjes gepresenteerd.

Per reserve wordt het verloop in het jaar 2016 op de volgende bladzijde(n) weergegeven.
In dit overzicht is de bestemming van het resultaat 2016 nog niet verwerkt.
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N a a m v a n de re s e rv e

A lge m e ne re s e rv e s
E003 Saldireserve
E004 Eigen kapitaal
E310 So ciaal Do mein
T e n be ho e v e v a n e ga lis a t ie v a n t a rie v e n
E239 A fvalsto ffenheffing
E242 Rio lering
E247 B egraven
O v e rige be s t e m m ings re s e rv e s
E001B eleidsplan
E022 A lgemene infrastructurele vo o rziening
E024 Onderho ud uitbreiding To llebeek
E026 Vervanging bruggen
E029 Investeringsbudget Landelijk Gebied
E041Ontw fo nds stimulering werkgelegenheid
E043 EU-co -fin phasing-o ut pro gramma
E070 Huisvesting o nderwijs
E071Onderho ud o nderwijsgebo uwen
E072 Onderho ud M FC To llebeek/ Nagele
E205 Onderwijsachterstanden exc gro ei
E240 Onderho ud/vervanging speelplaatsen
E244 Optimaliseren afvalwatersysteem
E245 Transitiegelden Zuiderzeelijn
E246 A chterstallig o nderho ud o penbare ruimte
E261A chtergestelde lening IJsselmeerziekenhuis
E264 No g uit te vo eren werkzaamheden 2011
E265 Startersleningen
E267 Duurzaam vervo er
E268 No g uit te vo eren werkzaamheden 2012
E269 Onderho ud wegen N50
E271Restauratie mo numenten
E272 Kerkto rens
E273 Duurzaamheidslening
E274 No g uit te vo eren werkzaamheden 2013
E275 Hardware
E276 No g uit te vo eren werkzaamheden 2014
E277 No g uit te vo eren werkzaamheden 2015
E278 Reserve duurzame particuliere wb Nagele
E279 Reserve eigen bijdrage
E 280 No g uit vo eren werkzaamheden 2016
E290 Explo itatie po lderto ren
E301Gro ndexplo itatie
E308 B eeldende Kunst en Cultuurbeleid
E309 VER gelden werelderfgo ed Scho kland
E310 So ciaal Do mein
E311Reserve degeneratie glasvezelpro ject
E 312 Reserve De stiepe

T o taal

S a ldo
0 1- 0 1- 2 0 16

T o ev o e ging
2 0 16

O nt t re k k ing
2 0 16

B e s t e m m ing
re s ult a a t
2 0 15

S a ldo
3 1- 12 - 2 0 16

1.588.231
11.422.515

-

-

-

5.000.000
18.010.746

-

-

-

5.000.000
18.010.746

-

-

43.813
322.240
115.752
481.805

2.094.511
13.162
22.345
394.636
70.000
2.000
274.534
451.470

2.885.696

64.819270.086
109.782
315.049

108.632
52.154
5.970
166.756

15.840.132
2.802.705
198.947
3.821.198
630.670
277.043
323.723
11.152.362
3.861.247
48.000
128.991
242.271
285.183
2.415.216
52.502
36.118
59.750
654.000
9.838
9.668
390.639
141.177
107.597
200.000
82.896
42.887
410.047
547.165
275.000
675.000
299.156
7.249.429
351.365
40.000
6.081.996
82.500

478.411
77.074
5.471
535.083
7.619
8.902
509.651
106.184
12.000
3.547
6.662

1.588.231
11.422.515

17.109.728
2.866.617
182.073
3.961.645
630.670
214.662
330.625
11.387.479
3.515.961
60.000
132.538
150.880
246.478
1.410.165
52.502
5.351
654.000
7.563
5.000
360.854
145.059
110.556
250.000
54.071
36.960
322.647
278.355
275.000
637.962
307.898
10.887.040
285.196
7.585.213
82.500
250.000
64.793.248

98.053
38.705
1.005.051
36.118
54.399
2.275
4.668
29.785

3.882
2.959
50.000

4.500

28.825
5.927
87.400
273.310

5.682.141

675.000
30.583
1.735.309
75.832
40.000
4.178.924

59.826.418

250.000
13.803.956

11.722.822

2.885.696

7 8 .15 2 .2 13

13 .9 7 0 .7 12

11.7 2 2 .8 2 2

2 .8 8 5 .6 9 6

637.962
39.325
5.372.920
9.663

8 3 .2 8 5 .7 9 9

* Van de reserve sociaal domein is €5.000.000 onderdeel van de algemene reserve en vormt €6.081.996 bestemmingsreserve

Hieronder worden de aard en reden van de belangrijkste toevoegingen en onttrekkingen
uit 2016 per reserve toegelicht.

Algemene reserves
De algemene reserve dient conform de nota reserves en voorzieningen een omvang te
hebben van tenminste 15% van het begrotingsresultaat vóór resultaatbestemming en
exclusief grondexploitatie.
E003 Saldireserve

€

1.588.231

Dit is een dekkingsreserve die in stand dient te worden gehouden aangezien de rente
ervan ten gunste van de exploitatie komt als dekkingsmiddel. 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 rentebaten moeten worden gecompenseerd door verlaging van algemene
uitgaven dan wel verhoging van algemene inkomsten. Uitgangspunt is al jaren dat de
saldireserve € 1,59 miljoen bevat.
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E004 Eigen kapitaal

€

11.422.515

Dit is een dekkingsreserve die in stand dient te worden gehouden aangezien de rente
ervan ten gunste van de exploitatie komt als dekkingsmiddel. 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 rentebaten moeten worden gecompenseerd door verlaging van algemene
uitgaven dan wel verhoging van algemene inkomsten. Om te voldoen aan de
uitgangspunten genoemd in de nota reserves en voorzieningen, wordt de algemene
reserve op peil gebracht tot 15% van het begrotingstotaal. Er is via de
Najaarsrapportage € 3.000.000 overgeboekt van de reserve beleidsplan naar de
algemene reserve.
E310 Sociaal Domein

€

5.000.000

In de nota Reserves en Voorzieningen 2013 zijn de bestaande bestemmingsreserves
WMO, WWB, Kinderopvang, Minimabeleid en Inburgering samengebracht in de nieuw
gevormde reserve Sociaal Domein, als onderdeel van de algemene reserve. Deze reserve
sociaal domein is primair bedoeld om beperkt beheersbare, incidentele risico’s op te
kunnen vangen wanneer zij zich voordoen. Secundair kan de reserve worden aangewend
voor het doen van beleidsmatig onderbouwde, incidentele investeringen ten behoeve van
het Sociaal Domein. Onder de algemene reserve is een deel ter grootte van € 5.000.000
opgenomen. Deze stand is ten opzichte van 2015 niet gemuteerd.

Ten behoeve van egalisatie van tarieven
E239 Afvalstoffenheffing

€

43.813

Deze egalisatiereserve is bedoeld voor het specifiek afzonderen van de resultaten op de
productgroep reiniging/afvalverwerking. Voeding vindt plaats door het positieve resultaat
op het product afvalverwerking toe te voegen aan deze reserve. Onttrekking vindt plaats
door het negatieve resultaat op het product afvalverwerking te onttrekken aan deze
reserve.
De storting betreft het exploitatieoverschot op het product afvalverwerking € 108.632.
E242 Riolering

€

322.240

Deze egalisatiereserve is opgenomen om efficiëncyvoor- en nadelen en aanbestedingsvooren nadelen ten opzichte van de begroting op te vangen. In 2016 is een voordeel van €
52.154 gerealiseerd die in het geheel is toegevoegd aan de bestemmingsreserve riolering
E247 Begraven

€

115.752

Deze egalisatiereserve is bedoeld ten behoeve van de egalisatie van de lasten op het
product begraven. Voeding vindt plaats door het positieve resultaat op het product
begraven toe te voegen aan deze reserve. Onttrekking vindt plaats door het negatieve
resultaat op het product begraven te onttrekken aan deze reserve.
De storting betreft het overschot op het product begraven van € 5.970.
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Overige bestemmingsreserves
E001 Beleidsplan

€

17.109.728

Deze reserve met een bestedingsfunctie is bedoeld ter dekking van incidentele lasten van
(nieuw) beleid. Voeding geschiedt door toevoeging van de bespaarde rente,
rekeningresultaten en via de begroting (incidenteel). Onttrekkingen vinden veelal plaats
door vaststellingen van de beleidsplanning, perspectiefnota en door separate
raadsvoorstellen.
De vermeerderingen betreffen onder meer de bespaarde rente ad € 435.604 en de
bestemming van het resultaat van 2015 ad € 2.885.696.
Daarnaast hebben er meerdere onttrekkingen c.q. verminderingen ad €2.108.628
plaatsgevonden in 2016, de belangrijkste verminderingen in deze reserve zijn:
- Overboeking naar reserve voor De Stiepe in Rutte € 104.757
- Onttrekking ten behoeve Project Uitvoeringslab Nagele €712.382
- Onttrekking ten behoeve van Cultuurbedrijf € 200.000
- Onttrekking ten behoeve van Wachtgelden oud wethouders € 146.146
- Onttrekking ten behoeve van snel internet buitengebied € 107.608
- Onttrekking Marknesserbrug € 40.919
- Onttrekking reserve dekking product sportvelden € 150.000 (BP 2014-2017)
E022 Algemene infrastructurele voorzieningen

€

2.866.617

Deze reserve is gevormd om algemene en specifieke infrastructurele voorzieningen te
kunnen dekken. Voeding vindt plaats door rentetoevoeging en door een opslag op de
grondprijs van specifieke grondexploitaties. Onttrekkingen vinden plaats op basis van
specifieke besluitvorming van college en raad.
De vermeerdering betreft een rentetoevoeging van € 77.074 over de balanswaarde per 1
januari. De onttrekking heeft betrekking op de rotonde aan de Moerasandijviestraat
€ 13.162.
E024 Beheer en onderhoud uitbreiding Tollebeek

€

182.073

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 kosten van onderhoud Tollebeek-West ad € 21.850.
De vermeerdering betreft de rentetoevoeging over de balanswaarde per 1 januari € 5.471.
E026 Vervanging bruggen

€

3.961.645

Deze reserve is bedoeld voor de realisatie van de toekomstige vervanging van bruggen in
de Noordoostpolder.
De vermeerderingen betreffen de rentetoevoeging over de balanswaarde per 1 januari
2016 € 105.083 en de dotatie voor de toekomstige vervanging en groot onderhoud van
de bruggen € 430.000. Daarnaast is er een bedrag van € 394.636 onttrokken ten
behoeve van het vervangen van remmingwerken van de Ruttensewegbrug, de
Kadoelerbrug en de Kamperbrug (€ 193.926) en vervanging van zes fietsbruggen (€
200.710)
E029 Investeringsbudget Landelijk Gebied

€

630.670

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.
De reserve wordt niet verder gevoed. De bespaarde rente wordt toegevoegd aan de
exploitatie. In deze reserve zijn geen mutaties geweest in 2016.
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E041 Ontwikkelingsfonds stimulering werkgelegenheid

€

214.662

De reserve ontwikkelingsfonds stimulering werkgelegenheid is gevormd om de
ontwikkeling van de werkgelegenheid te stimuleren.
De vermeerdering betreft de rentetoevoeging over de balanswaarde per 1 januari
€ 7.619 en de onttrekkingen zijn € 70.000 sociaal economisch beleid world potato.
E043 Eu- cofinanciering phasing-out programma

€

330.625

Deze reserve is bestemd als cofinanciering van Leader-projecten.
Voeding vindt plaats door toevoeging van de bespaarde rente. Onttrekking vindt plaats op
basis van besluitvorming door college en raad.
De vermeerdering betreft de rentetoevoeging van € 8.902, berekend over de balanswaarde
per 1 januari 2016. De vermindering heeft betrekking op de bijdrage aan LAG leader €
2.000.
E070 Egalisatiereserve huisvesting onderwijs

€

11.387.479

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 2004-2009/2007-2015/2014-2032.
De vermeerdering betreft voornamelijk de rentetoevoeging van € 306.690 berekend over
de balanswaarde per 1 januari 2016, daarnaast is het exploitatieoverschot op het product
onderwijshuisvesting primair en voortgezet onderwijs van € 202.961 toegevoegd aan de
reserve.
De verminderingen betreffen voornamelijk onttrekkingen in het kader van het
bewegingsonderwijs ad € 43.509, de afrekening van de tijdelijke huisvesting van de St
Josephschool € 98.845 en de bijdrage voor peuterspeelzalen van € 133.680.
E071 Onderhoud gebouwen primair en speciaal onderwijs

€

3.515.961

Deze reserve is gevormd om de lasten betreffende onderhoud en aanpassing van het
financieel kader onderwijshuisvesting te kunnen dekken.
De vermeerdering betreft een rentetoevoeging van € 106.184 over de balanswaarde per
1 januari .De vermindering betreft investeringen in de onderwijshuisvesting, in totaal €
451.470.
E072 Onderhoud MFC Tollebeek/ Nagele

€

60.000

In de primitieve begroting 2013 is deze reserve gevormd. De reserve dient voor het
groot onderhoud van de MFC Tollebeek en MFC Nagele welke in 2011 zijn gebouwd.
Conform de programmabegroting 2015 heeft er een vermeerdering van € 12.000
plaatsgevonden ten behoeve van het onderhoud aan de gymzaal binnen de MFC’s
Tollebeek en Nagele.
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E205 Onderwijsachterstanden exceptionele groei

€

132.538

Deze reserve is bedoeld om de lasten betreffende het bestrijden van vroegtijdig
schoolverlaten te dekken.
Voeding vindt plaats door toevoeging van de bespaarde rente. Onttrekkingen vinden plaats
op basis van de nota Onderwijsachterstanden 2010-2014.
De vermeerderingen betreft de rentetoevoeging over de balanswaarde per 1 januari
€ 3.547. Dit jaar is geen onttrekking van deze reserve noodzakelijk geweest.
E240 Onderhoud/vervanging speelplaatsen

€

150.880

Deze reserve is bedoeld om toekomstige vervangingen van speelplaatsen c.q. speeltoestellen in de Noordoostpolder conform een vastgesteld vervangingsplan te dekken.
Voeding vindt plaats door de bespaarde rente toe te voegen aan deze reserve.
De vermeerdering betreft de rentetoevoeging ad € 6.662, berekend over de balanswaarde
per 1 januari. De verminderingen van in totaal € 98.053 heeft betrekking op onder meer
vervanging van speeltoestellen op verschillende plaatsen en de plaatsen van
speeltoestellen op de speelplaats Waterland ad € 22.863 en kosten voor opheffen van
speelplaatsen van € 23.672.
E244 Optimaliseren afvalwatersysteem

€

246.478

Deze reserve is gevormd om uitvoering te geven aan de uit te voeren bronmaatregelen
aan de bestaande rioleringsstelsels.
De bespaarde rente wordt toegevoegd aan de exploitatie. Onttrekkingen vinden plaats via
het vastgestelde vGRP. In 2016 is € 38.705 onttrokken in verband met
verbetermaatregelen riolering Bant en de Baan in Ens.
E245 Transitiegelden Zuiderzeelijn

€

1.410.165

Deze reserve is gevormd voor de bijdrage van de gemeente in de totale uitgaven die er
gepland zijn naar aanleiding van het beschikbaar stellen door het Rijk van transitiegelden
vanwege het niet doorgaan van het Zuiderzeelijn-project. De provincie Flevoland levert
ook een bijdrage.
Voeding heeft ineens plaatsgevonden. De bespaarde rente wordt toegevoegd aan de
exploitatie. Onttrekkingen vinden plaats middels separate voorstellen die door de raad
dienen te worden goedgekeurd en die binnen de voorwaarden van het convenant vallen.
De verminderingen 2016 hebben betrekking op de bijdragen aan de provincie voor de
cofinanciering N50 totaal € 989.939.
E246 Achterstallig onderhoud openbare ruimte

€

52.502

Deze reserve is gevormd om uitvoering te geven aan het uitvoeringsplan achterstallig
onderhoud in de openbare ruimte.
Voeding heeft ineens plaatsgevonden. Bespaarde rente wordt toegevoegd aan de
exploitatie. Onttrekkingen vinden plaats op basis van het uitvoeringsplan achterstallig
onderhoud in de openbare ruimte.
In 2016 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.
E261 Achtergestelde lening IJsselmeerziekenhuizen

€

0

Noordoostpolder heeft in 2006 aan de Stichting IJsselmeerziekenhuizen een achtergestelde
4,42%-geldlening verstrekt van € 2,4 miljoen. Gelet op de ontwikkelingen is een
bestemmingsreserve achtergestelde lening IJsselmeerziekenhuizen gevormd van € 2,4
miljoen.
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De vermindering van € 38.705 heeft betrekking op de toekomst van de Poldertoren en de
afwaardering van de boekwaarde van de Poldertoren als onderdeel van het aangenomen
amendement van de Raad (raadsbesluit 2013).
E264 Nog uit te voeren werkzaamheden 2011

€

5.351

Deze reserve is ingesteld (decemberrapportage 2011) om budgetten die niet (of niet
volledig) besteed zijn in enig jaar op een transparante wijze over te brengen naar een
volgend begrotingsjaar.
De verminderingen van totaal € 54.399 betreffen de toevoeging aan de reserve
duurzaamheidslening van € 50.000 en een vrijval ten gunste van het resultaat € 4.399
vanuit duurzaamheidsplan.
E265 Startersleningen

€

654.000

Deze reserve is ingesteld om het risico af te dekken dat de gemeente loopt door middel
van het verstrekken van zogenoemde ‘startersleningen’.
Voeding heeft ineens plaatsgevonden ten laste van de reserve Beleidsplan. De bespaarde
rente wordt toegevoegd aan de exploitatie. De reserve is gemaximeerd op € 654.000.
In 2016 zijn geen onttrekkingen noodzakelijk geweest.
E267 Duurzaam vervoer

€

7.563

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.
Voeding heeft ineens plaatsgevonden. Bespaarde rente wordt toegevoegd aan de
exploitatie.
De vermindering van € 2.275 betreft dan ook lasten voor de elektrische auto (afschrijving,
kosten laadpunt en accu).
E268 Nog uit te voeren werkzaamheden 2012

€

5.000

Deze reserve is ingesteld (decemberrapportage 2011) om budgetten die niet (of niet
volledig) besteed zijn in enig jaar op een transparante wijze over te brengen naar een
volgend begrotingsjaar.
De vermindering betreft een vrijval ten gunste van het resultaat € 4.668 vanuit
duurzaamheidsplan.
E269 Onderhoud wegen N50

€

360.854

Deze reserve is ingesteld bij de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen 2013
en dient om toekomstig (groot) onderhoud te kunnen dekken. Het betreft het (groot)
onderhoud aan de in beheer en onderhoud overgedragen (delen van) wegen Oud
Emmeloorderweg, Kamperzandweg en Zwartemeerweg.
Ter dekking van de lasten van onderhoud aan de overgedragen wegen nabij de N50 is
€ 29.785 aan deze reserve onttrokken.
E271 Restauratie monumenten

€

145.059

Deze reserve is bedoeld om uitgaven en inkomsten betreffende restauratie van
(gemeentelijke) monumenten te egaliseren. Voeding vindt plaats door overschotten op het
product Monumenten aan deze reserve te doteren. Bespaarde rente wordt toegevoegd aan
deze reserve.
De vermeerderingen worden veroorzaakt door de rentetoevoeging ad € 3.882 over de
balanswaarde per 1 januari.
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E272 Kerktorens

€

110.556

Uit de reserve kerktorens worden de subsidies gedekt die op basis van de “Subsidieregeling groot onderhoud kerktorens” worden verstrekt. Voeding vindt plaats door middel
van het toevoegen van de bespaarde rente aan deze reserve. Onttrekkingen vinden plaats
op basis van de verstrekte subsidie.
De vermeerdering betreft de rentetoevoeging over de balanswaarde per 1 januari € 2.959.
E273 Duurzaamheidslening
€
250.000
Deze reserve is ingesteld om het risico af te dekken dat de gemeente loopt door middel
van het verstrekken van zogenoemde ‘duurzaamheidsleningen’. Voeding heeft ineens
plaatsgevonden ten laste van de reserve Beleidsplan. De bespaarde rente wordt
toegevoegd aan de exploitatie. In 2016 zijn geen onttrekkingen noodzakelijk geweest. Er
heeft een toevoeging van € 50.000 plaatsgevonden vanuit de reserve nog uit te voeren
werkzaamheden 2011 (E264) ten behoeve van het verstrekken van
duurzaamheidsleningen.
E274 Nog uit te voeren werkzaamheden 2013

€

54.071

Deze reserve is ingesteld (decemberrapportage 2013) om budgetten die niet (of niet
volledig) besteed zijn in enig jaar op een transparante wijze over te brengen naar een
volgend begrotingsjaar.
De vermindering van € 28.825 betreft voor € 25.000 voor kosten die gemaakt zijn voor het
vooronderzoek van peuterspeelzalen en kinderopvang, daarnaast is er € 3.825 vrij gevallen
ten gunste van het resultaat.
E275 Hardware en software

€

36.960

In de decemberrapportage 2013 is deze afschrijvingsreserve ingesteld met als doel de
afschrijvingslasten met betrekking tot specifieke hardware te kunnen dekken.
Voeding heeft ineens plaatsgevonden. Onttrekking vindt plaats op basis van de
afschrijvingslast per jaar van de specifieke hard- en software.
In 2015 heeft er onttrekking plaatsgevonden ter dekking van de afschrijvingslasten van
specifieke aangekochte hard- en software in 2014 € 5.927.
E276 Nog uit te voeren werkzaamheden 2014

€

322.647

Deze reserve is ingesteld om budgetten die niet (of niet volledig) besteed zijn in enig jaar
op een transparante wijze over te brengen naar een volgend begrotingsjaar.
De vermindering betreft de aanwending van de uit 2014 overgebrachte budgetten naar
2016 voor een totaalbedrag van € 80.143. De bestedingen hebben onder meer betrekking
op Nieuwe Natuur Schokland ( € 31.536) het expertisecentrum passend onderwijs (€
15.000) en project Schaliegas Nee (€ 15.344).
E277 Nog uit te voeren werkzaamheden 2015

€

278.355

Deze reserve is ingesteld om budgetten die niet (of niet volledig) besteed zijn in enig jaar
op een transparante wijze over te brengen naar een volgend begrotingsjaar.
In 2016 heeft een storting plaatsgevonden van € 4.500 inzake lustrumviering en
wijkplatforms. De onttrekkingen van € 172.099 hebben betrekking op actualisering
bestemmingsplannen ( € 68.326), kwaliteitsinvesteringen ( € 29.000), duurzaamheidsplan
( € 19.000) en de toptakenwebsite ( € 48.573).
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E278 Duurzame particuliere woningverbetering Nagele

€

275.000

Deze reserve is via de decemberrapportage 2015 ingesteld ter bekostiging van de
bevordering van particuliere woningbouw in Nagele. De voeding heeft ineens
plaatsgevonden via het saldo van vooruitontvangen VER-gelden en dekking ISV II.
In 2016 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.
E279 Reserve eigen bijdrage

€

0

Deze reserve is via de decemberrapportage 2015 ingesteld, waarbij het voornemen is om
de door inwoners betaalde eigen bijdrage voor WMO en ouderbijdrage eenmalig te
compenseren. Van de reserve is in 2016 € 412.409 aangewend ten behoeve van
compensatie van cliënten. Het restant ad € 262.591 is overgebracht naar de reserve
sociaal domein (E310).
E280 Nog uit te voeren werkzaamheden 2016

€

637.962

Deze reserve is ingesteld om budgetten die niet (of niet volledig) besteed zijn in enig jaar
op een transparante wijze over te brengen naar een volgend begrotingsjaar.
De vermeerdering betreft de overgebrachte budgetten naar 2017 voor een bedrag van
€ 637.962.
E290 Exploitatie Poldertoren

€

307.898

Deze reserve is ingesteld met de bedoeling dat de exploitatie van de Poldertoren op
termijn budgettair neutraal wordt geëxploiteerd, gebruikmakende van deze
egalisatiereserve. Voeding heeft ineens plaatsgevonden. Hierna wordt naast de toevoeging
van de bespaarde rente exploitatieoverschotten/tekorten toegevoegd dan wel onttrokken
aan deze reserve.
De vermeerdering ad € 39.325 betreft de rentetoevoeging over de balanswaarde per
1 januari 2016 van € 8.227 en de overboeking van de reserve IJsselmeerziekenhuizen
(€ 31.098). De verminderingen zijn € 30.583 en hebben betrekking op de exploitatiekosten
van de Poldertoren.
E301 Algemene reserve grondexploitatie

€

10.282.486

Deze bestemmingsreserve vormt de buffer voor verlieslatende grondexploitaties. Voeding
vindt plaats ten laste van de algemene middelen op basis van een risicoanalyse van de
(bouw)grondcomplexen. Tevens vindt voeding en onttrekking plaats wanneer
verliesvoorzieningen respectievelijk vrijvallen dan wel worden gevormd.
De toevoegingen 2016 ad € 5.372.920 betreft onder andere de tussentijdse winstneming
van € 2.000.000 conform het raadsbesluit tussentijds winstnemen van december 2016 en
de vrijval van de verliesvoorzieningen ad € 2.901.786. De onttrekkingen € 1.735.309
hebben onder andere betrekking op vorming van voorzieningen ad € 1.360.020, voor een
verdere toelichting omtrent het verloop van deze reserve verwijzen wij u naar de paragraaf
grondbeleid.
E308 Beeldende Kunst en Cultuurbeleid

€

285.196

Deze reserve is een samenvoeging van de reserves Kunstwerken Noordoostpolder en de
reserve Kunstopdrachten Noordoostpolder. Voeding vindt plaats middels de vastgestelde
percentageregeling over de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk
nut. Tevens wordt de bespaarde rente toegevoegd. Onttrekkingen vinden plaats op basis
van separate voorstellen.
De toevoeging in 2016 betreft de bespaarde rente ad € 9.663. De onttrekkingen in 2016
betreffen culturele visitekaartjes € 16.382 en het plaatsen van kunstwerken in de
openbare ruimte € 59.450.
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E309 VER-gelden werelderfgoed Schokland

€

0

De Raad heeft bij wijziging van de begroting 2013 besloten tot het instellen van deze
bestemmingsreserve. Het betreft de gelden met betrekking tot het PublieksParticipatiePlan
en voortvloeiende uit het Convenant bestuurlijke afspraken Werelderfgoed Schokland en
dient als cofinanciering van de activiteiten.
In 2013 zijn VER-gelden ontvangen welke zijn toegevoegd aan deze bestemmingsreserve
ad € 40.000. In 2016 is het bedrag in zijn geheel onttrokken en aangewend ten behoeve
van publieksparticipatieplan Werelderfgoed Schokland.
E310 Sociaal Domein

€

7.585.213

Onder bestemmingsreserves Sociaal Domein is het restant van de reserve opgenomen
die boven het plafond van € 5.000.000 uitkomt, welke onder de algemene reserve is
opgenomen.
De toevoegingen in 2016 zijn als volgt weer te geven. Allereerst is er sprake van een
overheveling van € 252.591 vanuit de reserve eigen bijdrage, zijnde de resterende
middelen na uitvoering van de compensatieregeling. Daarnaast zijn het restant van de
HHT gelden (€ 730.192), het resultaat van de WMO 2007 (€ 1.379.406), de
decentralisaties ( € 1.140.460) en het minderhedenbeleid ( € 14.112) aan de reserve
toegevoegd.
De onttrekkingen die hebben plaatsgevonden zijn, € 963.930 vanwege hogere
bijstandslasten, € 1.009.599 als gevolg van incidentele projectkosten ten behoeve van
het sociaal domein. Dit betreft met name formatieve inzet. En € 50.014 vanwege een te
kort op het minimabeleid.
E311 Degeneratiekosten glasvezelproject Emmeloord

€

82.500

Deze reserve ad € 82.500 is gevormd bij de voorjaarsrapportage ter dekking van
herstelkosten van achteruitgang in kwaliteit van het straatwerk bij de aanleg van
glasvezel. In 2016 zijn geen onttrekkingen noodzakelijk geweest.
E312 Reserve de Stiepe

€

250.000

Deze reserve is op 4 juli 2016 door de Raad ingesteld. Deze reserve betreft
afschrijvingsreserve die dient ter dekking van de afschrijvingslasten voor de komende
jaren. De storting heeft in een keer plaatsgevonden ten laste van de Reserve Beleidsplan.
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Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen is als volgt:
Naam van de voorziening
E511
E531
E601
E700
E721
E800

Wegen, straten en pleinen
Pensioenen wethouders
Groot onderhoud gem. gebouwen
Museum Schokland
Onderhoud buitensportacc.
Renovatie riolering
Totaal

Saldo
1-1-2016

Toevoeging

453.393
4.334.746
2.280.637
197.129
135.000
3.007.016
10.407.921

1.992.397
272.126
884.795
42.940
15.000
1.192.003
4.399.261

Vrijval

Aanwending
2.201.505
202.213
667.411
24.955
665.271
3.761.355

-

Saldo
31-12-2016
244.285
4.404.659
2.498.021
215.114
150.000
3.533.748
11.045.827

In de kolom vrijval worden de bedragen opgenomen die ten gunste van de rekening van
baten en lasten zijn vrijgevallen, in 2016 zijn geen bedragen uit de voorzieningen
vrijgevallen. De aanwendingen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.
E511 Onderhoud wegen, straten en pleinen

€

244.285

Deze voorziening is gevormd ten behoeve van een gelijkmatige verdeling van de
onderhoudslasten van wegen, straten en pleinen over een aantal begrotingsjaren.
Vanuit de exploitatie is € 1.992.397 toegevoegd en zijn de onderhoudsuitgaven van
€ 2.201.505 direct ten laste van de voorziening gebracht.
E531 Pensioenen wethouders

€

4.404.659

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
opgebouwde rechten op te eisen bij de gemeente en bijvoorbeeld aan een andere
pensioenverzekeraar over te dragen. Voorheen werden in de voorziening alleen de
toekomstige pensioenen opgenomen, dus de pensioenen van de oud-wethouders die nog
niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Vanaf ultimo 2012 zijn alle huidige
pensioengerechtigden ook meegenomen. De aanwendingen betreffen de uitbetalingen
van pensioenen in 2016 totaal € 202.213. De toevoeging ad € 272.126 heeft
plaatsgevonden om de stand van de voorziening aan te sluiten op de nieuwste actuariële
berekening.
E601 Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

€

2.498.021

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 € 884.795 toegevoegd en zijn de onderhoudsuitgaven van
€ 667.411 direct ten laste van de voorziening geboekt.
E700 Onderhoud museum Schokland

€

215.114

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 € 42.940 ten laste van de exploitatie en de onderhoudsuitgaven van
€ 24.955 komen direct ten laste van deze voorziening.
E721 Buitensportaccommodaties

€

150.000

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.

270

E800 Renovatie riolering

€

3.533.748

Deze voorziening wordt gevoed uit opbrengsten uit het rioolrecht en dient voor het
gestelde doel te worden aangewend. De toevoeging betreft de dotatie op basis van het
vastgestelde Gemeentelijke Rioleringsplan ad € 1.192.003. Op basis van het GRP 20122016, welke in 2012 is vastgesteld en geldend is vanaf 1 januari 2013. De aanwending in
2016 voor de gemaakte kosten bedraagt € 665.721.
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
2016

2015

Langlopende geldleningen o/g
Onderhandse leningen:
- overige binnenlandse sectoren
Waarborgsommen

4.000.000

4.000.000

1.633.207
7.249

1.833.566
10.754

Totaal

5.640.456

5.844.320

De onderhandse leningen betreffen de nog niet verrekende terugbetalingsverplichtingen
aan het rijk betreffende de nog af te lossen leningen van debiteuren sociale zaken die
zijn opgenomen onder de financiële vaste activa.
In 2015 zijn een tweetal langlopende leningen voor een totaal bedrag van € 6.500.000
afgelost. Hierdoor is ultimo 2015 alleen onderstaande lening van kracht:
 Lening 40.108595 BNG ad € 4.000.000 is afgesloten op 26 september 2013 voor een
looptijd van 30 jaar met een rentepercentage van 3,93% op jaarbasis.
In onderstaand overzicht wordt het verloop van de vaste schulden in 2016 aangegeven:
Saldo 1-1-2016 Vermeerderingen Aflossingen Saldo 31-12-2016
Langlopende leningen o/g
Onderhandse leningen
Waarborgsommen

4.000.000
1.833.565
10.754

Totaal

5.844.319

3.620

200.358
7.125

4.000.000
1.633.207
7.249

3.620

207.483

5.640.456

De totale rentelast voor het jaar 2016 met betrekking tot de vaste schulden was € 157.200
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VLOTTENDE PASSIVA
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
2016
Netto vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar
Overlopende passiva
Totaal

2015

5.927.132
7.717.631

6.520.856
6.633.929

13.644.763

13.154.785

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Deze zogenoemde kortlopende schulden, bestaan uit:
2016
Kasgeldleningen

2015

-

-

Bank- en girosaldi
Overige schulden

5.890.793

2.106.665
4.414.191

Totaal

5.890.793

6.520.856

Onder de overige schulden zijn met name de crediteuren algemeen opgenomen. Het
openstaand saldo crediteuren algemeen bedroeg ultimo 2016 € 5.277.505 (ultimo 2015
was dit saldo € 4.358.279) en de verplichting inzake het individueel keuze budget ad
€ 567.524.
Op het moment van de start van de controle van de jaarrekening 2016 door de
accountant 27 maart 2017 staat nog een bedrag van € 2.947 ten aanzien van de
crediteuren open.
Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Vooruit ontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen
Vooruit ontvangen middelen van overheidsmiddelen msb

2016

2015

500.797

1.075.850

6.676.394

4.825.658

576.658

732.421

Nog af te dragen BTW

-

Overig

122

Totaal

7.753.971

6.633.929

De vooruit ontvangen bedragen betreffen vooral een subsidie van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed voor Nagele. Daarnaast zijn er bedragen vooruitontvangen bedragen ten
behoeve van huur, VER gelden Schokland.
Nog te betalen bedragen hebben veelal betrekking op werkzaamheden en/of diensten die
door diverse leveranciers in 2016, of in een incidenteel geval eerder, zijn uitgevoerd dan
wel geleverd maar nog niet daadwerkelijk in 2016 in rekening zijn gebracht.
De meest in het oog springende bedragen betreffen, te betalen uitkeringen en bijdragen
sociale zaken, te betalen vennootschapsbelasting, te betalen bijdrage aan de
WerkCorporatie, reservering vakantiegeld, ZZL N50 aandeel NOP, afrekening
aankoopcentrale en Regiotaxi. Voor het overige betroffen het nog te betalen bedragen met
een factuurbedrag van € 100.000 of kleiner.
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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
opgenomen, 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

Aangewende

Toevoegingen

Saldo per

1-1-2016

bedragen

2016

31-12-2016

2016
BDU-infra
BANS
ISV-2 Stedelijk wonen voor starters

503.998

252

36.216

504.250
36.216

192.207

156.015

732.421

156.015

36.192
252

576.658

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
verstrekt voor het busstation Marknesse in het kader van het realiseren van een aantal
volwaardige OV knooppunten. De totale bestedingen bedroegen in 2016 € 0;
de ontvangen BDU inclusief rente en toegerekende rente bedroeg € 252.
ISV-2 Nagele
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 2013 is dit project afgerond en heeft de gemeente Noordoostpolder de bevestiging
ontvangen van de provincie dat het gehele bedrag ingezet mag worden voor het
uitvoeren Ontwikkelperspectief Nagele voor het onderdeel Wonen. In 2016 is ten
behoeve van de uitvoering van de plannen in Nagele een bedrag van € 1.560.148 aan
bestedingen geweest, waarvan 10% ten laste van het gesubsidieerde ISV-2 bedrag mag
worden gebracht.
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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 borgen garantstellingen is in 2015 geen beroep gedaan op Noordoostpolder als gevolg van
verleende borg- en garantstellingen.
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE LANGLOPENDE FINANCIELE VERPLICHTINGEN
EN RECHTEN
Noordoostpolder is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan financiële verplichtingen die niet uit de balans blijken.
Voor de uitvoering van de Wmo zijn met diverse zorgaanbieders langlopende contracten
afgesloten. De contracten hebben onder meer betrekking op huishoudelijke
ondersteuning, leerlingenvervoer en re-integratiediensten.
Ten aanzien van onder meer huur en onderhoud van scanners, printers en servers, gebruik
van hard- en software en de exploitatie van de horeca zijn meerjarige contracten afgesloten
waaruit verplichtingen voortvloeien.
Leverancier
Circle Software Group B.V.

Bedrag
> €15.000
Contractduur
€ 24.249,00 Jaarlijks (01/01/17 - 31/12/17)

Detron ICT Solutions

€ 18.908,72 Per kwartaal t/m 01/01/20)

Lias Software B.V.

€ 22.132,00 Jaarlijks (01/08/16 - 31/07/19)

VADA Archieven B.V.

€ 19.622,11 Jaarlijks (01/01/16 - 01/01/19)

Comparex Nederland B.V.
Centric Netherlands B.V.
Gemeenteoplossingen B.V.
C-Content
Esri Nederland BV
Comparex Nederland B.V.
Raet
Unet B.V.
KPN Mobile The Netherlands B.V.
Centric Netherlands B.V.
VCD Automatisering B.V.
Centric Netherlands B.V.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Centric Netherlands B.V.

€ 32.129,09 Jaarlijks, stilzwijgende verlenging

ezCompany

€ 15.000,00 Jaarlijks, stilzwijgende verlenging

Unit 4 Business Software

€ 52.036,05 Jaarlijks, stilzwijgende verlenging

Centric Netherlands B.V.

€ 53.978,70 Jaarlijks, stilzwijgende verlenging

Centric Netherlands B.V.

€ 28.500,00 Jaarlijks, stilzwijgende verlenging

Schulinck

€ 57.185,05 Jaarlijks, stilzwijgende verlenging

ROXIT B.V.

€ 62.017,40 Jaarlijks, stilzwijgende verlenging

PS Media B.V.

€ 60.000,00 Jaarlijks, stilzwijgende verlenging

BIZZdesign B.V.

€ 26.000,00 Jaarlijks, stilzwijgende verlenging

Oracle Nederland

€ 36.718,52 Jaarlijks, nieuwe opdracht

ITON Services B.V.

€ 16.669,00 Jaarlijks, nieuwe opdracht

18.075,62
19.486,59
23.199,52
24.990,00
29.359,00
37.150,20
61.000,00
64.045,20
66.000,00
73.073,54
17.310,89
58.049,50

jaarlijks (01/06/16 - 31/05/19)
Jaarlijks (01/04/14 - 31/03/17)
jaarlijks (01/01/17 - 31/08/18)
jaarlijks (01/12/16 - 30/11/19)
Jaarlijks (15/02/16 - 14/02/19)
Jaarlijks (01/05/16 - 30/04/19)
jaarlijks (01/01/16 - 31/12/19)
Jaarlijks (01/11/11 - 31/09/21)
Jaarlijks (23/11/15 - 22/11/17)
Jaarlijks, stilzwijgende verlenging
Jaarlijks, stilzwijgende verlenging
Jaarlijks, stilzwijgende verlenging
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Ten aanzien van onderhoud van de openbare ruimte zijn met diverse partijen meerjarige
contracten afgesloten waaruit verplichtingen voortvloeien.
Ten aanzien van onderhoud van gemeentelijke gebouwen zijn met diverse partijen meerjarige
contracten afgesloten waaruit verplichtingen voortvloeien.
HVC is een samenwerkingsverband van gemeenten en waterschappen, dat actief is op
het gebied van afvalinzameling, -scheiding en -recycling, compostering, afval- en
slibverbranding en de opwekking en benutting van duurzame energie uit
biomassastromen en andere bronnen. Noordoostpolder bezit 62 (1,873%) van de
aandelen Huisvuilcentrale Noord-Holland NV (HVC). In verband met de financiële positie
van HVC is in de aandeelhoudersvergadering van december 2012 besloten om de
garantstelling van gemeenten voor leningen ten behoeve van alle afvalactiviteiten van
HVC te laten gelden, tot een maximum van € 670 miljoen (bedoeld voor
(her)financieringen van vervangingsinvesteringen en modificaties aan bestaande
activa). De waterschappen staan garant voor de leningen ten behoeve van activiteiten
die op hen betrekking hebben. De maximum garantstelling van Noordoostpolder, na
toepassing van de ballotageovereenkomst, is € 14.255.319. De werkelijke garantstelling
hangt af van de hoogte van het leningenbedrag op het moment dat de garantstelling
aangesproken zou moeten worden. In de paragraaf verbonden partijen wordt een actueel
garantiebedrag vermeld dat gebaseerd is op de hoogte van het leningenbedrag per het
einde van een jaar, zoals dat in de laatst bekende jaarrekening van HVC is opgenomen.
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Toelichting
op
het overzicht van
baten en lasten
in de
jaarrekening
2016
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Programma 1: Fysieke leefomgeving
Programma 1: Fysieke leefomgeving

Realisatie
begrotingsjaar
Baten
1A Groene & schone leefomgeving
2A Infrastructuur
2B Openbare orde en veiligheid
3A Bouwen
3B Wonen
Totale baten
Lasten
1A Groene & schone leefomgeving
2A Infrastructuur
2B Openbare orde en veiligheid
3A Bouwen
3B Wonen
Totale lasten
Saldo (baten – lasten)
Onvoorzien
- 3A Bouwen
Resultaat voor bestemming
Resultaatbestemming
- toevoegingen aan reserves
- onttrekkingen aan reserves
Resultaat na bestemming

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Incidenteel
gerealiseerd
in het
boekjaar

9.601.053
981.309
-175
18.204.698
1.310.173
30.097.058

9.617.598
972.153
0
14.158.652
1.395.486
26.143.889

9.619.985
235.626
0
9.445.660
43.334
19.344.605

0
238.466
0
0
4.088
242.554

12.074.950
9.597.894
3.206.051
15.720.612
3.242.152
43.841.659

12.676.284
10.029.676
3.372.456
15.076.239
3.352.045
44.506.700

12.429.085
9.526.648
3.379.785
12.254.548
1.098.092
38.688.161

257.368
520.087
16.000
108.274
811.605
1.713.334

-13.744.601

-18.362.811

-19.343.557

-34.358

-66.000

-13.778.959

-18.428.811

-19.343.557

(6.183.194)
2.879.582
(3.303.612)
-17.082.571

(3.775.109)
2.685.223
(1.089.886)
-19.518.697

(465.607)
1.227.192
(761.585)
-20.105.092

(256.161)
1.713.334
(1.457.173)
-13.607

Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie
begrotingsjaar 2016 vóór bestemming:
Pijler 1A: Groene & schone leefomgeving (+ €584.789)
Milieubeheer (€ 182.338)
De omgevingsdienst OFGV heeft in 2015 een positief resultaat behaald van € 608.133.
Een deel hiervan is terugbetaald aan de deelnemers. Ook een deel van de doelreserve
frictiekosten is terugbetaald aan de deelnemers. Deze doelreserve is ingesteld om de
frictiekosten te dekken die verband houden met het efficiënt inrichten van de OFGV in de
periode 2013-2017. Het terug laten vloeien van zowel een deel van het rekeningresultaat
als frictiereserve heeft een voordeel opgeleverd van afgerond
€ 49.000.
Er zijn minder uren naar deze productgroep toegerekend dan begroot o.a. bij de
projecten duurzame energie en Schaliegas Nee (het dossier is door uitstel bij het
ministerie in een rustiger vaarwater gekomen). Dit levert een positief resultaat op van
€ 115.500.
Natuurbescherming (€ 55.606)
Het positieve saldo op deze productgroep wordt veroorzaakt door een lagere
urentoerekening ad. € 42.400 (o.a. controle en advies erfsingels, natuur bij Schokland,
toepassing flora & fauna richtlijnen) en minder ad hoc onderhoud aan de bossen
(€ 12.500).
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Openbaar groen en openluchtrecreatie (€ 157.579)
Op het product plantsoenen is dit jaar een bedrag van € 31.700 minder uitgegeven
doordat het opnieuw aanplanten goedkoper is uitgevoerd en de iepziekte dit jaar niet tot
nauwelijks is voorgekomen. Ook de kosten van de bestrijding van de eikenprocessierups
is dit jaar lager uitgevallen. De aan deze productgroep toegerekend aantal uren viel lager
uit wat een positief effect heeft van € 125.900.
Riolering (€ 156.938)
Ieder jaar wordt ongeveer een 10e deel van het gehele rioleringsareaal gecontroleerd.
Op basis van deze inspecties worden mogelijke schade-ontwikkelingen geïnventariseerd
en daarbij gelijk geregistreerd in het beheerssysteem. De geconstateerde gebreken die
van invloed zijn op het functioneren worden gelijk hersteld of in het aankomende
jaarprogramma opgenomen. Jaarlijks worden de kolken tijdens het reinigen
geïnspecteerd. Op basis van deze inspecties worden de meest gehavende kolken
vervangen. Afgelopen jaar zijn er ± 70 kolken vervangen. In 2016 is minder bijgedragen
aan de dubbelbelanggemalen, ook zijn er in 2016 minder reparatiewerkzaamheden
uitgevoerd. Op het product riolering is in 2016 een positief exploitatieresultaat behaald.
Dit resultaat wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve riolering.
Niet alle voorgenomen OAS-maatregelen (optimalisatie afvalwatersystemen) zijn in 2016
uitgevoerd. Het realiseren van de verbetermaatregelen in Creil en Kraggenburg is
doorgeschoven naar 2017.
Afvalverwijdering (- € 1.221)
Bij het tot stand komen van de begroting was het onduidelijk wanneer de nieuwe
inzameling van start zou gaan. Er is in 2016 in de begroting rekening gehouden met
uitstel van de inzameling. Daarnaast zijn de prijzen van oud papier gestegen en is meer
plastic, blik en pak ingezameld. Er zijn meer uren toegerekend dan waar de begroting
van uit gaat. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat de gemeente op de Milieustraat zelf de
containers met grond afvoert, waar voorheen HVC dat deed. Hierdoor wordt er een lager
bedrag betaald aan HVC. Wij gaan dit pilotproject in 2017 evalueren.
Het resultaat op het product afvalstoffen wordt verrekend met de egalisatiereserve
afvalstoffenheffing.
Lijkbezorging (€ 31.727)
Er is in 2016 minder besteed aan beheer betonfundaties en gedenktekens. Het contract
met de aannemer is in 2016 niet verlengd en er heeft geen nieuwe aanbesteding
plaatsgevonden. De afspraak is: Het monument is van de rechthebbende (familie) en
deze moet(en) het monument zelf schoonmaken.
De inrichting van het uitbreidingsplan voor de begraafplaats Emmeloord wordt gefaseerd
uitgevoerd. De oude bossingel tussen het oude en nieuwe deel van de begraafplaats
moet nog worden verwijderd, de nieuw aan te planten bomen moeten nog worden
geleverd en geplant en het aanbrengen van meubilair, zoals watertappunten enz., moet
nog worden gerealiseerd. Door het faseren van deze werkzaamheden zijn de
kapitaallasten in 2016 lager dan waar de begroting van uit gaat (€ 26.000). Verder zijn
de legesopbrengsten iets lager dan begroot (€ 15.200).
Het positieve resultaat op het product begraven wordt verrekend via de egalisatiereserve
begraven.
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Pijler 2A: Infrastructuur (+ € 440.938)
Waterkering en afwatering (€ 97.261)
Het maaibestek sloten is in 2016 € 15.000 goedkoper door uitgevoerde
baggerwerkzaamheden. Daarnaast is het opnieuw profileren van de sloten niet meer in
2016 uitgevoerd omdat de kapwerkzaamheden Klutenpad pas einde van het jaar zijn
verricht. De aan deze productgroep toegerekende uren is lager dan waar de begroting
van uit ging (€ 15.400).
Wegen, straten en pleinen (€ 342.477)
Het vervangen van de remmingwerken (geleidingswerken voor de scheepsvaart) nabij
een aantal bruggen zou volgens planning in december afgerond zijn. Vanwege de
onjuiste ligging van kabels & leidingen onder de vaarten is de uitvoering vertraagd. Een
andere werkmethode is voorbereid om schade aan de hoofdtoevoer van de
nutsvoorzieningen Emmeloord te voorkomen (€ 105.700). De werkzaamheden zijn begin
2017 alsnog afgerond.
De zoutaankoop is afhankelijk van het aantal acties die nodig zijn in verband met de
gladheidbestrijding. Voor in het winterseizoen 2015-2016 is minder gladheidbestrijding
nodig geweest vanwege de zachte winter. Om die reden is minder zout ingekocht (€
11.000).
Met betrekking tot de openbare verlichting zijn er meer schademeldingen ingediend bij
het Waarborgfonds/NODR. Hierdoor zijn er meer verhaalbare schadekosten terug
ontvangen dan begroot (€ 24.900).
Cluster Wijkbeheer is zich de laatste twee jaar aan het doorontwikkelen, waarvan de
machinale straatreiniging een onderdeel is. Nu duidelijk is dat wijkbeheer Urk niet gaat
aansluiten bij wijkbeheer Noordoostpolder, maken we dit jaar een concreet plan van de
doorontwikkeling waarin komt te staan hoe de doorontwikkeling voor de komende jaren
eruit ziet en welke kostenbesparingen mogelijk zijn. Dit geldt eveneens voor de
machinale straatreiniging (€ 18.000).
Het onderhoud aan de bewegwijzering zou volgens de planning in 2016 uitgevoerd
worden. Door leveringsproblemen is dit niet gerealiseerd. Werkzaamheden worden later
in 2017 uitgevoerd (€ 8.200). Voor wat betreft het wegmeubilair zou een deel van het
budget volgens planning in 2016 worden ingezet voor de vervanging van de
snelheidsmeter aan de Urkerweg. Echter in welke vorm de snelheidsmeter moet
terugkomen is nog onderwerp van gesprek (€ 9.800).
In 2016 zijn er door de nutspartijen meer aanvragen ingediend voor verrichtingen aan
kabels en leidingen. Hiervoor ontvangt de gemeente als wegbeheerder een vergoeding in
verband met het risico op gebreken en schade na het aanleggen van een netwerk. Onder
het grotere aantal aanvragen vielen ook de aanvragen voor glasvezel buitengebied.
Daarnaast zijn de aangevraagde tracés voor kabels en leidingen langer. Een positief
resultaat derhalve van € 60.300.
Voor de herinrichting van Het Midden in Bant is vanuit de GVVP-gelden een bijdrage van
€ 40.000 beschikbaar gesteld voor kleine verkeerskundige maatregelen en een duurzame
veilige weginrichting. Dit budget is niet aangewend in 2016 maar zal worden
overgeheveld naar 2017 (€ 40.000). Daarnaast is er een afspraak om in 2018 een
linksaf-vak aan te leggen op de Domineesweg t.b.v. de verkeersveiligheid. Ook hierbij zal
het beschikbare budget in 2016 ad. € 17.500 worden overgeheveld en worden ingezet in
2018.

281

Pijler 2B: Openbare orde en veiligheid (+ € 166.230)
Brandweer en rampenbestrijding (€ 89.287)
In 2016 is minder onderhoud uitgevoerd aan het actiecentrum rampenbestrijding. Ook
zijn er minder cursus- en opleidingskosten gerealiseerd dan in de begroting was voorzien
€ 22.800. Ook zijn er minder uren aan deze productgroep toegerekend € 34.000.
Openbare orde en veiligheid (€ 76.943)
De toenemende betrokkenheid van burgers bij de veiligheid in de eigen buurt is een
belangrijke factor in ons lokaal veiligheidsbeleid. Dit wordt gestimuleerd door acties zoals
Burgernet, Waaks en NL-Alert. Voor het tegengaan van radicalisering en het flexibel
kunnen inspelen op incidenten op het gebied van veiligheid is budget opgenomen in onze
begroting. In 2016 is op deze productgroep een positief resultaat gehaald van afgerond €
77.000.
Pijler 3A: Bouwen (+€ 3.433.315)
Bouwvergunningen
Op het terrein van inkomsten uit leges voor omgevingsvergunningen voor zowel de
activiteit bouw als de leges voor de toets aan redelijke eisen van welstand is meer
ontvangen dan geraamd € 513.887. De legesinkomsten zijn lastig in te schatten, omdat
deze afhankelijk zijn van het aantal aanvragen en de kostprijs van de bouwwerken
waarvoor de aanvraag wordt gedaan. In 2016 is een positieve ontwikkeling waar te
nemen voor zover het betreft de bouwactiviteiten. Aan de ambtelijke uren is in 2016
totaal € 179.371 minder toegerekend dan geraamd.
Project MSB (Mer, structuurvisie, bestemmingsplannen landelijk gebied)
Aan dit project is voor € 242.862 minder aan ambtelijke uren toegerekend.
Project NOP de Ruimte:
Aan dit project is voor € 253.805 meer aan ambtelijke uren toegerekend.
Bouwgrondexploitatie (incl. projecten stadshart Emmeloord en Emmelhage)
De bouwgrondexploitatie zit budgettair neutraal in de gemeentelijke exploitatie. Voor een
nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans en de paragraaf
grondbeleid.
Pijler 3B: Wonen (+ € 24.580)
Overige volkshuisvestingzaken (€ 3.361)
De hoogte van de leges welstand en leges omgevingsvergunningen voor de activiteit
bouw wordt grotendeels bepaald door bouwsom van de bouwprojecten. Ook in
Noordoostpolder is merkbaar dat de economie aantrekt waardoor de legesinkomsten
meer zijn dan is begroot. Er zijn diverse grote projecten ingediend die gezorgd hebben
voor een positief resultaat.
Ruimtelijke Ordening (€ 75.676)
Een positief resultaat is ook behaald op de bestemmingsplannen. Dit is van tevoren altijd
moeilijk in te schatten. Er is wel een beweging dat steeds meer particulieren en bedrijven
zélf bestemmingsplannen laten opstellen, dat verklaart grotendeels de extra inkomsten.
Het aantrekken van de economie en daarmee de bouwactiviteiten spelen daarbij een
grote rol.
Stads- en dorpsvernieuwing (€ 84.140)
Een groot aantal activiteiten uit het ontwikkelperspectief Nagele is in uitvoering gebracht
(fasen van het groenstructuurplan, renovatie Zuiderwinkels, vaststelling
beeldkwaliteitsplan, sloop Schokkererf en Mierenhoop 58, particuliere
stimuleringsregeling, herbestemming/functiewijziging van Ring 1, schuttingprojecten,
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Programma 2: Sociale leefbaarheid
Programma 2: Sociale leefbaarheid

Realisatie
begrotingsjaar
Baten
4A Leren in Noordoostpolder
5A Sport
5B Kunst, cultuur en bibliotheek
5C Cultureel erfgoed
Totale baten
Lasten
4A Leren in Noordoostpolder
5A Sport
5B Kunst, cultuur en bibliotheek
5C Cultureel erfgoed
Totale lasten
Saldo (baten – lasten)
Onvoorzien
5A Sport
Resultaat voor bestemming
Resultaatbestemming
- toevoegingen aan reserves
- onttrekkingen aan reserves
Resultaat ná bestemming

Raming
begrotingsjaar ná
wijziging

Raming
begrotingsjaar vóór
wijziging

Incidenteel
gerealiseerd
in het
boekjaar

1.103.926
512.295
80.319
98.962
1.795.502

1.104.900
598.682
91.573
109.681
1.904.836

1.056.445
593.576
92.273
65.531
1.807.825

0
0
0
44.100
44.100

6.127.459
4.727.936
3.672.570
750.206
15.278.171

6.812.967
4.844.690
3.774.285
923.077
16.355.019

5.453.403
4.819.435
3.435.730
792.829
14.501.397

1.131.684
29.814
342.818
129.360
1.633.676

-13.482.669

-14.450.183

-12.693.572

-13.482.669

-9.000
-14.459.183

0
-12.693.572

(366.600)
1.436.255
1.069.655
-12.413.014

(401.125)
2.611.198
2.210.073
-12.249.110

0
487.895
487.895
-12.205.677

0
1.423.159
1.423.159
-166.417

Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie
begrotingsjaar 2016 vóór bestemming:
Subpijler 4A: Leren in Noordoostpolder (+ € 684.532)
Onderwijshuisvesting
De exploitatielasten met betrekking tot de onderhuisvesting primair onderwijs bedragen
in 2016 ruim € 2.242.000. Hiervan heeft ruim € 403.000 betrekking op incidentele
(investerings)lasten met betrekking tot onderhoud, renovatie en/of nieuwbouw. De
incidentele lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserves Onderwijshuisvesting
respectievelijk bestemmingsreserve Onderhoud en Aanpassing onderwijsgebouwen.
De exploitatielasten met betrekking tot de onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs
bedragen in 2016 ruim € 880.000 waarvan € 43.509 betrekking heeft op vergoedingen
ten behoeve van het bewegingsonderwijs 2016.
De uitvoering van investeringen met betrekking tot het onderwijs(huisvestings)veld
worden gemiddeld genomen over meerdere begrotingsjaren verspreid. Zo zijn de lasten
met betrekking tot de (des)investeringen van de asbestsanering van obs De Klipper,
sloop van voormalige obs De Keerkring, tijdelijke huisvesting en aanpassingen met
betrekking tot de uitbreiding van de St. Josephschool, uitbreiding school De Wissel in
verband met hogere asielinstroom, aanleg parkeerterrein bij Minderhoudschool/De
Sprang te Tollebeek en de lasten met betrekking tot een nader onderzoek en vervanging
van de dakconstructie van CBS De Klimop te Luttelgeest conform de door de
gemeenteraad vastgestelde Programma Huisvesting Onderwijs over de jaren 2014, 2015
en 2016 aan de reserve Onderwijshuisvesting respectievelijk reserve Onderhoud en
aanpassing schoolgebouwen primair en speciaal onderwijs onttrokken.
Met betrekking tot vastgestelde onderhoudswerkzaamheden aan diverse scholen over
2014 dient nog voor een totaalbudget van € 691.056 met de desbetreffende
schoolbesturen te worden afgewikkeld wat ook direct de verklaring van het positieve
verschil tussen de begroting ná wijziging en realisatie van geheel subpijler 4A verklaart.
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De lasten met betrekking tot het leerlingenvervoer over 2016 zijn per saldo € 96.889
hoger dan geschat. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toegerekende ambtelijke
uren (+ € 89.945). De daadwerkelijke uitgaven lagen over het jaar 2016 iets hoger (per
saldo € 2.161). De ontvangen eigen bijdragen van het leerlingenvervoer lagen
daarentegen iets lager dan geschat (€ 4.783). De totale uitgaven met betrekking tot het
leerlingenvervoer over 2016 bedragen € 855.561 (exclusief ambtelijke ureninzet).
De incidentele lasten met betrekking tot het aanpassen van bestaande onderwijsgebouwen, onder andere in het kader van Voorzien in Vastgoed (ViV) bedragen in 2016
€ 89.535 en tijdelijke huisvesting van school De Koperwiek (€ 78.768).
De incidentele lasten met betrekking tot de sloop van de Mariaschool te Tollebeek
bedragen in 2016 € 45.867. Dit is inclusief asbestsanering.
De incidentele lasten worden gedekt uit de reeds eerder beschikbaar gestelde incidentele
middelen uit de reserve Onderhoud en Aanpassing Onderwijsgebouwen.
Peuterspeelzaal(werk)
De incidentele lasten met betrekking tot het vooronderzoek naar de voorgenomen
harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang bedroegen € 26.100. Er was gerekend
met een uitgave voor 2016 van € 39.500. De gerealiseerde uitgaven De VVE-subsidie
aan Stichting Peuterspeelzalen vanuit dit beleidsveld bedroeg € 128.643. Voor extra
lasten met betrekking tot de uitvoering van het minimabeleid heeft Stichting
Peuterspeelzalen een aanvullende vergoeding ontvangen van € 3.940.
Subpijler 5A: Sport (- € 39.367)
Sportvelden
De huuropbrengsten waren per saldo € 25.989 hoger dan geraamd. Ten aanzien van de
sportvelden zijn er per saldo minder ambtelijke uren besteed dan begroot, dit levert een
positief saldo op van € 66.003.
Zwembad
Ten aanzien van het zwembad is in 2016 minder aan diensten en (ad-hoc) onderhoud
uitgevoerd dan was geraamd € 14.427.
Sportaccommodaties
Gymlokalen: Ten aanzien van de gymlokalen is aan (huur)opbrengsten minder
gerealiseerd dan geraamd € 37.318. Voor de voorziening groot onderhoud is € 12.547
minder gestort dan begroot. Tevens zijn er per saldo meer ambtelijke uren besteed dan
begroot, dit levert een nadelig saldo op van € 40.337
Sporthallen: Ten aanzien het product sporthallen is aan (huur)opbrengsten minder
gerealiseerd dan geraamd € 62.549. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door lagere
inkomsten vanuit de verhuur voor de kantine in de Bosbadhal. Voor de voorziening groot
onderhoud is € 17.028 minder gestort dan begroot. De overige lasten, zoals onderhoud,
schoonmaak en vaste lasten onroerend goed vielen € 112.732 lager uit. Tot slot zijn er
per per saldo meer ambtelijke uren besteed dan begroot, dit levert een nadelig saldo op
van € 122.543.
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Subpijler 5B: Kunst, cultuur, bibliotheek (+ € 90.461)
Voor de frictiekosten cultuurbedrijf is vanuit 2015 € 397.305 overgeheveld naar 2016.
Met het vaststellen van de decemberrapportage 2016 is een bedrag van € 125.000
overgeheveld naar 2017. Over de inzet van frictiemiddelen in 2015, in totaal € 183.000 is
door het Cultuurbedrijf verantwoording afgelegd. In 2016 is een bedrag € 200.000
bevoorschot aan het cultuurbedrijf voor frictiekosten voortvloeiend uit de
verzelfstandiging. Hierover wordt in 2017 door cultuurbedrijf verantwoording afgelegd.
Ten opzichte van het budget blijft er een positief saldo over van € 72.305. Dit is ontstaan
doordat, conform de afspraak met de gemeenteraad, eerst bestaande budgetten zijn
aangewend voor dekking van de frictiekosten.
Ten aanzien van de podiumkunsten zijn er per saldo minder uren besteed dan begroot dit
levert een positief saldo op van € 6.473.
Het budget van de cultuurkaartjes is niet geheel ingezet door het ontbreken van
aanvragen, hier is een restantsaldo van € 5.648.
Subpijler 5C: Cultureel Erfgoed (+ €162.152)
Ten aanzien van het Werelderfgoed Schokland, Oudheidkunde en museum Schokland is
per saldo een negatief resultaat van € 3.867 gerealiseerd. Dit is grotendeels veroorzaakt
door een overschrijding van de uren.
De marktverkenning bezoekerscentrum Schokland is nog niet geheel besteed (€ 350) een
deel is overgeheveld naar 2017 (€3.630) het overschot in 2016 is € 7.000.
Ten aanzien van de nieuwe Natuur Schokland is een overschrijding van budget van
€ 9.845. Met de decemberrapportage is te veel aan budget overgeheveld, dit wordt in
2017 weer vereffend.
Voor Erfgoed en Ruimte is minder ambtelijk inzet gerealiseerd dan begroot was. Dit
levert een positief saldo op van € 79.713. Dit is deels verklaarbaar doordat de uren op
andere producten zijn verantwoord door samenloop van projecten.
Voor het product Poldertoren is de realisatie € 22.475 lager dan gebudgetteerd. Er zijn
minder ambtelijke uren ingezet voor dit product en tevens waren de onderhoudskosten
de schoonmaakkosten lager voor dit product.
Monumenten heeft een positief saldo van € 59.973. In 2015 is de subsidieverordening
voor monumenten veranderd, ten aanzien van de eisen die gesteld worden voor een
subsidie aanvraag. Dit heeft geresulteerd in een dalende trend van de kosten in 2015 die
zich verder heeft voortgezet in 2016.
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Programma 3: Economische ontwikkeling
Programma 3: Economische ontwikkeling

Realisatie
begrotingsjaar
Baten
7A Werk en economie in de
gemeente
7B Nutsbedrijven
7C Markten
7D Recreatie
Totale baten
Lasten
7A Werk en economie in de
gemeente
7B Nutsbedrijven
7C Markten
7D Recreatie
Totale lasten
Saldo (baten – lasten)
Onvoorzien
7A Werk en economie in de
gemeente
Resultaat voor bestemming
Resultaatbestemming
- toevoegingen aan reserves
- onttrekkingen aan reserves

Resultaat na bestemming

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Incidenteel
gerealiseerd
in het
boekjaar

1.581.364

1.417.938

145.810

0
29.571
141
1.611.076

0
34.905
2.410
1.455.253

0
34.905
2.410
183.125

661.200
0
0
0
0
661.200

3.648.161

3.300.558

1.261.969

1.746.031

1.589
95.473
630.667
4.375.890
-2.794.814

8.818
90.738
602.552
4.002.666
-2.644.783

8.818
90.738
458.921
1.820.446
-1.637.321

0
0
40.768
1.786.799

-64.104

-118.000

0

-2.828.918

-2.665.413

-1.637.321

(66.612)
1.763.711
1.697.099

(66.612)
2.148.782
2.082.170

0
60.000
60.000

0
1.748.599
1.748.599

-1.131.819

-583.243

-1.577.321

623.000

Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie
begrotingsjaar 2016 vóór bestemming:
Subpijler 7A: Werk en economie in de gemeente (- € 130.282)
Overige gemeentelijke eigendommen
Eind 2016 is de PWA locatie verkocht, het incidentele positieve effect op dit product
hierdoor is € 661.000. Door de wijzigingen in het BBV worden vanaf 2016
werkzaamheden welke worden verricht met het voornemen om gronden in de komende
vijf jaren in exploitatie te nemen geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Dit
betreft ambtelijke uren welke hierdoor niet in 2016 op de exploitatie drukken. Het
positieve effect hiervan is € 147.000. De vrijval van de verliesvoorziening van complex
Bant Zuid-Oost fase II welke in 2016 in exploitatie is genomen is geraamd op dit product,
echter loopt de realisatie van de vrijval via het product complexen grondexploitatie. Het
negatieve effect hiervan op het product gemeentelijke eigendommen is € 655.250.
Door de wijzigingen in het BBV worden de rentelasten welke worden toegerekend aan de
materiële vaste activa vanaf 2016 verantwoord op dit product en niet meer via het
product complexen grondexploitatie. Het negatieve effect hiervan op het product
gemeentelijke eigendommen is € 368.000. Een ander effect van deze BBV wijziging is dat
ook meer ambtelijke uren terecht komen op dit product, het totale negatieve effect
hiervan op dit product is € 304.000, waarvan € 147.000 zoals hierboven genoemd is
geactiveerd als immateriële vaste activa.
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Transitiegelden ZZL
In 2016 is aan investeringsbijdragen voor de afronding van de N50 € 281.000 minder
besteed dan geraamd.
Subpijler 7B: Nutsbedrijven (+ € 7.229)
Nutsbedrijven
Het saldo op dit product werd volledig veroorzaakt doordat er minder interne uren zijn
toegerekend voor overleg met nutsbedrijven.
Subpijler 7C: Markten (- € 10.069)
De opbrengsten uit marktgelden, stroomgelden en verhuur van marktkramen bleef in
2015 circa € 5.000 achter op de begroting. Aan de lastenkant zijn er meer interne uren
toegerekend € 7.000, waardoor de uitgaven op dit product hoger waren dan begroot.
Subpijler 7D: Recreatie (- € 30.384)
Investering Landelijk Gebied
Het saldo op dit project werd volledig veroorzaakt doordat er interne uren zijn
toegerekend totaal € 36.000.
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Programma 4: Dienstverlening en besturen
Programma 4: Dienstverlening en besturen

Realisatie
begrotingsjaar
Baten
8 Dienstverlening
9 Bestuur en organisatie
Totale baten
Lasten
8 Dienstverlening
9 Bestuur en organisatie
Totale lasten
Saldo (baten – lasten)
Onvoorzien
Pijler 9 Bestuur en organisatie
Resultaat voor bestemming
Resultaatbestemming
- toevoegingen aan reserves
- onttrekkingen aan reserves
Resultaat na bestemming

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Incidenteel
gerealiseerd
in het
boekjaar

849.276
34.328
883.604

729.100
39.500
768.600

729.100
36.500
765.600

0
6.239
6.239

2.300.367
4.923.108
7.223.476
-6.339.872

2.274.478
5.619.532
7.894.010
-7.125.410

2.324.935
4.980.536
7.305.471
-6.539.871

75.553
534.657
610.210

0
-6.339.872

0
-7.125.410

0
-6.539.871

0
335.313
335.313
-6.004.559

0
372.399
372.399
-6.753.011

0
404.171
404.171
-6.135.700

0
329.074
329.074
-274.897

Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie
begrotingsjaar 2016 vóór bestemming:
Pijler 8: Dienstverlening (+ € 94.287)
Burgerdiensten
In 2016 is voor een hoger bedrag aan leges afgegeven € 120.000, het positieve verschil
betreft met name afgifte van rijbewijzen € 62.000 en paspoorten € 37.000.
Aan de lastenzijde zijn dan ook meer uren verantwoord € 1.182.000 dan was geraamd
€ 854.000. Met als gevolg een nadelig verschil van € 328.000
Project Dienstverlening
Op project dienstverlening zijn minder uren verantwoord € 566.000 dan geraamd
€ 880.000. Met als gevolg een positief verschil van € 314.000
Pijler 9: Bestuur en organisatie (+ € 691.253)
Bestuursorganen
De grootste afwijking in deze pijler is ontstaan door de lagere dotatie aan de voorziening
pensioenen van oud-wethouders € 448.000 lager dan begroot. Bij de actuariële
berekening van 2016 is de stijging van de rekenrente de oorzaak voor de lagere dotatie.
De dotatie is de resultante van de onttrekking gedurende het jaar (uitbetaling van de
pensioenen) en de actuariële berekening van het doelvermogen per 31 december 2016.
Bestuursondersteuning
Op het product bestuursondersteuning college zijn minder uren verantwoord € 614.000
dan geraamd € 729.000. Met als gevolg een positief verschil van € 115.000.
Op het product bestuursondersteuning raad zijn ook minder uren verantwoord
€ 1.650.000 dan geraamd € 1.708.000. Met als gevolg een positief verschil van
€ 58.000.
Rechtsbescherming
Op het product rechtsbescherming zijn meer uren verantwoord € 472.000 dan geraamd
€ 384.000. Met als gevolg een nadelig verschil van € 88.000.
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Programma 5: Financiën
Programma 5: Financiën

Realisatie
begrotingsjaar
Baten
10 Financiën

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Incidenteel
gerealiseerd
in het
boekjaar

Totale baten

83.384.738
83.384.738

83.298.942
83.298.942

81.252.476
81.252.476

1.054.285
1.054.285

Totale lasten
Saldo (baten – lasten)

1.083.361
1.083.361
82.301.377

1.457.447
1.457.447
81.841.495

2.582.338
2.582.338
78.670.138

106.116
106.116

-57.000
82.244.377

-57.000
81.784.495

0
78.670.138

(1.573.665)
345.536
-1.228.129
81.016.248

(1.573.666)
410.094
-1.163.572
80.620.923

(1.069.287)
373.202
-696.085
77.974.053

Lasten
10 Financiën

Onvoorzien pijler 10 Financiën
Resultaat voor bestemming
Resultaatbestemming
- toevoegingen aan reserves
- onttrekkingen aan reserves
Resultaat na bestemming

(331.098)
312.432
-18.666
929.503

Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie
begrotingsjaar 2016 vóór bestemming:
Pijler 10: Financiën (+ € 459.882)
Beleggingen
Vanaf maart 2016 is de gemeente Noordoostpolder weer gaan schatkistbankieren.
Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtollige
middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën.
Enexis B.V. heeft de achtergestelde lening van € 45.378 met een vast rente percentage
van 9% in 2016 afgelost.
De hoge rente van de (van oorsprong EDON) lening past niet meer bij de vergoeding die
Enexis op grond van de regulering mag berekenen in de tarieven.
Belastingen
Bij de begrotingsraming is rekening gehouden met de volledige oplevering van het
nieuwe windmolenpark in 2016. De bouw van het windmolenpark heeft in het najaar van
2015 echter vertraging opgelopen waardoor het park op 1 januari 2016 niet volledig
gereed en in productie was. Dit heeft gevolg gehad voor de waardevaststelling. Voor de
windturbines zijn lagere WOZ-waarden vastgesteld. Dit heeft geleid tot een lagere
opbrengst OZB voor de niet-woningen. Om deze reden is bij de voorjaarsrapportage de
raming voor zowel de eigenarenheffing als de gebruikersheffing voor de niet-woningen
neerwaarts bijgesteld. Voor de eigenarenheffing is een bedrag afgeraamd van
€ 135.000,- en voor de gebruikersheffing een bedrag van € 150.000,-. In verband met
een andere wijze van grondtoerekening bij agrarische objecten is de grondslag voor de
OZB-eigenarenheffing voor woningen toegekomen, wat geleid heeft tot een
meeropbrengst. Bij de voorjaarsrapportage is voor de eigenarenheffing voor woningen
een bedrag bijgeraamd van € 40.000,-.
Algemene uitkering en uitkering deelfonds sociaal domein
De inkomsten 2016 en verrekeningen oude jaren (algemene uitkering) zijn bijgesteld
conform de laatst bekende specificaties over het jaar 2016 en eerder, afkomstig van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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Algemene baten/lasten
In de voorziening dubieuze debiteuren is per saldo een bedrag van ruim
€ 55.000 gestort ten laste van de algemene inkomsten.
Saldo kostenplaatsen
Hieronder volgt een overzicht van de lasten en baten op de (hulp)kostenplaatsen:
Economische Categorie

Raming

Realisatie

begrotingsjaar

begrotingsjaar

na wijziging
Lasten
1.

Salarissen en sociale lasten

1.1

Loonbetalingen en sociale premies

€

20.756.379 €

19.245.556

1.2

Sociale uitkeringen personeel

€

282.753 €

267.766

3.

Goederen en diensten

3.0

Personeel van derden

€

2.713.619 €

4.065.925

3.1

Energie

€

211.525 €

142.141

3.3.3

Overige aankopen

€

8.475 €

1.253

3.4.1

Betaalde belastingen

€

38.430

€

25.416

3.4.3

Aankopen niet duurzame goederen

€

4.379.623 €

4.356.882

6.

Verrekeningen

6.0

Reserveringen

€

85.134

€

85.134

6.1

Kapitaallasten

€

1.316.656 €

1.316.650

€

29.792.594 €

29.506.723

227.381 €

247.996

Baten
3.

Goederen en diensten

3.0

Personeel van derden

€

3.4

overige goederen en diensten

€

24.750

€

48.676

4.

Overdrachten

4.02

belastingen op inkomen van gezinnen

€

40.000

€

47.864

4.22

Subsidies overheid

€

12.370

€

12.370

304.501 €

356.906

€

De (hulp)kostenplaatsen zijn volledig doorbelast naar de producten. Deze
doorbelastingen zijn niet in de bovenstaande opstelling meegenomen, omdat er dan
sprake zou zijn van dubbeltellingen in verband met doorberekeningen tussen hulpkostenplaatsen.
De extra lasten voor personeel van derden worden gecompenseerd door de lagere lasten
voor loonbetalingen en sociale premies. De uitgaven voor sociale uitkeringen personeel
hebben betrekking op voormalig personeel.
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Programma 6: Krachtig Noordoostpolder
Programma 6: Krachtig Noordoostpolder

Realisatie
begrotingsjaar

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Incidenteel
gerealiseerd
in het
boekjaar

755.729
3.982
12.425.419

563.177
0
12.462.776

235.777
0
12.687.361

25.517
0
0

Totale baten
Lasten
11 WMO & volksgezondheid
12 Jeugdzorg
13 Participatie

13.185.130

13.025.953

12.923.138

25.517

18.330.692
11.746.423
23.553.673

19.640.753
12.616.654
23.687.318

18.267.561
10.830.008
22.816.817

1.516.008
130.000
963.930

Totale lasten
Saldo (baten – lasten)

52.630.788
-40.445.658

55.944.725
-42.918.772

51.914.387
-38.991.249

2.609.938

Resultaat voor bestemming
Resultaatbestemming
- toevoegingen aan reserves
- onttrekkingen aan reserves

-40.445.658

-42.918.772

-38.991.249

(9.617.470)
8.799.252
(818.218)
-41.263.876

(3.594.841)
5.185.195
1.590.354
-41.328.418

(1.660.483)
1.209.542
(450.941)
-39.442.190

Baten
11 WMO & volksgezondheid
12 Jeugdzorg
13 Participatie

Onvoorzien

Resultaat na bestemming

(730.192)
2.395.938
1.665.746
-918.675

Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie
begrotingsjaar 2016 vóór bestemming:
Het sociaal domein van de Gemeente Noordoostpolder is volop in beweging. De
transformatie krijgt steeds meer vorm en ook ontstaat een steeds scherper beeld bij de
benodigde financiële middelen.
De belangrijkste ontwikkelingen en de budgettaire aanpassingen die dit gedurende 2016
tot gevolg hebben gehad zijn hieronder kort weergegeven. Enerzijds zijn dit gevolgen
beleidswijzigingen, zoals de compensatie van de eigen bijdrage en de wijzigingen op het
gebied van huishoudelijke hulp. Anderzijds zijn het gevolgen van hogere dan
voorafgaand geraamde zorg- ondersteuningsvraag.
Primitieve raming
Compensatie eigen bijdrage
Reservering restant HHT gelden
Hogere
Hogere
Hogere
Hogere

netto bijstandslasten
lasten jeugdzorg
lasten minimabeleid
inkomsten eigen bijdrage

Overhevelingen uit voorgaande jaren
Overhevelingen naar 2017
Overige mutaties
Overboeking formatie kostenplaatsen
Raming na wijzigingen

38.991.249
539.000
700.000 -/840.000
1.722.645
350.000
200.000 -/985.987
558.314 -/193.792 -/1.142.000
42.918.772
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WMO & Volksgezondheid
De lasten van de pijler “WMO & Volksgezondheid” liggen € 1,5 miljoen lager dan de
begroot. Met € 1,4 miljoen lagere lasten, is de belangrijkste oorzaak hiervan de lagere
bestedingen ten aanzien van Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De overige € 100.000
wordt veroorzaakt door kleinere plussen en minnen vanuit onder andere gemeentelijk
armoede- en schuldenbeleid, vreemdelingenbeleid, jeugd- en kinderopvangbeleid en
volksgezondheid.
WMO
Ondanks dat het gerealiseerde lastenniveau lager is dan de gestelde kaders, is dit
vergelijkbaar met 2015. De stabilisatie van het lastenniveau wordt ondersteund door de
stabiele zorgvraag waar we mee te maken hebben.
Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid
Het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid is binnen de gestelde begrotingskaders
uitgevoerd. Wel is er gedurende het jaar 2016 350.000 euro aan additionele middelen
beschikbaar gesteld.
De significante stijging van de lasten ten opzichte van 2015 kan worden verklaart door
de toename van het bijstandsgerechtigden enerzijds en anderzijds een toename van de
verstrekte leenbijstand aan o.a. statushouders. Ondanks dat verstrekking in leenvorm
plaatsvindt, is het onzeker of deze middelen terugontvangen worden. Dit additionele
debiteurenrisico heeft derhalve tot een aanvullende voorziening c.q. last geleid.
Vreemdelingen
Het vreemdelingenbeleid is binnen de begroting uitgevoerd. De hogere lasten als gevolg
van een hogere instroom van vergunninghouders, zijn gecompenseerd door een hogere
doeluitkering.
Jeugd- en kinderopvangbeleid
Voor het jeugd- en kinderopvangbeleid geldt eveneens dat dit binnen de gestelde
begroting is uitgevoerd. Lagere uitgaven ten aanzien van preventie en ontwikkeling,
zorgen voor een positieve afwijking. Hierbij dient te worden aangetekend, dat in 2016
binnen de jeugdzorg een integralere uitvoeringsaanpak is gehanteerd, hetgeen zichtbaar
wordt in hogere lasten onder de pijler “Jeugdzorg” ten opzichte van 2015.
Volksgezondheid
De lasten op het gebied van volksgezondheid vallen lager uit dan begroot. Dit is met
name het gevolg van lagere dan begrote uitgaven op het gebied van ontwikkeling.
Daarnaast was er sprake van een eenmalige bate vanuit de GR GGD.
Jeugdzorg
De lasten van de jeugdzorg komen voor 2016 op 11,7 mln. dit is 0,9 mln. lager dan
begroot, wel is in 2016 het budgettaire kader met 1,7 mln. verhoogd. Ten opzichte van
2015 betreft dit een lastenstijging van 2,1 mln.
Een groot deel van de stijging vloeit voort uit een breder aanbod van laagdrempelige
preventieve en ambulante zorgvoorzieningen, welke als doel hebben gebruik van relatief
dure specialistische voorzieningen te beperken.
Deze voorzieningen zijn gedurende 2015 ontwikkelend en zijn derhalve financieel pas in
2016 zichtbaar. De verwachte positieve uitwerkingseffecten van deze voorzieningen
zullen echter pas op termijn zichtbaar worden.
Ook op het gebied van maatwerkvoorzieningen wordt gewerkt aan de transformatie van
het jeugdzorgaanbod. Een eenmalige investeringssubsidie in 2016 van 120.000 voor een
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nieuw zorginitiatief op het gebied van jeugd GGZ, dichtbij onze inwoners is hier een
voorbeeld van.
Wel zijn in 2016 de lasten van maatwerkwerkvoorzieningen gestegen ten opzichte van
2015. De toename in zorgvraag is zowel zichtbaar voor lokale, regionale als landelijke
zorg. De stijging is over de gehele linie zichtbaar. Enerzijds is er sprake van een
toenemende zorgvraag, wat impliceert dat met name de weg naar zorg beter gevonden
wordt. En anderzijds is 2015 voor met name hoog specialisitische zorg een aan- /
inloopjaar geweest, waardoor de werkelijke lasten van onder andere DBC’s nu pas echt
volledig zijn.
Participatie
De netto lasten op het gebied van participatie liggen binnen de gestelde kaders. Er heeft
echter in 2016 wel een bijraming heeft plaatsgevonden, als gevolg van hogere
uitkeringslasten en een lagere dan primitief begrote doeluitkering op dit gebied.
Bijstandsverlening
De netto lasten van bijstandsverlening liggen bijna 0,2 mln. boven begroot niveau.
Rekeninghoudend met de genoemde bijraming, welke volledig betrekking had op
bijstandsverlening, is de overschrijding ten opzichte van het primitieve kader ruim 1 mln.
De overschrijding op het gebied van bijstandverlening en de stijging ten opzichte van
2015, zijn te relateren aan de sterke groei van het aantal bijstandsgerichtigden. In 2016
is het gemiddeld aantal dossiers gestegen met 10,4% gestegen ten op zichte van 2015.
Doordat het lastenniveau conform het “Beeld van de uitvoering” (het uniform
toetsingskader van Rijk), de door het Rijk beschikbaargestelde doeluitkering met 1 mln.
zijnde meer dan 5% overschrijdt, kan de gemeente Noordoostpolder aanspraak maken
op een vangnetuitkering. De mogelijke inkomsten hiervan zijn niet in deze cijfers
opgenomen. Dit omdat de definitieve aanvraag pas in 2017 kan worden gedaan en
derhalve geen zekerheid is.
Sociale Werkvoorziening
De lasten van GR in het kader van de WSW zijn binnen de begroting gebleven. In de
begroting was rekening gehouden met additionele lasten ten behoeve van het verschil
tussen de werkelijke en door het Rijk berekende afbouw van de WSW. Echter een
positieve aanpassing bij de meicirculaire heeft er toe geleid dat deze lasten niet
gerealiseerd zijn.
Re-integratie / Participatie
Het beleid op het gebied van reintegratie en partcipatie wordt binnen de gemeente
Noordoostpolder uitgevoerd door de sociale teams en de WerkCorporatie.
De gerealiseerde baten zijn lager dan voorzien. Dit is het gevolg van het feit dat er
minder formatie vanuit de gemeente is gedetacheerd aan de WerkCorporatie. Hier staan
lagere personeelslasten tegenover.
Rekeninghoudend met bovenstaande liggen de gerealiseerde netto lasten binnen de
gestelde kaders en laten een vergelijkbaar beeld zien met 2015.
Decentralisaties
Met ingang van 2015 zijn er diverse taken naar de gemeenten gedecentraliseerd. In
2016 is er veel communicatie geweest over mogelijke overschotten die hierbij zijn
ontstaan. Het CBS genereert gegevens uit de financiële administratie van gemeenten. Op
basis van deze gegevens wordt landelijk de indruk gewekt dat de gemeentelijke uitgaven
voor WMO, Jeugd en Participatie lager zijn dan de uitkering die de gemeenten ontvangen
van het Rijk.
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Wanneer we de gerealiseerde lasten afzetten tegen de ontvangen decentralisatie
uitkeringen kunnen we stellen dat dit in 2016 realiteit is. Al is er wel sprake is van
duidelijke verschillen op de diverse terreinen. Zo is er sprake van een overschot voor de
WMO en een tekort ten aanzien van de Jeugdwet. Per saldo is er sprake van een
overschot van 1,1 mln., wat zal worden toegevoegd aan de reserve sociaal domein.
Belangrijk is op te merken dat het overschot slechts van tijdelijke aard is. De beschikbare
budgetten worden trapsgewijs verlaagd, waarbij geldt dat er ook in 2017 sprake zal zijn
van een verlaging. Rekeninghoudend met deze verlaging zal er met ingang van 2017 op
basis van het huidige lastenniveau geen sprake meer zijn van een overschot, maar een
tekort.
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Incidentele baten en lasten
Incidentele baten en lasten

Lasten
Omschrijving

Pijler

Bedrag

Programma 1
Duurzaamheidsprogramma
Omvorming plantsoenen
Uitvoeringsplan Speelplaatsen 2015
vGRP 2012 OAS
Project Schaliegas nee
Milieu
Verkoop rond smedingsplein
Voorbereidingskrediet Marknesserbrug
Achterstallig onderhoud wegbermen
Parkeerproblematiek
Verkeersstudies NOP
Rotonde Moerasandijviestraat
Woonrijp maken Tollebeek-West 2012
Vervanging bruggen 2009-2012
Openbare orde en veiligheid
Bouwen & wonen
Project MSB
DNA Emmeloord
Ontwikkeling GBKN 2009
Bouwen & wonen
Poldertoren 2013 amendement
Scenariokeuze OPP Emmeloord
Open planproces Emmeloord Centrum
Herstr. openbare ruimte Emmeloord Oost
Project plan uitvoeringslab Nagele
Woonvisie 2014
Woonvisie Noordoostpolder
Bijdrage LAG Leader 3
Leefbaarheid wijken en dorpen
Open planproces Emmeloord Centrum
Quick Wins Hart voor Emmeloord

1A
1A
1A
1A
1A
1A
1A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2B
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B

50.000
29.266
98.053
38.705
15.344
39.607
238.466
40.919
30.000
19.150
21.725
13.162
495
394.636
16.000
7.500
868
5
13.160
33.963
25.586
27.192
4.088
2.024
712.382
7.336
10.918
2.000
2.700
45.745
28.500

Programma 2
Projectplan voorzien in vastgoed
Onderwijshuisvesting primair onderwijs
Peuterspeelzaalwerk
St. Josephschool huur tijd huisvesting
Vergoeding bewegingsonderwijs
Asbestsanering schoolgebouwen 2011
De keerkring sloop 2013
Onderhoud onderwijshuisvesting 2013
Onderhoud onderwijshuisvesting 2014
Zonnebloem onderhoud 2015
Uitbreiding De Wissel Luttelgeest
Aanpassing bestaande onderwijsgebouwen VIV
Sloop diverse onderwijsgebouwen 2016
Minderhoud aanleg parkeerplaatsen
Klimop dak constructiefout
Peuterspeelzaalwerk
Lokaal onderwijsbeleid
Onderwijshuisvesting primair onderwijs
Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs
Peuterspeelzaalwerk
Afkoop beheer en onderhoud tennisbanen
Culturele visitekaartjes
7e landschapskunstwerk
Kunstzinnige vorming
Cultuurbedrijf
Publieks participatieplan werelderfgoed Schokland
Nieuwe natuur Schokland
Marktverkenning bezoekerscentrum Schokland

4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
5A
5B
5B
5B
5B
5C
5C
5C

80.000
3.500
133.680
93.845
43.509
38.524
28.803
21.882
26.578
28.548
15.000
168.303
6.233
19.541
98.057
25.000
15.000
196.596
6.365
82.720
29.814
16.382
60.000
66.436
200.000
53.474
75.536
350
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Omschrijving

Pijler

Bedrag

Programma 3
Opknappen werklocaties subsidie
Snel internet buitengebied
Verwervingskosten de Stiepe
World potato city
Transitie ZZL gelden
Sloop schuur Muntweg
Gemeentelijke eigendommen
Te boek stellen / afwaarderen MVA's
Investering landelijk gebied

7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7D

16.850
107.608
104.757
70.000
989.939
45.500
6.000
405.377
40.768

Programma 4
Project dienstverlening
Kwaliteitshandvest
Wachtgelden college
Internationalisering
Onderzoek regionale samenwerking
2 daagse raad
HR21 implementatie
Toptaken website
Marketing 2009
Arbeidsmarktcommunicatie
Toptaken website
Voorziening pensioenen wethouders

8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

45.553
30.000
146.146
20.500
7.479
3.000
1.697
846
32.574
1.716
48.573
272.126

Programma 5
Storting ten gunste van reserve E261
Storting ten gunste van afschrijvingsreserve de Stiepe
Storting ten gunste van reserve duurzaamheisdleningen
IZA gelden personeel
Lean maken processen
Scannen/ digitaliseren fysieke dossiers

10
10
10
10
10
10

31.098
250.000
50.000
15.000
20.000
71.116

Programma 6
Gezond in de stad (GIDS) gelden
Formatie programma sociaal domein
Projectkosten sociaal domein
Compensatie eigen bijdrage zorg in natura
Dotatie sociaal domein HHT
Jeugdactiviteiten
Investeringssubsidie Flevostate
Bijstand

11
11
11
11
11
12
12
13

94.000
974.000
35.599
412.409
730.192
10.000
120.000
963.930

Totaal incidentele lasten

9.777.524
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Baten
Omschrijving

Pijler

Bedrag

Programma 1
Duurzaamheidswinkel
Omvorming plantsoenen
Uitvoeringsplan Speelplaatsen 2015
vGRP 2012 OAS
Project Schaliegas nee
Milieu
verkoop grond Smedingplein
Voorbereidingskrediet Marknesserbrug
Achterstallig onderhoud wegbermen
Parkeerproblematiek
Verkeersstudies NOP
Rotonde Moerasandijviestraat
Woonrijpmaken Tollebeek-West 2012
Vervanging bruggen 2009-2012
Openbare orde en veiligheid
Bouwen & wonen
Project MSB
DNA Emmeloord
Ontwikkeling GBKN 2009
Bouwen & wonen
Poldertoren 2013 amendement
Scenariokeuze OPP Emmeloord
Open planproces Emmeloord Centrum
Herstr openbare ruimte Emmeloord Oost
Project plan uitvoeringslab Nagele
Woonvisie 2014
Woonvisie Noordoostpolder
Bijdrage LAG Leader 3
Leefbaarheid wijken en dorpen
Open planproces Emmeloord Centrum
Quick Wins Hart voor Emmeloord

1A
1A
1A
1A
1A
1A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2A
2B
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3A
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B
3B

50.000
29.266
98.053
38.705
15.344
26.000
238.466
40.919
30.000
19.150
21.725
13.162
495
394.636
16.000
7.500
868
5
13.160
33.963
25.586
27.192
4.088
2.024
712.382
7.336
10.918
2.000
2.700
45.745
28.500

Programma 2
Projectplan voorzien in vastgoed
Onderwijshuisvesting primair onderw.
Peuterspeelzaalwerk
St. Josephschool huur tijd huisvesting
Vergoeding bewegingsonderwijs
Asbestsanering schoolgebouwen 2011
De keerkring sloop 2013
Onderhoud onderwijshuisvesting 2013
Onderhoud onderwijshuisvesting 2014
Zonnebloem onderhoud 2015
Uitbreiding De Wissel Luttelgeest
Aanpassing bestaande onderwijsgebouwen VIV
Sloop diverse onderwijsgebouwen 2016
Minderhoud aanleg parkeerplaatsen
Klimop dak constructiefout
Peuterspeelzaalwerk
Lokaal onderwijsbeleid
Golfbaan
Sportvelden
Afkoop beheer en onderhoud tennisbanen
Sporthallen
Culturele visitekaartjes
7e landschapskunstwerk
Cultuurbedrijf
Nieuwe natuur Schokland
Publieks participatieplan werelderfgoed Schokland

4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
4A
5A
5A
5A
5A
5B
5B
5B
5C
5C

80.000
3.500
133.680
93.845
43.509
38.524
28.803
21.882
26.578
28.548
15.000
168.303
6.233
19.541
98.057
25.000
15.000
24.000
150.000
29.814
12.500
16.382
59.450
200.000
75.636
53.474
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Omschrijving

Pijler

Bedrag

Programma 3
Opknappen werklocaties subsidie
Snel internet buitengebied
Verwervingskosten de Stiepe
World potato city
Transitie ZZL gelden
Bevorderen economie
Te boek stellen / afwaarderen MVA's
Incidentele baat verkoop PWA
Investering landelijk gebied

7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7A
7D

16.850
107.608
104.757
70.000
989.939
13.300
405.377
661.200
40.768

Programma 4
Project dienstverlening
Kwaliteitshandvest
Wachtgelden college
Internationalisering
Onderzoek regionale samenwerking
2 daagse raad
Public relations
HR21 implementatie
Toptaken website
Marketing 2009
Arbeidsmarktcommunicatie
Toptaken website

8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

39.543
30.000
146.146
17.500
7.479
3.000
6.239
1.697
846
32.574
1.716
48.573

Programma 5
Storting ten gunste van reserve E261
Vrijval uit de reserve uit te voeren werkzaamheden 2011
Vrijval uit de reserve uit te voeren werkzaamheden 2012
Vrijval uit de reserve uit te voeren werkzaamheden 2013
Vrijval uit de reserve uit te voeren werkzaamheden 2015
Vennootschapsbelasting
IZA gelden personeel
Lean maken processen
Scannen/ digitaliseren fysieke dossiers
Gezond in de stad (GIDS) gelden
HHT gelden

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

31.098
4.399
4.668
3.825
68.326
150.000
15.000
20.000
71.116
94.000
904.285

Programma 6
Uitkering logopedie
Compensatie eigen bijdrage zorg in natura
Projectkosten sociaal domein
Jeugdactiviteiten
Bijstand
Formatie programma sociaal domein

11
11
11
12
13
13

25.517
412.409
35.599
10.000
963.930
974.000

Totaal incidentele baten

9.956.431
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Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Omschrijving

Begroting

Werkelijk

2016

2016

Lasten
Mutatie reserve (storting):
Reserve beleidsplan: Windpark
Reserve vervanging bruggen
Reserve onderhoud/aanpassing MFC

10.000

10.000

430.000

430.000

12.000

12.000

1.087.568

1.087.568

Reserve Sociaal domein: WMO decentralisaties

669.058

1.140.460

Reserve Sociaal Domein: WMO 2007

991.425

1.379.406

0

14.112

3.200.051

4.073.546

Reserve onderhoud uitbreiding Tollebeek

-21.850

-21.850

Reserve N50

-29.785

-29.785

Reserve beleidsplan: exploitatie golfbaan

-24.000

-24.000

-121.763

-121.763

Reserve beeldende kunst en cultuur

-22.000

-16.382

Reserve exploitatie Poldertoren

-18.707

4.997

Reserve onderwijsachterstand

-3.425

-3.425

Afschrijvingsreserve hardware

-5.927

-5.927

Afschrijvingsreserve dienstauto

-2.275

-2.275

Reserve sociaal domein: Minimabeleid

-75.520

-50.014

Reserve sociaal domein: Participatie

-14.668

0

-339.920

-270.424

Rentebijschrijving

Reserve Sociaal Domein: Minimabeleid
Totaal
Baten
Mutatie reserve (onttrekking):

Reserve onderwijshuisvesting

Totaal

299

300

Analyse
begrotingsafwijking
en
begrotingsrechtmatigheid
2016

301

302

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 2016
Raming begrotingsjaar ná wijziging
Omschrijving programma

01 Fysieke leefomgeving

Baten

Lasten

Saldo

Realisatie begrotingsjaar

Baten

Lasten

Begrotingsafwijking

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

26.143.889

44.572.700

(18.428.811)

30.097.058

43.876.017

(13.778.959)

3.953.169

696.683

4.649.852

02 Sociale leefbaarheid

1.904.836

16.364.019

(14.459.183)

1.795.502

15.278.171

(13.482.669)

(109.334)

1.085.848

976.514

03 Economische ontwikkeling

1.455.253

4.120.666

(2.665.413)

1.611.077

4.439.994

(2.828.917)

155.824

(319.328)

(163.504)

768.600

7.894.010

(7.125.410)

883.604

7.223.476

(6.339.872)

115.004

670.534

785.538

05 Financiën

83.298.942

1.514.447

81.784.495

83.384.738

1.140.361

82.244.377

85.796

374.086

459.882

06 Krachtig Noordoostpolder

13.025.953

55.944.725

(42.918.772)

13.185.130

53.630.788

(40.445.658)

159.177

2.313.937

2.473.114

(3.813.094)

130.957.109

125.588.807

5.368.302

4.359.636

4.821.760

9.181.396

04 Dienstverlening en besturen

Resultaat vóór bestemming

126.597.473

130.410.567

01 Fysieke leefomgeving

2.685.223

3.775.109

(1.089.886)

2.879.582

6.183.194

(3.303.612)

194.359

(2.408.085)

(2.213.726)

02 Sociale leefbaarheid

2.611.198

401.125

2.210.073

1.436.255

366.600

1.069.655

(1.174.943)

34.525

(1.140.418)

03 Economische ontwikkeling

2.148.782

66.612

2.082.170

1.763.711

66.612

1.697.099

(385.071)

0

(385.071)

04 Dienstverlening en besturen

372.399

0

372.399

335.313

0

335.313

(37.086)

0

(37.086)

05 Financiën

410.094

1.573.666

(1.163.572)

345.536

1.573.665

(1.228.129)

(64.558)

1

(64.557)

5.185.195

3.594.841

1.590.354

8.799.252

9.617.470

(818.218)

3.614.057

(6.022.629)

(2.408.572)

13.412.891

9.411.353

4.001.538

15.559.649

17.807.541

(2.247.892)

2.146.758

(8.396.188)

(6.249.430)

06 Krachtig Noordoostpolder
Subtotaal mutaties reserves
Vennootschapsbelasting
Resultaat ná bestemming

188.444

(150.000)

(150.000)

2.970.410

2.781.966
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Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen
tenminste de volgende “soorten”
begrotingsafwijkingen 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
begrotingsaanpassing 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
bestaande beleid, maar waarbij de accountant
ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig
zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte
kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse
informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel
tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd
met de budgetregels zoals afgesproken met de raad.

X

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels
worden gecompenseerd door direct gerelateerde
opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of
kostendekkende omzet.

X

Kostenoverschrijdingen bij open einde
(subsidie)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
subsidieverstrekker, belastingdienst of een
toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een
belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak
gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van weten regelgeving die na het verantwoordingsjaar 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

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten
(investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk
zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en
financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende
jaren.
- jaar van investeren
- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

X

X

X
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Toelichting begrotingsrechtmatigheid
Binnen programma 3 is er sprake van een begrotingsoverschrijding van € 319.329 aan
de kostenzijde. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de vrijval van de
verliesvoorziening van complex Bant Zuid-Oost fase II. Deze grondexploitatie is in 2016
in exploitatie is genomen. De vrijval van de verliesvoorziening is geraamd binnen
programma 3, echter verloopt de realisatie van de vrijval via het product complexen
grondexploitaties van programma 1. Het negatieve effect hiervan in programma 3 is
€ 655.250. Het betreft een overschrijding van de categorie kostenoverschrijdingen welke
geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. De
vrijval zit namelijk besloten in programma 1. Welke onrechtmatig is, maar niet mee telt
voor eindoordeel.
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Wet Normering Topinkomens
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Wet normering topinkomens
Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (hierna: WNT)van kracht
geworden. De WNT vervangt de Wet openbaarmaking uit publieke middelen
gefinancierde topinkomens (Wopt).
De WNT norm is in 2016 vastgesteld op € 179.000. De WNT-norm is tot stand gekomen
nadat er in de voorafgaande jaren een toenemende maatschappelijke verontwaardiging
was ontstaan over de hoge salarissen (en ontslagvergoedingen) voor openbare
bestuurders.
De wijze van verantwoording van de WNT in de jaarrekening is vergelijkbaar met de
Wopt. Een belangrijk verschil is wel dat uit hoofde van de WNT de bezoldiging van alle
topfunctionarissen (volgens de wet: gemeentesecretaris en griffier) ook moet worden
verantwoord als de norm niet is overschreden. Van overige medewerkers moet alleen
een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de norm. Dit is overigens bij de
gemeente Noordoostpolder niet van toepassing.
Functie

Griffier

Naam
Beloning
Belastbare vaste en
variabele
kostenvergoeding
Voorziening ten behoeve
van beloningen
betaalbaar op termijn

R.F. Wassink
€ 80.310
€ 2.683

I.J.W. Valk
€ 105.485
€ 5.825

E.G. de Vries
€ 106.424
€ 5.825

€ 9.013

€ 11.680

€ 11.680

Duur en omvang van het
dienstverband in het
verslagjaar

36 uur per week
gedurende het
gehele jaar

36 uur per week
gedurende het
gehele jaar

36 uur per week
gedurende het
gehele jaar

€ 90.048

€ 117.494

€ 118.300

Nvt

Nvt

Nvt

Beloning en
kostenvergoeding in het
voorgaande jaar
Motivering voor de
overschrijding van de
maximale
bezoldigingsnorm

Gemeentesecretaris /
directeur

Algemeen
directeur /
loco-secretaris

309

310

Single Information
Single Audit
2016

311
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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 (Rijk of
Provincie) 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.
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
die de informatie gebruiken voor het afrekenen van verstrekte subsidies en het
berekenen van vervolgsubsidies.
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BZK

C7C

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d.
Hieronder per regel één
Besteding (jaar T) ten laste
Overige bestedingen (jaar T)
Cumulatieve bestedingen ten
beschikkingsnummer en in de van provinciale middelen
laste van provinciale middelen
kolommen ernaast de
tot en met (jaar T)
Provinciale beschikking verantwoordingsinformatie
en/of verordening
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
Project-gemeenten
van de juistheid en volledigheid
(SiSa tussen
van de
medeoverheden)
verantwoordingsinformatie
Investering stedelijke
vernieuwing (ISV) II

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C7C / 01

1 1508845
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R
Indicatornummer: C7C / 02

€ 156.015
Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C7C / 07
Indicatornummer: C7C / 08
1 1508845
Nee

OCW

D9

Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan
beleid 2011-2017 (OAB) voorzieningen voor
voorschoolse educatie die
voldoen aan de wettelijke
kwaliteitseisen (conform artikel
Besluit specifieke
166, eerste lid WPO)
uitkeringen
gemeentelijke
onderwijsachterstanden
beleid 2011-2017

Besteding (jaar T) aan overige
activiteiten (naast VVE) voor
leerlingen met een grote
achterstand in de Nederlandse
taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

€ 1.014.948
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 05

€ 277.079
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(lasten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 06

Aard controle R
Indicatornummer: C7C / 03

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C7C / 04

10 januari 2017
Cumulatieve overige
bestedingen tot en met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming van
de juistheid en volledigheid van
de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C7C / 05

€ 1.404.334
Activiteiten stedelijke
vernieuwing (in aantallen)

€ 161.506
Activiteiten stedelijke
vernieuwing (in aantallen)

€ 1.453.747
Activiteiten stedelijke
vernieuwing

Afspraak

Realisatie

Toelichting afwijking

Alleen in te vullen na afloop
project

Alleen in te vullen na afloop
project

Alleen in te vullen na afloop
project

Aard controle D1
Indicatornummer: C7C / 09

Besteding (jaar T) aan
afspraken over voor- en
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van
scholen, houders van
kindcentra en
peuterspeelzalen (conform
artikel 167 WPO)

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

€ 26.097
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 07

Aard controle D1
Indicatornummer: C7C / 10

Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C7C / 06

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C7C / 11

Opgebouwde reserve ultimo
(jaar T-1)
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04

€0
Van andere gemeenten in (jaar
T) overgeboekte middelen
(baten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 08
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w.
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Controleverklaring
2016
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder

321

322

323

324

325
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Vaststelling

327

328

Vaststelling
De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 juni 2017, no. 486061;
BESLUIT:
de jaarstukken 2016 vast te stellen; en
het positieve resultaat ad € 2.970.410 conform vastgesteld beleid als volgt te
bestemmen:
- toevoeging aan de Reserve bouwgrondexploitaties
€ 661.200
- toevoeging aan de Reserve beleidsplan (oormerk
Marknesserbrug)
€ 2.309.210

Aldus besloten in de openbare vergadering
van d.d. 10 juli 2017.
De griffier,

de voorzitter,
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Bijlage 1
Investeringsoverzicht
2016

331

332

Investeringsoverzicht 2016
INVESTERINGEN MET ECONOMISCH
NUT
Vervanging AED’s
De Keerkring nieuwbouw
St. Joseph uitbr/ aanp hoofdgebouw
Div scholen maatregelen frisse school
Emelwerda uitbreiding gebouw de Es
Uitbreiding de Sprang Tollebeek
Onderwijsleerpakketten
Zonnebloemschool
Onderwijsleerpakketten De Wissel
Riolering Oosterringweg Luttelgeest
Aankoop Pilotenweg 5
Aankoop De Stiepe Rutten
Uitbreiding begraafplaats Emmeloord
Verlichting milieustraat
Vervanging pompen gladheidbestrijding
Windsheelds milieustraat
Valbeveiliging stortbordes milieustraat
Container sheelds milieustraat
Hardware automatisering 2015
Hardware automatisering 2016
Hardware iPad/iPhone
Hardware iPad’s (burger-)raadsleden
Software automatisering 2014
Software automatisering 2015
vervanging Dimpactproducten
Zonnepanelen gemeentewerf
Zonnepanelen gemeentehuis
Zonwering gemeentehuis
Containers afvalinzameling
Kunstgrasveld voetbal Creil onderlaag
Kunstgrasveld voetbal Creil toplaag
2 actiewagens en oprijwagen
Vervanging bestelauto Citroën Berlingo
Electronisch systeem toegang
sportaccommodaties
vGRP
Inrichting instructieruimte

€
€
€
€
€
€
€

(RESTANT)
KREDIETEN
40.000
140.529
107.266
7.108
120.000
249.950
6.711

€
€
€
€
€
€
€

INVESTERING
2016
0
140.529
107.265
7.108
120.000
245.950
6.711

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13.942
545.000
305.000
250.000
26.538
10.000
11.985
14.000
30.000
35.000
64.126
33.000
105.000
16.800
120.995
192.941
7.411
124.300
185.000
178.000
1.090.000
114.108
181.578
20.600
20.000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

13.942
332.459
305.000
250.000
30.642
7.796
6.300
0
29.230
35.000
62.225
64.389
101.085
16.490
120.960
208.555
6.527
124.268
184.586
153.043
1.099.108
114.108
181.578
4.368
19.947

€
€
€

91.000
1.612.700
35.000

€
€
€

71.964
665.271
32.697

6.105.588

4.869.101
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Bijlage 2
Gewaarborgde geldleningen
2016
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336

Gevallen van gemeensch.
waarborging van de geldlening
Oorspronkelijk
bedrag van de
lening

Doel van de lening

18

€

308.570,55 Financiering flat "Toutenburgh"

45

€

46

€

47

€

5.612.807,49 Vervolg herfinanciering complex
EV-2315
581.746,24 Vervolg herfinanciering complex
EV-2390
1.545.500,29 Herfinanciering complex EV-2535

48

€

630.300,72

50

€

1.554.651,02

51

€

403.864,39

70

€

2.155.956,59

71

€

1.238.934,02

75

€

4.310.912,05

76

€

4.310.912,05

77

€

1.705.759,83

78

€

6.126.486,70

96

€

8.000.000,00

97

€

10.000.000,00

Naam van de geldnemer
(geldgever )

€
258.512,18
€
264.500,00
€
134.000,00
€
89.000,00
€ 109.674.819,74

Woonzorg Nederland
Woonzorg Nederland district Noord-West
Mercatus
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Mercatus
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Mercatus
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Herfinanciering complex EVAT-310
Mercatus
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Vervolg herfinanciering complex
Mercatus
EV-2316
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Vervolg herfinanciering complex
Mercatus
EV-2471
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Herfinanciering diverse complexen
Mercatus
woningwetwoningen
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Herfinanciering diverse complexen
Mercatus
woningwetwoningen
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Herfinanciering diverse complexen
Mercatus
woningwetwoningen
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Herfinanciering diverse complexen
Mercatus
woningwetwoningen
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Herfinanciering diverse complexen
Mercatus
woningwetwoningen
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Herfinanciering diverse complexen
Mercatus
woningwetwoningen
N.V. Bank Ned. Gemeenten
herfinanciering div. complexen
Mercatus
Nederlandse Waterschapsbank N.V.
herfinanciering div. complexen
Mercatus
Nederlandse Waterschapsbank N.V.
herfinanciering complex
Stichting Woonzorg Nederland
Diemenhof
N.V. Bank Ned. Gemeenten
financiering div. complexen
Mercatus
en nieuwbouw Tollebeek e.d.
ABN AMRO N.V.
financiering grond Emmelhage,
Mercatus
ren. Bergenbuurt en nieuwbouw
Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Herfinanciering diverse complexen
Mercatus
woningwetwoningen
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Herfinanciering diverse complexen
Mercatus
woningwetwoningen
N.V. Bank Ned. Gemeenten
vervangende lening bouw 30 woonStichting Woonzorg Nederland
eenheden Wijdeneshof De Zuidert
N.V. Bank Ned. Gemeenten
financiering prof. Lorentzstraat en
Mercatus
Pasteur- en Picassohage/ herf div. complN.V. Bank Ned. Gemeenten
Nieuwbouw 84 eenheden op de Balkan Mercatus
Aegon Levensverzekering N.V.
Nieuwbouw aan de Baanhoek Ens
Mercatus
en modernisering Sport- en Meerweg
N.V. Bank Ned. Gemeenten
herfinanciering div. complexen
Mercatus
AG Insurance SA
herfinanciering div. complexen
Mercatus
AG Insurance SA
Borgtochtovereenkomst ZLF
Borgtochtovereenkomst ZLF
Borgtochtovereenkomst ZLF
Borgtochtovereenkomst ZLF
Totalen incl. dekking Waarborgfonds Sociale Woningbouw

€

Totalen excl. dekking Waarborgfonds Sociale Woningbouw

99

€

3.559.000,00

100

€

15.000.000,00

101

€

10.000.000,00

102

€

3.097.471,62

103

€

1.590.933,99

106

€

1.195.000,00

107

€

8.000.000,00

108

€

4.500.000,00

109

€

4.500.000,00

110

€

4.500.000,00

111

€

4.500.000,00

965.582,73

Namen van
de andere
borgen

WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW
WSW

Datum en nummer van het

Deel geldlening
besluit
gewaarborgd
door eigen
gemeente
100%
27-04-1978
no. 4515-3
tertiaire
26-03-1987
achtervang
no. 2535-4
tertiaire
26-03-1987
achtervang
no. 2535-4
tertiaire
26-03-1987
achtervang
no. 2535-4
tertiaire
26-03-1987
achtervang
no. 2535-4
tertiaire
26-03-1987
achtervang
no. 2535-4
tertiaire
26-03-1987
achtervang
no. 2535-4
tertiaire
25-11-1993
achtervang
no. 16260-3
tertiaire
25-11-1993
achtervang
no. 16260-3
tertiaire
25-11-1993
achtervang
no. 16260-3
tertiaire
25-11-1993
achtervang
no. 16260-3
tertiaire
25-11-1993
achtervang
no. 16260-3
tertiaire
25-11-1993
achtervang
no. 16260-3
tertiaire
26-09-1995
achtervang
no. 19317-2/3
tertiaire
26-09-1995
achtervang
no. 19317-2/3
tertiaire
26-09-1995
achtervang
no. 19317-2/3
tertiaire
26-09-1995
achtervang
no. 19317-2/3
tertiaire
26-09-1995
achtervang
no. 19317-2/3
tertiaire
26-09-1995
achtervang
no. 19317-2/3
tertiaire
26-09-1995
achtervang
no. 19317-2/3
tertiaire
26-09-1995
achtervang
no. 19317-2/3
tertiaire
26-09-1995
achtervang
no. 19317-2/3
tertiaire
26-09-1995
achtervang
no. 19317-2/3
tertiaire
26-09-1995
achtervang
no. 19317-2/3
tertiaire
26-09-1995
achtervang
no. 19317-2/3
tertiaire
26-09-1995
achtervang
no. 19317-2/3
100%
100%
100%
100%

*

Jaar Loop- Rente
van
tijd
%
goedkeurings- verbesluit
lening

Restantbedrag van de
lening aan het begin
van het dienstjaar

Restantbedrag van de lening
aan het einde van het
dienstjaar

40

7,88%

65.944,21

20.337,75

45.606,46

waarvan door
de gemeente
gewaarborgd
45.606,46

11-5-2011

2011

20

4,26%

3.566.530,90

3.566.530,90

160.045,01

3.406.485,89

3.406.485,89

*

11-5-2011

2011

20

4,49%

384.459,28

384.459,28

16.935,76

367.523,52

367.523,52

*

12-8-2003

2004

30

2,790%

1.486.744,28

1.486.744,28

60.395,30

1.426.348,98

1.426.348,98

*

5-11-2003

2014

10

3,020%

630.300,72

630.300,72

0,00

630.300,72

630.300,72

*

11-5-2011

2011

20

4,49%

1.021.278,37

1.021.278,37

44.988,21

976.290,16

976.290,16

*

22-5-2001
8376-09-u
22-5-2001
8376-09-u
22-5-2001
8376-09-u
11-5-2011

2002

30

2,85%

241.886,86

241.886,86

11.261,71

230.625,15

230.625,15

*

2013

31

2,71%

1.998.742,77

1.998.742,77

81.816,52

1.916.926,25

1.916.926,25

*

2013

34

2,74%

1.163.564,61

1.163.564,61

39.240,52

1.124.324,09

1.124.324,09

*

2010

14

3,21%

1.946.518,01

1.946.518,01

189.969,83

1.756.548,18

1.756.548,18

*

2005

19

0,99%

2.065.116,46

2.065.116,46

220.520,04

1.844.596,42

1.844.596,42

*

2010

10

3,00%

489.005,68

489.005,68

92.106,45

396.899,23

396.899,23

*

2003

24

2,54%

3.534.810,92

3.534.810,92

255.649,49

3.279.161,43

3.279.161,43

*

10

4,195%

0,00

0,00

*

25-10-2005

11

3,655%

0,00

0,00

*

28-3-2006

20

3,93%

27-2-2007

40

3,580%

27-11-2007

11

4,500%

7-10-2008

10

7-10-2008

10

28-9-2010

10.000.000,00

-

totaal

Toelichting

waarvan door
de gemeente
gewaarborgd
65.944,21

22-5-2001
8376-09-u
25-10-2005

totaal

Totaalbedrag
van de
gewone en
buitengewone
aflossing

10.000.000,00

10.000.000,00

3.559.000,00

3.559.000,00

0,00

3.559.000,00

3.559.000,00

*

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

*

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

*

4,740%

2.017.310,26

2.017.310,26

184.918,21

1.832.392,05

1.832.392,05

*

4,760%

1.330.499,64

1.330.499,64

44.617,54

1.285.882,10

1.285.882,10

*

20

3,80%

896.250,00

896.250,00

59.750,00

836.500,00

836.500,00

*

6.655.691,95

6.655.691,95

473.655,57

6.182.036,38

6.182.036,38

*

19-6-2012

2012

15

2,825%

17-5-2016

2012

20

1,580%

-

-

4.500.000,00

4.500.000,00

*

17-5-2016

2012

15

1,365%

-

-

4.500.000,00

4.500.000,00

*

13-9-2016

10

0,510%

-

-

4.500.000,00

4.500.000,00

*

13-9-2016

13

0,700%

-

4.500.000,00

4.500.000,00

*

0,00
136.093,69
27.938,54
82.811,19
74.344.290,43

0,00
136.093,69
27.938,54
82.811,19
74.344.290,43

2011
2012
2013
2014

22.550,24
173.478,06
45.079,46
83.824,40
68.378.587,08

22.550,24
22.550,24
173.478,06
37.384,37
45.079,46
17.140,92
83.824,40
1.013,21
68.378.587,08 12.034.296,65

390.876,37
390.876,37
98.426,49
292.449,88
292.449,88
Hiervoor geldt dat betreffende leningen gewaarborgd worden door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Voor de gemeente geldt enkel een tertiaire achtervang
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Bijlage 3
Kasstromenoverzicht
2016
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Kasstromenoverzicht
Een kasstromenoverzicht laat zien welke geldstromen feitelijk hebben plaatsgevonden in
2016. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De mutaties
zijn berekend uit de resultaten en de balansmutaties die van invloed zijn op de
kasstromen. De kasstromen zijn gesplitst naar operationele activiteiten,
investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten.
De kasstromen hebben betrekking op het verslagjaar ongeacht het jaar van toerekening
aan de resultaten of balans.
De netto kasstroom bestaat uit de netto mutatie tussen de liquide middelen in
vergelijking met het vorig verslagjaar.
Ontvangen en betaalde interest zijn opgenomen onder de operationele activiteiten als
onderdeel van het resultaat na bestemming.
De investeringen en desinvesteringen in gronden zijn opgenomen onder de
investeringsactiviteiten.
2016

2015

Operationele activiteiten:
Resultaat na bestemming

€

2.970.410

€

2.827.974

Afschrijvingen

€

3.816.289

€

3.464.815

Dotatie voorzieningen

€

4.399.261

€

6.054.317

Mutatie kortlopende vorderingen

€

1.209.609

€

-180.495

Mutatie kortlopende schulden

€

-593.724

€

633.189

Mutatie overlopende activa

€

1.259.538

€

2.589.756

Mutatie overlopende passiva

€

1.083.702

€

1.986.118

Aflossingen uitgeleende gelden

€

2.052.853

€

1.317.080

Vrijgekomen middelen

€

16.197.938

€

18.692.754

Investeringsactiviteiten:
Investeringen in immateriële vaste activa

€

-146.704

€

0

Investeringen in materiële vaste activa

€

-3.936.762

€

-2.945.303

Investeringen in financiële vaste activa

€

-1.586.318

€

-1.282.721

Investeringen in gronden

€

734.822

€

981.708

Onttrokken middelen

€

-4.934.962

€

-3.246.316

Onttrekking aan voorzieningen

€

-3.761.356

€

-4.607.497

Toevoeging aan reserves

€

1.643.347

€

6.001.254

Aflossingen ontvangen leningen

€

-207.483

€

-9.802.522

Ontvangen leningen

€

3.620

€

1.575

Onttrokken middelen

€

-2.321.872

€

-8.407.190

Per saldo onttrokken middelen

€

8.941.104

€

7.039.248

Financieringsactiviteiten:

eind 2016

eind 2015

Banktegoeden

€

7.197.707

€

363.268

Bankschulden

€

0

€

-2.106.665

€

7.197.707

€

-1.743.397
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