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Aanbiedingsbrief
Geachte leden van de gemeenteraad,
Dit is de laatste perspectiefnota van de huidige coalitieperiode. In deze periode zijn de
punten uit de strategische raadsagenda en de afspraken uit het coalitieakkoord leidend
geweest. Die punten en afspraken hebben ons geholpen om keuzes te maken en koers te
houden.
Er is veel in gang gezet. Hierover hebben wij u op hoofdlijnen geïnformeerd in onze brief van
29 maart jl. (‘Tussentijdse evaluatie coalitieakkoord’). Ook hebben we in deze brief een blik
geworpen op de nabije toekomst: wat willen we in het komende jaar nog bereiken? Het gaat
dan bijvoorbeeld om de verdere ontwikkeling van het Stadshart, en dan vooral om de
concretisering van het gekozen scenario Compact Centrum tot een uitwerkingsagenda. Ook is
nu het juiste moment aangebroken om op basis van een Integrale Huisvestingsvisie voor
Onderwijs afspraken te maken met het Voortgezet Onderwijs over de toekomstige
huisvesting in Emmeloord.
De ontwikkelingen laten zien dat de financiële positie van gemeente Noordoostpolder
mogelijkheden geeft om de komende jaren te investeren. Dit kunnen we doen met behoud
van een goede financiële positie en zonder bovenmatige lastenverzwaringen voor inwoners
en bedrijven.
Graag gaan wij in deze aanbiedingsbrief apart in op de volgende drie onderwerpen: Voorzien
in Vastgoed (ViV), het sociaal domein en de openbare ruimte.
Voorzien in vastgoed (ViV)
We hebben een helder en omvattend beeld gekregen van de staat van ons maatschappelijk
vastgoed, zoals het Primair/Voortgezet Onderwijs, sportvoorzieningen, buurthuizen en
dergelijke. Ook andere voorzieningen die duidelijk toegevoegde waarde bieden aan gemeente
Noordoostpolder en haar inwoners, zoals een zwembad en theater, hebben we daarbij
nadrukkelijk binnen ons blikveld gehouden (zie paragraaf 4.3). Dit heldere beeld geeft de
komende jaren houvast om gericht en gefaseerd te investeren in de toekomstbestendigheid
van onze accommodaties. Daarmee zijn zij niet alleen nu duurzaam en functioneel bruikbaar,
maar blijven ze dat ook.
Ondanks de economisch krappe tijden hebben we onze voorzieningen en gemeentelijke
eigendommen in stand gehouden. Schoon, heel en veilig stond voorop. Bovendien hebben we
structurele ruimte in onze meerjarenbegroting gevonden voor de benodigde toekomstige
investeringen. Hiermee is een solide basis gelegd voor de ambitie om het maatschappelijk
vastgoed in Noordoostpolder een kwaliteitsimpuls te geven en, waar nodig, te vernieuwen,
mét ruimte voor het faciliteren van maatschappelijke initiatieven. Goede accommodaties
dragen bij aan de uitstraling van ons gebied, zijn aantrekkelijk voor maatschappelijke
initiatieven. Voor onderwijs geldt dat we graag willen dat onze kinderen les krijgen in goed
geoutilleerde gebouwen.
Deze ambitie wordt verder aangescherpt in het beleidsplan ViV dat in oktober aan u wordt
voorgelegd. Dit plan en de behandeling ervan in de raad helpt bij het maken van verdere
beleidskeuzes.

Pagina 2 van 42

Sociaal domein
Bij de uitvoering van de drie gedecentraliseerde taken Jeugdzorg, Participatie en WMO(2015)
hebben wij ons – met resultaat – ingespannen om het belang van, en de aandacht voor onze
inwoners centraal te stellen. Het gedachtegoed rond ‘passend organiseren’ en ‘wendbaarheid’
speelde daarbij een belangrijke rol (zie paragraaf 3.8).
De managementinformatie is inmiddels sterk verbeterd. Hierdoor hebben we meer grip op
onze uitgaven en kunnen we het effect van onze inspanningen kritisch volgen, zoals de mate
van tevredenheid van inwoners over onze producten en diensten. Het organisatorisch en
procesmatig goed oppakken van de drie decentralisaties is niet van de ene op de andere dag
geëffectueerd. We zijn dan ook nog niet ‘uitontwikkeld’. De inzet is om de werkzaamheden
binnen het sociaal domein uiterlijk in 2021 volledig budgetneutraal te hebben ingericht. De
functie van de koepelreserve sociaal domein is dan vooral gelegen in het opvangen van
incidentele tekorten en het dekken van lasten van incidentele doelstellingen.
In de coalitieperiode hebben de drie programmalijnen ‘meedoen, voorkomen en
ondersteunen’ op de voorgrond gestaan. De focus lag – en ligt – op de eerste twee lijnen:
meedoen en voorkomen. Zo wordt nagedacht over een aantal pilots op het gebied van
preventie in 2018 (er wordt onder meer gedacht over het concept van moneyschool).
In het sociaal domein is er een duidelijke relatie met ViV. Functioneel bruikbare
voorzieningen stimuleren het deelnemen van alle inwoners en goede accommodaties dragen
bij aan de leefbaarheid, ontmoeting en betrokkenheid van inwoners bij elkaar.
Openbare ruimte
In een tijd dat de middelen schaars waren en we te maken
kregen met hogere kosten zoals de inperking van de inzet van
chemische middelen, hebben we ons ingespannen om de
openbare ruimte meer doelmatig in te richten. We hebben
ervoor gewaakt om grote concessies te doen: het onderhoud is
op een acceptabel niveau gehouden, waarmee (sociale)
verloedering kon worden voorkomen. U hebt ons daar ook
scherp op gehouden, gezien de drie moties die u in 2016 heeft
aangenomen (zie paragraaf 4.2). Nu het economisch weer
beter gaat, ontstaat er ruimte om het onderhoudsniveau, en
dan vooral de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte, een
positieve impuls te geven.
Vooruitblik
In Noordoostpolder gebeurt uiteraard méér in de jaren tot en
met 2021 – de periode van deze perspectiefnota. Er zijn allerlei
ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de toekomst van
Noordoostpolder. In deze perspectiefnota blikken we vooruit op
die ontwikkelingen, en de manier waarop we daar als
gemeente op in willen spelen. We gaan graag met u in gesprek
over de voorstellen die we in deze nota doen, zodat we samen
de beste koers bepalen richting de programmaperiode 20182021, natuurlijk rekening houdend met het vooruitzicht dat er
in maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden.
Het college,
Emmeloord, 6 juni 2017.
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1. Inleiding

De perspectiefnota is een product uit de P&C-cyclus dat zich richt op de toekomst.
In de perspectiefnota presenteren we de ontwikkelingen die we als gemeente op ons af zien
komen – én die we zelf willen inzetten –, met de eventuele financiële consequenties daarvan.
De perspectiefnota geeft daarmee richting aan de programmabegroting. Als politiekbestuurlijk kader hebben wij ons met name gebaseerd op de strategische raadsagenda en het
coalitieakkoord.
We maken een onderscheid tussen het strategische perspectief – een globale en integrale
visie op de toekomst vanuit het gezichtspunt van Noordoostpolder als micro-samenleving –
en het tactische en operationele perspectief, waarbij we een meer concrete blik werpen op de
komende jaren. Die praktische kijk op zaken is nodig om de verbinding te leggen tussen de
perspectiefnota en de programmabegroting 2018-2021.
We hanteren de volgende hoofdstukvolgorde: in hoofdstuk 2 beschrijven we onze financiële
startpositie. Waar bevinden we ons als gemeente? Wat is de actuele stand van de
gemeentefinanciën? In hoofdstuk 3 staat het strategische perspectief voor de
programmaperiode (en daarna) centraal. En in hoofdstuk 4 gaan we nader in op het tactische
en operationele perspectief en bekijken we de verwachte ontwikkelingen en risico’s op
programmaniveau. Ook geven we, voor zover nodig, een vertaling naar de
programmabegroting en de reserves: wat zijn de gevolgen van de acties die we ondernemen
naar aanleiding van de ontwikkelingen, in geld uitgedrukt?
Deze hoofdstukken kunnen ook in een andere volgorde worden gelezen. De lezer kan
beginnen met het algemene strategische perspectief in hoofdstuk 3, en vervolgens de
concrete consequenties van die ontwikkelingen nalezen in hoofdstuk 4. Daarna kan de lezer
in hoofdstuk 2 nagaan welke financiële dekking er is voor de acties die we willen ondernemen
naar aanleiding van de ontwikkelingen.
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2. Financiële startpositie

2.1

Financiële positie en risico’s

De ontwikkelingen laten zien dat de financiële positie van gemeente Noordoostpolder
mogelijkheden geeft om de komende jaren te kunnen investeren, met behoud van een goede
financiële positie en zonder lastenverzwaringen voor burgers en bedrijven, anders dan de
jaarlijks te overwegen doorvoering van de loonkosten- en inflatiecorrectie. Noordoostpolder
heeft ruimte om de lasten van de nieuwe noodzakelijke incidentele en structurele
investeringen te kunnen dekken.
Gemeente Noordoostpolder heeft daarbij oog voor risico’s. In de eerste plaats wordt in al het
beleid en de uitvoering daarvan in beeld gebracht wat de risico’s zijn en hoe daar mee wordt
omgegaan. Mochten risico’s zich voordoen, dan is door risicomanagement en risicobeheersing
alles erop gericht om de gestelde doelen te kunnen blijven nastreven en de financiële dekking
daarvoor blijvend te garanderen. In de vorm van een algemene reserve is een goede buffer
aanwezig om de financiële gevolgen van gemanifesteerde risico’s op te vangen. Het gaat dan
om risico’s met een incidenteel doorwerkingskarakter. Voor risico’s met een structureel
karakter geldt dat er met de (kapitaallasten)budgetten voor ViV een grote stap wordt gezet.
De uitvoering van de drie gedecentraliseerde taken Jeugdzorg, Participatie en WMO(2015)
blijft de komende jaren onzekerheden kennen voor wat betreft de financiën. Al vóór de
invoering van deze decentralisaties werden de onzekerheden onderkend en is als aanvulling
op de algemene reserve een zogenaamde koepelreserve Sociaal domein ingesteld. Bij het
sluiten van de boeken van 2016 had deze reserve een omvang van afgerond € 13 miljoen. De
eerder gehanteerde maximumgrens was € 6 miljoen.
Bij de vaststelling van de begroting 2017 is besloten de koepelreserve Sociaal domein in te
zetten puur als overloop voor incidentele tekorten en overschotten en voor het dekken van
lasten van incidentele doelstellingen. In de begroting 2017 staat ook vermeld dat € 5 miljoen
in de komende jaren van de koepelreserve wordt overgeheveld naar de algemene reserve,
zodat de algemene reserve uitkomt op het vastgestelde niveau van € 18 miljoen. Gezien de
stand van de koepelreserve wordt deze overheveling met ingang van 2018 geëffectueerd.
Voor de koepelreserve Sociaal domein resteert dan € 8 miljoen.
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2.2

Meerjarenschijven en meicirculaire

De meerjarenschijven van de programmabegroting 2017–2020, zoals die medio november
2016 door de gemeenteraad is vastgesteld, vormen de basis voor het opstellen van de
perspectiefnota 2018–2021. Dit omdat er in de periode november tot en met maart 2017
geen mutaties van betekenis zijn geweest, of in elk geval nog niet bekend, die deze
verwachte resultaten doen wijzigen.
De begroting is als volgt door de raad vastgesteld:
Jaar
Begroting 2017-2020

2017
€ 183.280
positief

2018
€ 851.189
positief

2019
€ 589.534
positief

2020
€ 888.716
positief

Het is onzeker of de kabinetsformatie naar aanleiding van de Tweede Kamerverkiezingen van
15 maart jl. zal leiden tot een overheidsbegroting 2018–2021 van een nieuw kabinet. Om die
reden is het niet reëel om de gemeentebegroting te baseren op de meicirculaire. Het is zelfs
de vraag of de septembercirculaire gebaseerd kan zijn op het beleid van een nieuw kabinet.
Om deze reden wordt voor de bepaling van de begrotingsruimte de positie aangehouden
zoals deze door de raad in november 2016 is vastgesteld, met de aantekening dat er de
onzekerheid speelt vanwege de kabinetswijziging.

2.3

Begrotingsrichtlijnen

Voor het opstellen van de begroting 2018–2021 wordt voor het komende begrotingsjaar een
aantal richtlijnen en uitgangspunten voorgesteld (bijvoorbeeld voor de grondprijzen). Deze
zijn te vinden in bijlage 1.
In het kort wordt het prijspeil in de materiële sector hetzelfde gehouden als in de begroting
2017, plus 1,6% inflatiecorrectie, wat onverlet laat dat we wél reëel willen ramen.
Afwijkingen worden toegelicht en gemotiveerd.
Ook de salariskosten ramen we in de begroting op het niveau van 2017, plus 2,1% correctie
voor salarisniveau en premies, op basis van de toegestane formatieomvang.
De tarieven – OZB-tarieven, afvalstoffenheffing, rioolheffing – zullen worden behandeld in
hoofdstuk 4 (bij programma Financiën).

2.4

Structurele middelen

Als uitgangspunt voor de financiële startpositie in deze perspectiefnota zijn dus de
meerjarenschijven 2018 t/m 2020 van de laatste programmabegroting genomen.
In de tabel op de volgende bladzijde zien we, naast de startpositie van de structurele
middelen, tevens de structurele effecten van de ontwikkelingen uit hoofdstuk 4 in de periode
2018-2021. In het overzicht is één incidenteel element opgenomen voor een gelijkmatig
verloop van de structurele baten en lasten van de meerjarenbegroting en dat betreft de
‘demping variabiliteit begrotingsresultaten’ voor 2019 ad € 300.000. Dekking van dit bedrag
vindt plaats uit de Reserve Beleidsplan.
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Programmaperiode
Basisbegroting 2018
Extra capaciteit toezicht brandveiligheid (0,8 fte)
Verhogen uitstraling openbaar groen - structureel
Oplossen parkeerproblemen in bestaande fysieke omgeving
Het uitvoeren van structureel woonbeleid
Uitvoering nieuw hondenbeleid - structureel
Exploitatie Poldertoren
Kwaliteitsmanagement control - structureel
Decemberactiviteiten personeel
Taakstelling bezoekerscentrum WEC (Cultuurbedrijf)*
Investeringslast bezoekerscentrum*
Demping variabiliteit begrotingsresultaten
Voorzien in vastgoed - structureel
GR-GGD
GR-VRF
Tussentelling

2018

2019
851.189
-54.400
-287.000
0
-50.000
-15.000
p.m.
-20.000
-20.000
0
0

2020

2021

888.716
-54.400
-287.000
-50.000
-50.000
-15.000
p.m.
-20.000
-20.000
0
0

888.716
-54.400
-287.000
-50.000
-50.000
-15.000
p.m.
-20.000
-20.000
100.000
-100.000

-325.000
-11.138
-49.932
-832.470

589.534
-54.400
-287.000
-50.000
-50.000
-15.000
p.m.
-20.000
-20.000
0
0
300.000
-325.000
-11.138
-49.932
-582.470

-325.000
-11.138
-49.932
-882.470

-325.000
-11.138
-49.932
-882.470

18.719

7.064

6.246

6.246

Stand inclusief perspectiefnota (maar exclusief meicirculaire)
*Let op: taakstelling is mede afhankelijk van besluit omtrent Nieuwe Natuur

2.5

Incidentele middelen / reserve Beleidsplan

Stand per 1 juli 2017
De vrije ruimte van de reserve Beleidsplan bedraagt € 4,9 miljoen. Deze stand geeft de vrije
ruimte aan per juli 2017, na het opmaken van de jaarrekening 2016. Hierbij is rekening
gehouden met de verwerking van de voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat
2016 en de begrote mutaties uit de programmabegroting 2017-2020. Tevens is rekening
gehouden met zaken die nu reeds bekend en verwerkt zijn, zoals MFC Rutten en
Marknesserbrug.
Op de volgende bladzijde is in de tabel te zien hoe de vrije ruimte zich ontwikkelt gegeven de
incidentele effecten van de ontwikkelingen uit hoofdstuk 4 afgezet tegen het bedrag van
(afgerond) € 5 miljoen.
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Programmaperiode
Startpositie –vrije ruimte Beleidsplan
Geplande onttrekkingen
Geplande toevoegingen
Bodemdaling buitengebied ten zuidwesten van Emmeloord
Kwaiteitsimpuls speeltoestellen
Innovatiebudget Smart City en Intelligente mobiliteit
Uitstraling groen / incidenteel
Volledig revolverend fonds duurzaamheidslening
Uitvoering nieuw hondenbeleid - incidenteel
Eventing Kuinderbos
Toeristische Overstappunten
Kwaliteitsmanagement - control (uitvoeren / ondersteunen bij
controles en audits en aanschaffen en inrichten van ISMS
Afscheid, installatie en inwerkprogramma van de raad
Doorontwikkeling dienstverlening op basis van Digitale Agenda 2020 programmamanager
Doorontwikkeling dienstverlening op basis van Digitale Agenda 2020 uitvoeringskosten programma dienstverlening
Demping variabiliteit begrotingsresultaten

2018

2019

2020

2021

4.919.108
-1.585.900
701.955
-50.000
-90.000
-25.000
-150.000
-150.000
-14.500
-20.000
-50.000

798.663
-330.000
654.833
0
0
-25.000
-150.000
-150.000
0
-15.000
0

258.496
-170.000
617.133
0
0
-25.000
-150.000
-100.000
0
0
0

205.629
-425.000
550.000
0
0
0
0
0
0
0
0

-30.000

0

0

0

-12.000

0

0

0

-125.000

-125.000

-125.000

0

-100.000

-100.000

-100.000

0

-300.000

Verzakkingen golfbaan*
-420.000
0
0
0
Nieuwe Natuur*
-2.000.000
0
0
0
Vrije ruimte reserve Beleidsplan per ultimo van enig jaar na
798.663
258.496
205.629
330.629
beklemmingen t/m 2021
*Let op: de voorstellen Verzakkingen golfbaan en Nieuwe Natuur betreffen géén besluit. Deze onderwerpen doorlopen
nog een uitgebreid besluitvormingstraject en zullen in de vorm van een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd. Dit geld
wordt tot dat moment 'geoormerkt'.
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3. Strategisch perspectief

3.1

Inleiding

De wereld staat niet stil. Zo kregen we sinds de vorige perspectiefnota in de Europese Unie te
maken met de BREXIT, en waren er ontwikkelingen in Turkije – denk aan de
‘vluchtelingendeal’, de staatsgreep en het referendum - , het Midden-Oosten, Rusland en de
Verenigde Staten. Tegelijkertijd bleven mondiale uitdagingen als klimaatverandering,
wereldvoedseltekort en milieuvervuiling onveranderd groot.
In het strategische perspectief nemen we ontwikkelingen in ogenschouw die onze lokale
omgeving kunnen gaan beïnvloeden. Deze ontwikkelingen zijn medebepalend voor onze
aandacht en inzet in de komende programmaperiode.
Dit betekent overigens niet dat elke ontwikkeling ook zal leiden tot verandering van, of
aanvulling op onze aanpak in de programma’s (hoofdstuk 4). De meeste ontwikkelingen
vangen we op in ons bestaande beleid.
Het strategische perspectief valt uiteen in een aantal gezichtspunten van waaruit we naar
Noordoostpolder kijken.

3.2

Demografisch perspectief

De komende jaren is het inwonertal vrij stabiel, en vanaf 2020 lijkt er sprake te zijn van een
lichte, geleidelijke krimp, al staat het moment waarop deze krimp inzet nog niet vast. Er zijn
namelijk onzekere variabelen – in Noordoostpolder is er merkbaar invloed van buitenaf.
Nieuwkomers maken deel uit van onze samenleving: als vluchteling of als statushouder (zie
paragraaf 3.3). Of als mede-Europeaan, werkzaam in Noordoostpolder.
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Het aantal huishoudens in Noordoostpolder blijft voorlopig wel toenemen tot ca. 2030. Dit
leidt niet tot toename van inwoners. Er is namelijk sprake van gezinsverdunning, vooral als
gevolg van vergrijzende huishoudens1. Want Noordoostpolder ‘ontgroent’. Dit is een
landelijke ontwikkeling waarbij er eenvoudigweg minder jonge mensen zijn tegenover een
grotere groep ouderen. Onze oudere inwoners zijn redelijk ‘honkvast’ en vertrekken meestal
niet meer naar elders, waardoor de demografische druk de komende decennia ietwat
toeneemt.

3.3

Perspectief woon- en leefklimaat

De toekomstbestendigheid van ons maatschappelijk vastgoed is een punt dat nadrukkelijk
onze aandacht heeft. Dit onderwerp kwam in de perspectiefnota 2017-2020 al aan de orde.
Onderzoek heeft uitgewezen dat een deel van de gemeentelijke eigendommen in aanmerking
komt voor mogelijke vernieuwing (zie verder paragraaf 4.3).
Verder zet de Ladder voor duurzame verstedelijking van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu ons ertoe aan om onze grondvoorraden voor bedrijvigheid en wonen goed onder de
loep te nemen. Voor wat betreft ‘wonen’ is er momenteel sprake van planologische
overcapaciteit: er zijn in onze bestemmingsplannen meer gronden bestemd voor woningen –
die nog niet gebouwd zijn – dan dat we gelet op de vraag kunnen verantwoorden. Een
herschikking en/of aanpassing aan de werkelijke behoefte is daarom noodzakelijk. Door het
‘afbestemmen’ van gronden waar bouwen op middellange termijn niet realistisch is, wordt
ruimte gecreëerd voor alternatieve, meer concrete projecten.
In 2050 moet de energievoorziening in Nederland helemaal duurzaam zijn. Dit is afgesproken
in het klimaatakkoord in Parijs. Dit betekent dat in Nederland ruim zeven miljoen
huishoudens stoppen met het gebruik van aardgas. In Noordoostpolder worden
nieuwbouwwijken daarom niet langer voorzien van een gasnet. De grote uitdaging ligt echter
in het ‘aardgasloos maken’ van de bestaande bouw. Een warmteplan dat de komende jaren
wordt opgesteld biedt inzicht in de mogelijkheden om warmte duurzaam op te wekken.
In het kader van wonen (met zorg) voor bijzondere doelgroepen moet rekening worden
gehouden met een toenemende vraag naar geschikte ‘extramurale woonvormen’ met
passende zorg en ondersteuning, waarbij de woonomgeving toegerust moet zijn voor een
toenemend aantal kwetsbare bewoners. Deze woonomgeving moet zoveel mogelijk ingericht
zijn om de zelfredzaamheid van de bewoners te optimaliseren, zodat zij zo lang mogelijk de
regie over hun leven en leefomgeving kunnen behouden. Concretisering hiervan moet
plaatsvinden via de nog te ontwikkelen Woonvisie.
De instroom van vluchtelingen ligt in Nederland aanmerkelijk lager dan vorig jaar nog werd
verwacht. Als gevolg hiervan ligt de eerste vestiging van statushouders in de gemeente ook
op een lager peil. Dit geldt niet voor de instroom van gezins- en familieherenigers. Dit
na-ijleffect van de eerste vestiging loopt nog enige tijd door. Het is momenteel echter niet
voorspelbaar of de Europese afspraken over opvang en hervestiging van vluchtelingen stand
houden en of de lage instroomcijfers daarom zullen bestendigen. Het huidige beleid op gebied
van huisvesting en integratie van statushouders wordt daarom de komende tijd onverkort
voortgezet. Van de statushouders die in de afgelopen jaren hier zijn komen wonen, woont
nog 80% in de gemeente. Bij nieuwe groepen is nog onbekend wat zij zullen doen. Wanneer
1

Kinderen worden volwassen en gaan het huis uit. De ouders blijven achter, eerst samen, later alleen.
Nieuwe gezinnen die zich vestigen zijn niet talrijk genoeg om tegenwicht te bieden aan deze
huishoudensvergrijzing, waardoor het inwonertal op termijn iets zal krimpen.
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de conflicten in het Midden-Oosten – met name in Syrië en Irak – langer voortduren, is de
kans op blijvende vestiging in de gemeente van statushouders uit deze gebieden groot.

3.4

Economisch perspectief

Ons beleid is erop gericht over de gemeentegrenzen heen te kijken, onder andere binnen het
samenwerkingsverband Regio Zwolle. De actualiteit en economische kansen bepalen de
agenda binnen deze samenwerking. We willen deze kansen (nog) beter benutten. Het
vliegveld Lelystad is een goed voorbeeld: wij sluiten aan bij een regionaal initiatief om de
economische effecten van de luchthaven in beeld te brengen.
Onderzoek heeft laten zien dat onze arbeidsmarkt sterk leunt op de lokale economie. Meer
bedrijvigheid binnen de gemeentegrenzen levert dus relatief meer banen op voor de
inwoners. Ruimtelijk faciliteren we dan ook initiatieven door bestemmingsplannen meer in
dienst te stellen van bedrijven en burgers. Beleidsmatig zet de gemeente in op clustering
rond thema’s als Agrofood en nieuwe technologie. Het Agrofoodcluster, CompoWorld en
stichting Nieuwland versterken de bedrijvigheid in de clusters én het profiel van
Noordoostpolder.
Gemeente Noordoostpolder heeft een voortrekkersrol gespeeld bij de realisatie van een
glasvezelnetwerk in het buitengebied en op de nog niet ontsloten bedrijventerreinen. De
beschikking over snel en stabiel internet tegen een acceptabel tarief is belangrijk voor de
economische ontwikkeling van de gevestigde bedrijven. Snel internet maakt
bedrijventerreinen bovendien aantrekkelijker voor nieuwe vestigers.
Het toenemend aantal internationale gasten2 kan zorgen voor een extra groei van de
Nederlandse economie en vraagt om een strategie van verbinden en verspreiden – want
Amsterdam raakt ‘vol’. Flevoland, als achtertuin van Amsterdam, biedt binnen deze strategie
een kansrijk verhaal dat aansluit op een grote groep geïnteresseerden: het verhaal van
watermanagement en inpoldering.
De vraag naar en het aanbod van voorzieningen zijn veranderlijk (zie kader: OV-visie
Flevoland). Als gemeente kunnen we invloed uitoefenen op de continuïteit van voorzieningen.
Noordoostpolder kan voorwaarden scheppen in omgevingsplannen, of ze kan middelen
aanwenden om aanbieders en gebruikers te ondersteunen teneinde lokale voorzieningen te
behouden. Als het aanbod van voorzieningen vermindert of zelfs verdwijnt, is voor de
gemeente een mogelijke rol weggelegd bij het ondersteunen van inwoners in hun
‘verplaatsingsbehoefte’.
OV-visie Flevoland
De nieuwe OV-visie Flevoland zet in op rendement en zelforganisatie. De beschikbare
middelen worden vooral gebruikt voor goed lopende lijnen, terwijl er voor de ‘dunne’ lijnen
alternatieven voor collectief openbaar vervoer moeten komen, waarbij er een beroep wordt
gedaan op samenwerking met de samenleving3 (gemeente Noordoostpolder heeft in dit
verband een zienswijze ingediend met het oog op de bereikbaarheid van de kleine kernen).
Let wel, dit is primair een provinciale verantwoordelijkheid.

2

Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen verwacht dat in 2020 zeker 16 miljoen
buitenlandse toeristen ons land bezoeken.
3
Deze ontwikkeling is niet per se een bedreiging maar kan ook een kans bieden. Het zelforganiserend
vermogen in de kernen is hoog en vormt een goede basis voor de zelforganisatie van vervoer.
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In de agrosector is sprake van een groeiende vraag naar kwalitatief beter, gezond en
betrouwbaar voedsel, waaronder eerlijke streekproducten. De snelheid waarmee nieuwe
kennis en technologieën de weg naar de praktijk zoeken neemt toe, en ondernemers zetten
in op meer duurzame productiemethoden voor mens, dier en omgeving, met hernieuwbare
grondstoffen en energie. Ook verbreedt de sector zich: ze kijkt naar verbindingen met
gezondheid, farmacie, energie en meer directe verbindingen met de consument. De
schaalvergroting van agrarische bedrijven zal de komende jaren verder doorzetten. Tegelijk
zullen vrijgekomen erven steeds vaker transformeren naar woonerven en ruimte bieden voor
kleinschalige en lokale initiatieven van inwoners en bedrijven (waaronder recreatieve
mogelijkheden die de rust en ruimte van het platteland kunnen benutten). Het landelijke
gebied wordt zodoende steeds meer een ‘multifunctionele leef- en werkomgeving’. Wij zullen
daar op verschillende manieren in faciliteren.

3.5

Ecologisch perspectief

De natuurlijke omgeving van onze gemeente is groen, schoon, duurzaam en aantrekkelijk
voor inwoners, nieuwkomers en toeristen – en dat willen we graag zo houden. Daarom staat
een milieuvriendelijke omgang met elkaar voorop.
Het reeds genoemde klimaatakkoord gaat over het beheersbaar maken van de opwarming
van de aarde. De landen willen dat de uitstoot van broeikasgassen niet verder stijgt. Dit
betekent aandacht voor de zogenaamde energietransitie: we willen energie halen uit
duurzame bronnen in plaats van uit fossiele brandstoffen. De transitie zal ook gevolgen
hebben voor het landschap. Zonneweides zullen bijvoorbeeld de nodige ruimte innemen.
De klimaatverandering kan de structuur van de bodem op de lange termijn beïnvloeden. Het
is niet ondenkbaar dat dit gevolgen heeft voor de agrarische bedrijfsvoering in de polder. Zo
verandert in het landbouwgebied ten zuidwesten van Emmeloord door een (langzaam) proces
van bodemdaling de fysieke situatie. De afstand tussen het maaiveld en het bestaande
grondwaterpeil wordt langzaam minder groot. Dit kan de mogelijkheid om een aantal
hoogwaardige akkerbouwgewassen in dit gebied te telen beïnvloeden. Provincie Flevoland,
gemeente Noordoostpolder en Waterschap Zuiderzeeland zijn een gezamenlijk traject gestart
om samen met de gebruikers van dit gebied een duurzaam toekomstperspectief te verkennen
en te ontwikkelen (zie verder paragraaf 4.2).

3.6

Sociaal-maatschappelijk perspectief

Een vitale en krachtige samenleving is een groot goed. Het is onze ambitie dat inwoners
maximaal meedoen naar eigen vermogen. Het initiatief hiervoor ligt in beginsel bij inwoners
zelf. Ons beleid is gericht op ‘passend organiseren’ (zie ook paragraaf 3.8), waarbij we
aansluiten bij de behoefte van de burger die zelfstandig zijn weg bewandelt. Eigen kracht is
het uitgangspunt maar we laten mensen niet in de steek. Dit vraagt om een goede
wisselwerking tussen de informele en formele zorg.
Voor Jeugd, WMO en Participatie hanteren wij in de programmaperiode de voorwaarde dat
uitvoering van beleid moet plaatsvinden binnen de budgetten die het rijk via het sociaal
deelfonds beschikbaar stelt. Sommige inwoners/dorpen redden het mogelijk niet alleen.
Dankzij ons beleid ontstaat naar verwachting ruimte om hieraan (extra) aandacht te
besteden. In het programmaplan Krachtig Noordoostpolder ontwikkelen we instrumenten en
voorzieningen die bijdragen aan de versterking van de eigen kracht en – waar nodig – ook
maatwerk bieden. De decentralisaties hebben nog altijd de volle aandacht van de Tweede
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Kamer. Deze en andere externe ontwikkelingen zorgen voor beleidsmatige en financiële
onzekerheid (denk aan het dossier huishoudelijke hulp en mogelijke verdere toekomstige
rijkskortingen) en nemen wij in onze overwegingen mee om zo ook wendbaar op
ontwikkelingen te kunnen blijven inspelen.
Sinds begin 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten hervormd in een aantal
nieuwe en bestaande zorgwetten, waaronder de Wet langdurige zorg (Wlz). De discussie over
wat onder WMO en wat onder Wlz valt is nog niet afgerond. De komende jaren moet duidelijk
worden wat in dit verband het takenpakket van gemeenten zal worden.

3.7

Technologisch perspectief

Op het gebied van technologie speelt gemeente Noordoostpolder een belangrijke rol. Zo
hebben we met het Nederlands Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (NLR) een grote speler
binnen de gemeentegrenzen die zich actief bezig houdt met het genereren van nieuwe
technologieën. Verder is CompoWorld in gesprek met NLR over het realiseren van een
CompoHub in één van de gebouwen van het NLR. Daarmee ontstaat een laagdrempelige
faciliteit voor bedrijven die composiet willen toepassen in hun bedrijfsvoering. Via
CompoWorld verbinden we actief bedrijven met elkaar en met kennisinstellingen zoals NLR.
Autonoom en elektrisch rijden zal de komende decennia toenemen. E.e.a. heeft gevolgen
voor de voorzieningen op dit gebied (toename laadvoorzieningen in de openbare ruimte) en
onze infrastructuur (parkeervoorzieningen, verkeerslichten, bebording).
Aandacht voor en ondersteuning van onderwijsinstellingen op het gebied van techniek,
technologische ontwikkelingen en innovatie is noodzakelijk. Ondersteuning van projecten
(zoals de solarbootrace) brengt leerlingen in contact met technologische ontwikkelingen.
Robotisering en automatisering worden beschouwd al belangrijke ‘gamechangers’. De
noodzaak om een leven lang te leren, teneinde ontwikkelingen bij te kunnen houden, is
noodzakelijk voor het behoud van werkgelegenheid.
Op veel plaatsen in Nederland wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van slimme
landbouwconcepten. Zo combineert precisielandbouw de mogelijkheden van geodata, drones,
sensoren en GPS tot effectieve landbouwmethoden. Het belang is groot: de
wereldvoedselbehoefte groeit, en geschikte landbouwgrond wordt steeds schaarser. Het
ministerie van Economische Zaken heeft aangekondigd dat het wil investeren in het
verbinden van bestaande initiatieven, om op die manier te komen tot een Nationale Proeftuin
Precisie Landbouw (NPPL). De ondernemers, onderzoeksinstellingen en onderwijsinstellingen
in de wijde regio rond Noordoostpolder willen graag een bijdrage leveren aan de Nationale
Proeftuin. Het Agrofoodcluster brengt alle bestaande initiatieven in beeld en gaat in gesprek
met het ministerie. Zo draagt alle kennis en kunde uit onze regio bij aan de positionering van
de Nederlandse agrofoodsector in de wereld.

3.8

Organisatorisch perspectief

Op organisatorisch vlak zien we verschillende ontwikkelingen die de bestuursdienst raken:
Vanuit het rijk komen er op het gebied van digitale dienstverlening en maatschappelijke
ondersteuning naar verwachting meer taken de kant op van gemeenten. De ambtelijke
organisatie moet flexibel en wendbaar genoeg zijn om deze taken op te kunnen pakken.
Meerdere opgaven pakken we binnen onze bestuursdienst programmatisch op: zo kennen we
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de programma’s Dienstverlening, Krachtig Noordoostpolder en Noordoostpolder de Ruimte.
Op die manier zorg je, door een (tijdelijke) bundeling van kennis en daadkracht binnen een
bepaald programma, voor extra focus en trefzekerheid.
Inwoners verwachten voorts van ons een goede, snelle en betrouwbare dienstverlening. Dat
betekent dat we op andere manieren moeten denken en werken. We zijn hier volop mee
bezig via de lijnen van het passend organiseren (zie kader: Omgevingswet en passend
organiseren). We passen onze processen en manieren van werken aan en houden oog voor
verbeteringen. En als de burger zélf ideeën heeft of initiatief toont om zaken in zijn omgeving
te verbeteren, dan moeten wij in staat zijn om die ideeën en plannen te ondersteunen. Dit
heet ‘overheidsparticipatie’ (dit onderwerp komt aan de orde in paragraaf 4.5).
In het licht van deze ontwikkelingen heeft de medewerker van de toekomst aanvullende
competenties nodig om zijn of haar werkzaamheden optimaal te kunnen vervullen. Mogelijk is
ook een ander type leiderschap nodig. We moeten als gemeente doorontwikkelen en invulling
gaan geven aan modern werkgeverschap. Denk aan de modernisering van
arbeidsvoorwaarden en de verschuiving van de verantwoordelijkheid voor een loopbaan van
werkgever naar werknemer. Ook hiervoor hebben we aandacht.
Ten slotte is de samenleving sterk veranderd en de steeds verdere digitalisering van de
informatievoorziening is een belangrijke ontwikkeling. Als gemeente moeten we de inrichting
van onze dienstverlening daarop aanpassen. Dit betekent dat we niet alleen onze
informatievoorziening moeten wijzigen maar ook onze manier van werken. Door de
toenemende digitalisering verzamelen we ook steeds meer gegevens. En deze gegevens
worden steeds vaker gedeeld met onze samenwerkingspartners. Het bewaken van de
kwaliteit van gegevens en het beschermen van de privacy wordt daarmee een belangrijke en
grotere taak die meer gecoördineerd en geprofessionaliseerd zal gaan plaatsvinden (zie ook
paragraaf 4.5).
Omgevingswet en passend organiseren
Er komt een nieuwe wet op ons af, die nauw aansluit bij het gedachtegoed van ‘passend
organiseren’. Het betreft de Omgevingswet, die ca. 24 wetten in het fysieke domein bundelt
en een woud aan Algemene Maatregelen van Bestuur terugbrengt tot vier. De doelstellingen
van de Omgevingswet zijn:
- een sneller en beter besluitvormingsproces;
- ruimte voor maatwerk;
- een samenhangende benadering van de leefomgeving;
- inzichtelijkheid van het omgevingsrecht.
De ruimte voor maatwerk laat zich vertalen naar een grotere lokale afwegingsruimte en
meer flexibiliteit in de regelgeving. De wetswijziging vergt een omslag van de organisatie en
een andere houding van medewerkers. Een samenhangende benadering vergt dat er meer
integraal gewerkt wordt. Dat geldt voor de inhoud van de besluitvorming, de wijze van
samenwerken en de manier waarop we met initiatieven en inwoners omgaan.
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4. Tactisch en operationeel perspectief

4.1

Inleiding

Voor de programma’s gebruiken we de volgende indeling:
• Politiek-bestuurlijk raamwerk
• Ontwikkelingen
• De te verwachten financiële consequenties
• Belangrijke risico’s4
In deze perspectiefnota zijn ook de zogenaamde subsidieplafonds ter vaststelling toegevoegd.
Deze worden niet bij elk afzonderlijk programma separaat vermeld, maar komen gebundeld
in bijlage 2 terug.

4.2

Programma 1 Fysieke leefomgeving

Politiek-bestuurlijk raamwerk
In de strategische raadsagenda en het coalitieakkoord staan onderwerpen vermeld die van
grote invloed zijn op de koers die wij varen. Leidende thema’s uit het coalitieakkoord zijn
Ruimte voor groei en Vitale samenleving.
Punten als duurzaamheid en innovatie, bereikbaarheid, veiligheid, de Woonvisie,
bewonersinitiatieven en de inbreng van inwoners en bedrijven bij de inrichting van de
openbare ruimte, komen terug onder het kopje Ontwikkelingen.

4

Zaken die binnen aanvaardbare grenzen onderdeel vormen van het normale bedrijfsrisico van
gemeente Noordoostpolder worden buiten beeld gelaten.
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Ontwikkelingen
Verwijderen resterende asbest
Eind 2016 is van een aantal gebouwen een asbestinventarisatie gemaakt. Dit waren de
laatste gebouwen waar nog geen inventarisatie van beschikbaar was. Hiermee is inzichtelijk
in welke gebouwen, die gemeente Noordoostpolder beheert, nog asbest aanwezig is.
Op grond van deze inventarisatie is een raming gemaakt van de kosten om het resterende
asbest in de komende vier jaar te verwijderen. Het gaat hier om het asbest dat:
- vanwege wet- en regelgeving verwijderd moet worden (particulieren, bedrijven en
overheidsinstellingen mogen in 2024 geen asbestdaken meer bezitten),
- in de weg zit bij onderhoud (bijvoorbeeld bij vervuilde kruipruimten), of
- een verhoogd risico heeft op beschadiging bij het gebruik van de gebouwen.
Bij de uitvoering van de saneringen wordt waar mogelijk aansluiting gezocht bij het groot
onderhoud én de gevolgen van ViV.
Voor verwijdering van asbest en herstel van de gebouwen is voor de komende twee jaar
jaarlijks een bedrag van € 89.000 nodig. Deze bedragen zijn meegenomen in de
voorjaarsnota.
Structureel woonbeleid
Er is een bedrag van € 50.000 aan structurele middelen nodig voor het onderhouden van het
volkshuisvestelijk beleid. Dit is een direct gevolg van de nieuwe Woningwet, dat het hebben
én actueel houden van een Woonvisie verplicht stelt. De Woonvisie vormt het kader voor het
uitvoeren van periodieke onderzoeken en het monitoren en voorbereiden van de jaarlijkse
prestatieafspraken met woningcorporaties (in 2017 is gestart met een nieuwe Woonvisie).
Duurzame exploitatie Poldertoren
De Poldertoren is onderdeel van het cultureel erfgoed van gemeente Noordoostpolder. Het
college is voornemens om de functie en het gebruik van de Poldertoren in samenspraak met
de raad te heroverwegen, en een onderzoek te laten doen dat moet leiden tot een
uitgewerkte businesscase met een bijhorend plan van aanpak.
Het rendabel exploiteren van monumenten, zeker als het watertorens betreft, is zeer complex
en meestal niet realiseerbaar. De verwachting is dat ingebruikname van de Toren hoe dan
ook zal leiden tot een structureel tekort. De hoogte van dit toekomstige tekort wordt nader
onderzocht. In de financiële tabel is een p.m.-post opgenomen.
Speelplaatsen
De afgelopen jaren zijn op verschillende plekken in Noordoostpolder speelplaatsen gesaneerd
in het kader van bezuinigingen; de resterende speelplaatsen zouden een kwaliteitsimpuls
krijgen. Voor deze noodzakelijke impuls is een bedrag van eenmalig € 90.000 nodig in 2018.
Ontwikkelings/innovatiebudget Smart City en Intelligente Mobiliteit (Mobility)
Verbetering van de bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijke
punten van aandacht voor gemeente Noordoostpolder. Het is daarom van belang dat de
kansen en mogelijkheden die innovatieve ICT-oplossingen op dat vlak kunnen bieden worden
benut (de verzamelterm ‘Smart City/Mobility’ wordt voor deze oplossingen gebruikt).
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Gemeente Noordoostpolder stelt een actieplan op waarin de innovatieve kansen en behoeften
op het gebied van Smart City/Mobility op een rij worden gezet. Hierbij kan worden gedacht
aan:
 intelligente verkeersregelinstallaties die gebruik kunnen maken van vernieuwde
informatiediensten en grote hoeveelheden data (‘talking traffic’);
 het benutten van mogelijkheden van lichtmasten als drager en energiebron voor
sensoren;
 slim aansturen van de openbare verlichting waardoor deze duurzamer gaat functioneren.
Voor dit actieplan wordt aansluiting gezocht bij het door provincie Flevoland gelanceerde plan
‘Smart Mobility Flevoland’5. De keuzes die worden gemaakt om bepaalde innovaties in de
praktijk of in de vorm van een pilot toe te passen zijn bepalend voor de hoogte van het
benodigde uitvoeringsbudget. Op dit moment wordt gerekend op een bedrag van € 25.000
per jaar tot en met 20206.
Aanvullende capaciteit toezicht brandveiligheid
Toezicht op de brandveiligheid is een kerntaak van de gemeentelijke overheid, en is daarom
een belangrijk onderdeel van de uitvoering van het integraal handhavingsbeleid in
Noordoostpolder. Onder dit toezicht valt onder meer de controle op brandveilig gebruik van
inrichtingen als openbare gebouwen (denk aan scholen en buurthuizen). Jaarlijks is sprake
van een capaciteitstekort op deze controles. Om dit tekort op te vangen is structureel 0,8 fte
extra nodig.
Volledig revolverend fonds duurzaamheidslening
De gemeente Noordoostpolder kent sinds 2013 een duurzaamheidslening voor
woningeigenaren. Deze regeling biedt de mogelijkheid om tegen gunstige financiële
voorwaarden een lening af te sluiten voor het treffen van energiebesparende maatregelen
aan de eigen woning. De bedragen aan rente en aflossing die jaarlijks terugvloeien worden
weer gebruikt voor het verstrekken van nieuwe leningen. Gemiddeld worden twee á drie
nieuwe leningen per jaar aangevraagd. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse
gemeenten voert de regeling uit en beheert het fonds.
Naar aanleiding van een tussentijdse verhoging van het fonds (van € 200.000 naar
€ 250.000) is vorig jaar toegezegd dat er een voorstel komt voor een meer structurele
verhoging van het fonds en een versoepeling van de voorwaarden. In deze perspectiefnota
wordt daarom voorgesteld de fondsomvang in drie delen vanaf 2018 te verhogen met
jaarlijks € 150.000 in 2018 en 2019, en € 100.000 in 2020.
Verhoging uitstraling openbaar groen
Het openbaar groen bepaalt voor een groot deel de uitstraling van de woonomgeving. De
afgelopen jaren heeft het groenonderhoud te lijden gehad onder diverse bezuinigingsrondes.
Maar ook een aantal ontwikkelingen ‘van buitenaf’ beïnvloedt de onderhoudstoestand van het
groen. Autonome ontwikkelingen zijn enerzijds het verbod om vanaf 2018 chemische
middelen in het openbaar groen toe te passen, en anderzijds een aantal boomziekten en plagen.
De raad heeft in 2016 met het aannemen van drie moties aangegeven dat de uitstraling van
het openbaar groen verbeterd moet worden. De eerste motie is reeds in 2017 geëffectueerd:
de onkruidbeheersing van het groen in de woonwijken wordt verhoogd naar B-niveau. Meer
5
6

Zie ook: www.flevoland.nl/smartmobility.
Bij incidentele bedragen wordt uitgegaan van een periode tot maximaal drie jaar.

Pagina 18 van 42

kleur en fleur in het groen is de intentie van de tweede motie en een verdere verbetering van
de onkruidbeheersing in het groen is de strekking van de laatste motie.
Het college heeft recent het onderhoud van het groen en de mogelijke invulling van de eerder
genoemde moties besproken. Onderstaande maatregelen vormen een totaalpakket, wat een
effectieve en solide kwaliteitsverbetering van het onderhoud en de uitstraling van het
openbaar groen tot gevolg heeft. Hierbij kunnen ook de al lopende en nieuwe
bewonersinitiatieven optimaal worden gefaciliteerd.
De wijze van aanpak en het gewenste resultaat komen tegemoet aan de twee
laatstgenoemde moties, en kennen zowel een structureel als een incidenteel karakter.
Structurele maatregelen:
 verhogen onderhoudsniveau groen (voornamelijk de onkruidbeheersing) langs de
hoofdwegen naar A-niveau;
 compensatie door extra handmatig en mechanisch onderhoud als gevolg van verbod op
chemische middelen;
 extra reinigen van de goten in woonwijken en langs de hoofdwegen;
 stimuleringsbudget dorpen en wijken voor het faciliteren en begeleiden van
bewonersinitiatieven in relatie tot onderhoud in vooral de woonwijken;
 herroepen opgelegde extra bezuiniging met ingang van 2017 op het groenonderhoud.
De totale structurele lasten bedragen met ingang van 2018 jaarlijks € 287.000.
Incidentele maatregelen: het aanbrengen van kleurrijke plantvakken met
onderhoudsvriendelijke beplanting op strategische plaatsen nabij entrees van woonwijken,
dorpen en langs hoofdwegen. De keuze van locaties wordt in gezamenlijk overleg gedaan
met dorpsbelangen en wijkraden. Incidentele lasten bedragen in de jaren 2018, 2019 en
2020 jaarlijks € 150.000.
Bodemdaling in het buitengebied ten zuidwesten van Emmeloord
Het huidige grondgebruik heeft op de lange termijn mogelijk gevolgen voor de
bedrijfsuitoefening door de grondgebruikers. Oplossingen voor het (langzame) proces van
bodemdaling in relatie tot het grondgebruik vraagt van het gebied in de toekomst een
transitie. Om deze transitie op gang te helpen hebben de drie overheden – provincie,
waterschap en gemeente – aan stakeholders de toezegging gedaan een faciliterende rol te
willen vervullen. Van de grondgebruikers zelf wordt een eigen initiatief gevraagd om te
anticiperen op de veranderende omstandigheden, en voor zichzelf de overweging te maken
op welke manier zij op termijn de huidige bedrijfsvoering willen voortzetten.
Samen met provincie en waterschap wil gemeente Noordoostpolder de mogelijkheden
verkennen. Bepalend voor deze fase is met name het draagvlak bij betrokken
grondgebruikers in het bodemdalingsgebied voor het enerzijds vertragen van het
bodemdalingsproces en anderzijds het stimuleren van een te wijzigen bestemming ten
opzichte van het huidig akkerbouwgebied. In 2018 is voor de uitvoering van deze fase een
bedrag van € 50.000 nodig.
Verkeerssituatie omgeving Europalaan-Scandinaviëlaan
Rondom het winkelcentrum Europalaan is sprake van een onveilige verkeerssituatie en
parkeerproblematiek. Een structurele oplossing, voldoende parkeercapaciteit en aanpak van
het gebied rondom de kruising Scandinaviëlaan/Europalaan, is wenselijk. Daartoe is door de
raad in 2015 € 400.000 beschikbaar gesteld.
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De Europalaan vormt een ruimtelijke en functionele ‘barrière’ in het winkelgebied. Uitkomst
van het overleg met de omgeving is dat het gewenst is het gebied rond Europalaan (tussen
Scandinaviëlaan en Rivièralaan) meer als verblijfsgebied in te richten. Ook stedenbouwkundig
is de wens om het verblijfskarakter in de inrichting terug te laten komen. Om dit te kunnen
realiseren zijn extra middelen nodig. We willen in samenspraak met de bewoners en
ondernemers een verkeersveiliger verblijfsgebied van een hoge kwaliteit realiseren. In 2018
is voor de benodigde inzet een bedrag van € 150.000 nodig. Voor dekking van de lasten
kunnen de herstructureringsgelden van de reserve GREX worden aangewend.
Aanleg rotonde kruispunt Nagelerweg-Randweg i.p.v. vervanging verkeersregelinstallatie
In 2016 heeft de raad een motie aangenomen om af te zien van renovatie van de kruising
Nagelerweg-Amsterdamweg-Randweg en te kiezen voor de aanleg van een rotonde in plaats
van vervanging van de verkeersregelinstallatie.
De aansluitende wegen op de kruising behoren tot de hoofdwegenstructuur van Emmeloord.
De kruising is een belangrijk knooppunt met betrekking tot de verkeersdoorstroming van en
naar Emmeloord-centrum én de ontsluiting van de bedrijventerreinen Nagelerweg en De
Munt. Door de aanleg van de rotonde verbetert de doorstroming en de verkeersveiligheid.
We willen in 2018 overgaan tot het realiseren van deze rotonde. Er komt bij de
programmabegroting 2018 hiervoor een aanvraag. Voor de afschrijvingslasten is dekking
aanwezig.
Oplossen parkeerproblemen
Omdat de parkeerdruk toeneemt in Noordoostpolder, komt de doorstroming en
verkeersveiligheid in het gedrang. Vanaf 2019 is daarom structureel budget nodig voor het
realiseren van extra parkeergelegenheid in de directe omgeving van de knelpunten (voor
2018 is nog incidenteel budget beschikbaar). Het gaat om een jaarlijks bedrag van € 50.000.
Uitvoering nieuw hondenbeleid
Veel inwoners van Noordoostpolder ergeren zich aan hondenpoep. Tegelijk is het ontbreken
van duidelijke regels en voorzieningen een ergernis voor hondenbezitters. Voor het plaatsen
of aanpassen van voorzieningen (denk aan losloopgebieden en hondenpoepbakken) en het
verbeteren van de regels en de uitleg daarvan, zijn middelen nodig. In 2018 gaat het om een
eenmalig bedrag van € 14.500 en een structureel bedrag van € 15.000 vanaf 2018.
Gemeenschappelijke Regelingen GGD en Veiligheidsregio Flevoland
Van de Gemeenschappelijke Regelingen GGD en Veiligheidsregio Flevoland weten we nu
reeds dat deze de gemeente Noordoostpolder jaarlijks € 11.138 respectievelijk € 49.932
meer in rekening brengen dan op voorhand (en op grond van de indexering die gemeente
Noordoostpolder zelf aanhoudt) werd verwacht.
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Vertaling naar het financieel perspectief
Consequenties voor incidentele middelen
Programma 1 - incidenteel
Bodemdaling buitengebied ten zuidwesten van Emmeloord
Kwaiteitsimpuls speeltoestellen
Innovatiebudget Smart City en Intelligente mobiliteit
Uitstraling groen / incidenteel
Volledig revolverend fonds duurzaamheidslening
Uitvoering nieuw hondenbeleid - incidenteel
totaal

2018
-50.000
-90.000
-25.000
-150.000
-150.000
-14.500
-479.500

2019
0
0
-25.000
-150.000
-150.000
0
-325.000

2020

2021

0
0
-25.000
-150.000
-100.000
0
-275.000

0
0
0
0
0
0
0

Consequenties voor structurele middelen
Programma 1 - structureel
Extra capaciteit toezicht brandveiligheid (0,8 fte)
Verhogen uitstraling openbaar groen - structureel
Oplossen parkeerproblemen in bestaande fysieke omgeving
Het uitvoeren van structureel woonbeleid
Uitvoering nieuw hondenbeleid - structureel
Exploitatie Poldertoren
GR-GGD
GR-VRF
totaal

2018
-54.400
-287.000
0
-50.000
-15.000
p.m.
-11.138
-49.932
-467.470

2019
-54.400
-287.000
-50.000
-50.000
-15.000
p.m.
-11.138
-49.932
-517.470

2020
-54.400
-287.000
-50.000
-50.000
-15.000
p.m.
-11.138
-49.932
-517.470

2021
-54.400
-287.000
-50.000
-50.000
-15.000
p.m.
-11.138
-49.932
-517.470

Risico’s
Gemeenschappelijke Regelingen - OFGV
Gemeente Noordoostpolder wil dicht bij haar inwoners staan. Tegelijk nemen wij deel aan
verschillende Gemeenschappelijke Regelingen, wat soms gevolgen kan hebben voor onze
autonomie.
Van de Gemeenschappelijke Regelingen noemen we hier in het bijzonder de Omgevingsdienst
Flevoland, Gooi- en Vechtstreek (OFGV). De OFGV voert taken uit voor Noordoostpolder
tegen betaling. Bij de totstandkoming van de Omgevingsdienst is bestuurlijk afgesproken dat
er binnen vijf jaar wordt overgegaan naar een bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling
op basis van de zogenaamde Kostprijssystematiek. Mogelijk wijkt de hoogte van de bijdrage
in de toekomst af van de huidige bijdrage. De besluitvorming daarover zal in 2017 worden
afgerond. Om dit risico – het verschil kan volgens globale berekeningen nadelig oplopen tot
€ 300.000 – te matigen wordt onderzocht of de dienstverlening van OFGV kan worden
beïnvloed binnen de wettelijke verantwoordelijkheden van de taken die door OFGV worden
uitgevoerd.
Omgevingswet
De voordelen van de Omgevingswet die in 2015 is aangenomen zijn in paragraaf 3.8 aan de
orde gekomen. De Omgevingswet moet gaan zorgen voor een integrale en gebiedsgerichte
benadering. Daarbij is sprake van een vergaande decentralisatie van de regels voor de
leefomgeving. De Omgevingswet zal naar verwachting in 2019 in werking treden. De
volledige implementatie zal, inclusief het ondersteunende Digitaal stelsel Omgevingswet, naar
verwachting doorlopen tot 2024. Het is een grote operatie, die veel gelijkenis vertoont met
de transities in het sociaal domein.
Er is in Noordoostpolder gekozen voor een programmatische aanpak, gericht op het
betrekken van de raad, de organisatie, de medewerkers en de samenleving, die uiteindelijk
moet leiden tot een tijdige implementatie van deze wet, passend bij de wensen uit de
samenleving en de politiek. Op dit moment wordt een aantal risico’s voorzien. Deze risico’s
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beperken we met verschillende maatregelen. We sommen hieronder eerst de risico’s op, en
vervolgens de maatregelen:
- het risico dat we niet tijdig of onvoldoende zijn voorbereid op de implementatie van de
Omgevingswet en de wettelijke eisen die aan de gemeente worden gesteld;
- het risico dat tot het laatste moment onduidelijkheid kan blijven bestaan en dat er vanuit
het ministerie nog wijzigingen kunnen worden doorgevoerd;
- aanzienlijke belasting van de organisatie die, zonder tijdelijke inhuur van personeel,
gevolgen zal hebben voor de ervaren werkdruk;
- het risico dat de implementatie wordt bemoeilijkt vanwege een tijdelijke krapte op de
arbeidsmarkt – ‘alle gemeenten vissen in dezelfde vijver’;
- het risico dat er, gezien het feit dat het ministerie zowel inhoudelijk als qua planning de
regie in handen heeft, mogelijk standpunten worden ingenomen, die later moeten worden
herzien, met alle kosten en nodeloos werk van dien;
- geen tijdige cultuuromslag binnen de bestuursdienst en/of Omgevingsdienst;
- onvoldoende zijn voorbereid op de gevolgen voor de automatisering.
Wat gemeente Noordoostpolder doet om het risico te beperken:
 binnen het project worden de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en planning
op rijksniveau nauwlettend in de gaten gehouden zodat we daarop snel kunnen
anticiperen;
 binnen het project is zeer veel aandacht voor een cultuuromslag, gerelateerd aan de
doelstellingen van de wet maar ook aan de kaders die door de raad worden gesteld;
 binnen het project wordt door ‘spiegeling’ nauwlettend in de gaten gehouden of de interne
ontwikkelingen gelijke tred vertonen met die van andere gemeenten;
 er is binnen het project nadrukkelijk aandacht voor (de ontwikkeling van) de kosten.
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4.3

Programma 2 Sociale leefbaarheid

Politiek-bestuurlijk raamwerk
‘Voorzien in Vastgoed’ maakt deel uit van de strategische raadsagenda. Ook in het
coalitieakkoord staan onderwerpen die de koers die wij varen in programma 2 nadrukkelijk
hebben beïnvloed. We noemen hier als leidende thema’s Ruimte voor groei (denk aan
Werelderfgoed Schokland) en Vitale samenleving (sport).
Ontwikkelingen
Voorzien in Vastgoed (ViV) – algemeen
Noordoostpolder is een gemeente waar mensen prettig wonen, werken, leren, ontspannen en
ontmoeten. Dit komt onder meer door het aanwezige voorzieningenniveau. Het aanbod en de
kwaliteit van deze maatschappelijke accommodaties willen we op peil houden, als daar
behoefte en draagvlak voor is. We willen aansluiten bij wat inwoners nodig hebben om een
sociale en vitale samenleving te kunnen blijven. Naast basisvoorzieningen zoals
basisonderwijs, sport en ontmoeting in de dorpen en wijken, zijn dit ook voorzieningen die
voor de gehele gemeente waardevol zijn, zoals het voortgezet onderwijs, zwembad en
theater. Het behouden van voorzieningen doen we in eerste instantie voor onze eigen
inwoners. Daarnaast kunnen maatschappelijke accommodaties ook bijdragen aan het creëren
van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners en bedrijven. En ze kunnen
bezoekers naar onze polder trekken.
Om ons voorzieningenniveau te behouden en toe te werken naar een vastgoedportefeuille
met gebouwen die een goede kwaliteit hebben, passen bij de toekomstige behoefte,
multifunctioneel gebruikt kunnen worden en duurzaam te exploiteren zijn, is een
optimaliseringsslag nodig. Dan volstaan we niet met het in stand houden van alle gebouwen
met regulier onderhoud. Dit vraagt om andere maatregelen zoals functionele aanpassing,
renovatie, vervangende nieuwbouw, samenvoeging en afstoting. Extra investeringen zijn
onontkoombaar om een flinke stap vooruit te zetten. Daar staat tegenover dat met deze
investeringen op kosten als onderhoud en exploitatie bespaard kan worden.
Het maatschappelijk vastgoed in Noordoostpolder bestaat uit 127 gebouwen, waarvan 61
voor (mogelijke) vernieuwing in aanmerking komen. In ViV is een eerste inschatting gemaakt
van de benodigde investeringen in deze gebouwen, voor de komende vijftien jaar. Deze
investeringen zijn niet allemaal tegelijk nodig – en ook niet allemaal tegelijk mogelijk.
Maatregelen zullen gefaseerd worden doorgevoerd. Dit betekent dat de jaarlijkse kapitaallast
die hiermee gepaard gaat zal oplopen.
Het budget dat beschikbaar is voor ViV is niet voldoende om deze optimaliseringsslag de
komende jaren te maken. Er moet gezocht worden naar mogelijkheden om deze
investeringen verantwoord te financieren. De fasering in maatregelen biedt ons de tijd om
deze middelen te vinden. Dit vraagt wel om duidelijke keuzes omdat we niet alles (tegelijk)
kunnen doen en er wellicht andere vormen van financiering nodig zijn voor investeringen in
vastgoed. In het beleidskader ViV en het bijbehorende uitvoeringsplan, die in het najaar ter
besluitvorming aan de raad worden voorgelegd, zullen hiertoe voorstellen worden gedaan.
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Vanuit financieel oogpunt hanteren we voor ViV op dit moment de volgende uitgangspunten:
 We maken onderscheid tussen twee soorten investeringen:
– investeringen die nodig zijn vanuit een wettelijke taak of gemeentelijke
verantwoordelijkheid – die investeringen worden structureel opgenomen in de
begroting;
– investeringen waarbij sprake is van beleidsvrijheid – die worden gedekt uit
reserves / incidentele middelen.
 Als we een grove schatting maken van de benodigde investeringen in de categorie
‘beleidsvrijheid’, komen we uit op een bedrag dat gelegen is tussen € 10 miljoen en
€ 15 miljoen. Voor deze investeringen is een bestemmingsreserve van € 8.000.0007
beschikbaar en de op te richten egalisatiereserve ViV (zie volgende bullet).
 Voor het structurele deel, de investeringen die nodig zijn vanwege een wettelijke taak of
een gemeentelijk verantwoordelijkheid, is een bedrag nodig tussen € 35 en € 40 miljoen.
Voor de komende jaren wordt daarom een bedrag van € 325.000 structureel toegevoegd
aan de middelen die nu reeds voor ViV zijn begroot. Dit houdt in dat vanaf 2019 jaarlijks
een bedrag van € 1.150.000 kan worden aangewend om een substantieel deel van de
kapitaallasten van deze voorziene investeringen op te vangen (bij de vorige
perspectiefnota is reeds bepaald dat vanaf 2019 structureel € 825.000 beschikbaar is voor
ViV – in 2018 is dit een bedrag van € 625.000). Dit telt globaal op tot een
investeringsbedrag van € 20 miljoen8. Ook middelen uit vrijval kapitaallasten gebouwen –
gemeentelijke huisvesting, onderwijshuisvesting – kunnen vanaf 2021 worden ingezet. De
structurele budgettaire ruimte waarvoor nog geen kapitaallasten zijn, is nodig om het
tekort te reduceren. Dit loopt via de egalisatiereserve ViV.
Voorzien in Vastgoed – zwembad, Cultuurbedrijf
In 2020 is het zwembad technisch afgeschreven. Grote ingrepen in het zwembad zijn
noodzakelijk. Na 30 jaar zijn er nieuwe ideeën over functionaliteit en het duurzaam
exploiteren van zwembaden. Deze inzichten en mogelijkheden gecombineerd met de
noodzaak tot grootschalig onderhoud geven kansen en mogelijkheden om een efficiënter en
duurzamer zwembad te realiseren.
Afgesproken is dat er in de volgende raadsperiode een besluit wordt genomen over de
definitieve huisvesting van het Cultuurbedrijf. Diverse scenario’s zijn mogelijk, van
noodzakelijke renovatie van bestaande gebouwen tot nieuwbouw van één geclusterde
voorziening.
Nieuwe Natuur
Als siteholder van Werelderfgoed Schokland streeft de gemeente naar behoud van de
archeologische waarden van Schokland. Voor het behouden van de Werelderfgoedstatus is
omschakeling naar een andere functie qua grondgebruik noodzakelijk. Hiervoor is het plan
Nieuwe Natuur opgezet, waar een investering van € 31,5 miljoen mee gemoeid is. De
rijksoverheid en provincie Flevoland zullen hiervan de meeste kosten op zich nemen. In de
onderliggende businesscase is voor de gemeente een totaal bedrag opgenomen van € 2
miljoen. Het betreft een bijdrage van € 1 miljoen voor de recreatieve inrichting van nieuwe
natuur, en een bijdrage van € 1 miljoen die als taakstelling wordt opgenomen in de
exploitatie van het Werelderfgoedcentrum. Uit berekeningen blijkt dat voor het
Werelderfgoedcentrum een structurele besparing voor de gemeente mogelijk is van
€ 100.000 per 2021. Dit bedrag is als jaarlijkse last opgenomen en wordt aan de reserve
beleidsplan toegevoegd tot € 1 miljoen.
7
8

Dit betreft de bestemmingsreserve Onderwijshuisvesting.
We hanteren de componentenbenadering voor afschrijving van gebouwen.
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Verwachting is dat bij de voorjaarsnota de rijksoverheid een uitspraak doet over haar
bijdrage aan Nieuwe Natuur Schokland. Zonder deze substantiële bijdrage gaat Nieuwe
Natuur niet door (zie kader).
Let op: dit voorstel betreft géén besluit. Dit onderwerp wordt in de vorm van een apart
voorstel aan de raad voorgelegd; tot dat moment wordt het bedrag 'geoormerkt' (zie
asterisk in financiële tabel).
Eventing Emmeloord Kuinderbos
Eventing Emmeloord is een hippisch evenement dat veel potentie heeft en een goede impuls
geeft aan de gebiedspromotie. Dit blijkt uit de rapportage ‘Promotionele waarde
mediumbereik Eventing 2016’. Het borgen van een evenement als deze en het binden van
derden aan het evenement heeft tijd nodig. Daarom wordt voor de komende jaren rekening
gehouden met een bijdrage aan het evenement van maximaal € 20.000 in 2018 en
€ 15.000 in 2019.
Verzakkingen Golfbaan Emmeloord
Uit een onafhankelijk onderzoek blijkt dat, om de golfbaan bespeelbaar te houden, ingrijpen
noodzakelijk is. In overleg met de Golfclub is gekozen voor een toplaagverbetering waarbij
gefaseerd verschillende delen van de baan aangepakt worden. De kosten hiervan zijn
geraamd op € 420.000. Met de Golfclub is overeengekomen dat zij, als gebruiker van de
baan, een belangrijke bijdrage aan de structurele kosten van de exploitatie zal leveren.
Momenteel vinden gesprekken plaats over de hoogte van die bijdrage en/of die bijdrage ook
in de vorm van werkzaamheden kan worden ingevuld. Om de kosten verder te reduceren,
wordt voorgesteld om (een deel van) de te verwachten dekking uit de liquidatie-uitkering van
de voormalige stortplaats Het Friese Pad in te zetten. Deze uitkering wordt verwacht in 2018.
Let op: dit voorstel betreft géén besluit. Dit onderwerp wordt in de vorm van een apart
voorstel aan de raad voorgelegd; tot dat moment wordt het bedrag 'geoormerkt' (zie
asterisk in financiële tabel).
Consequenties voor incidentele middelen
Programma 2 - incidenteel
2018
2019
2020
2021
Verzakkingen golfbaan*
-420.000
0
0
0
Nieuwe Natuur*
-2.000.000
0
0
0
Eventing Kuinderbos
-20.000
-15.000
totaal
-2.440.000
-15.000
0
0
*Let op: de voorstellen Verzakkingen golfbaan en Nieuwe Natuur betreffen géén besluit. Deze onderwerpen doorlopen nog een
uitgebreid besluitvormingstraject en zullen in de vorm van een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd. Dit geld wordt tot
dat moment 'geoormerkt'.

Consequenties voor structurele middelen
Programma 2 - structureel
2018
2019
2020
2021
Voorzien in vastgoed - structureel
-325.000
-325.000
-325.000
-325.000
Taakstelling bezoekerscentrum WEC (Cultuurbedrijf)*
0
0
0
100.000
Investeringslast bezoekerscentrum*
0
0
0
-100.000
totaal
-325.000
-325.000
-325.000
-325.000
*Let op: taakstelling is mede afhankelijk van besluit omtrent Nieuwe Natuur
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Risico’s
Vervanging kunstgras voetbalvelden
Bij de eerste vervanging van kunstgras, in 2019, wordt niet langer gekozen voor het gebruik
van rubbergranulaat. Dit naar aanleiding van de aanhoudende discussies over het
gezondheidsaspect van ‘rubberinfill’. Ondanks het feit dat onderzoeken aantonen dat
rubbergranulaat niet gevaarlijk is, is het gebruik ervan ‘besmet’ geraakt en is het blijven
werken met rubbergranulaat in de toekomst eigenlijk geen optie meer. De meerkosten voor
alternatieven voor rubberinfill kunnen bij deze eerste vervanging opgevangen worden in de
reguliere begroting.
Hiermee wordt echter indirect ook gekozen voor extra kosten bij de vervanging van de
overige kunstgrasvelden op termijn. Deze extra kosten kunnen niet in de reguliere begroting
opgevangen worden. Deze extra kosten zouden pas bij de perspectiefnota 2021-2025
zichtbaar worden. Dit geeft ons tijd om de komende jaren na te denken over een manier om
deze kosten te verminderen.
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4.4

Programma 3 Economische ontwikkeling

Politiek-bestuurlijk raamwerk
‘Regionale/bovenregionale ontwikkeling’ maakt deel uit van de strategische raadsagenda,
onder Intergemeentelijke samenwerking. Ook in het coalitieakkoord staan onderwerpen die
de koers die wij varen in programma 3 hebben beïnvloed. Denk aan Uitstraling en kwaliteit
van werklocaties, en natuurlijk Toerisme en recreatie.
Ontwikkelingen
Revitalisering oudere bedrijventerreinen
Provincie Flevoland is in 2011 gestart met een Provinciaal Herstructurerings Programma
(PHP), voor de zware revitalisering en herstructurering van bedrijventerreinen. Het
subsidieprogramma wordt momenteel heroverwogen. Het is voorstelbaar dat nu ook ruimte
ontstaat om PHP-subsidie aan te vragen voor kleinere projecten. Er is voor de hele provincie
nog € 1 miljoen euro beschikbaar.
Binnen Noordoostpolder kennen we een aantal bedrijventerreinen – of in elk geval gedeeltes
daarvan – die kwalitatief minder aantrekkelijk zijn. Het gaat bijvoorbeeld om het
bedrijventerrein rond de loswal in Kraggenburg (gebied Leemkade/Gesteente/Basalt), de
omgeving Industrieweg/Havenstraat en de Constructieweg in Emmeloord. Vaak zijn die
bedrijventerreinen tientallen jaren geleden aangelegd, naar de eisen van die tijd.
Het is wenselijk dat wordt ingegrepen. Om middelen aan te vragen bij de provincie, is
cofinanciering vanuit de gemeente noodzakelijk voor 50% van het benodigde budget. Voor
deze cofinanciering is een bedrag van € 50.000 per jaar voor de jaren 2018 en 2019 nodig.
De middelen worden gedekt uit de reserve GREX, onderdeel herstructureringsgelden.
Toeristische Overstappunten (TOP’s)
Provincie Flevoland heeft in het najaar van 2016 een verkenning uitgevoerd naar de
ontwikkeling van Toeristische Overstappunten (TOP’s). Dit is besproken met de Flevolandse
gemeenten. TOP's zijn speciaal ingerichte plekken, met een voor de toerist en recreant
herkenbare markering, van waaruit hij of zij een fiets- of wandelroute kan starten. De TOP
biedt aan bezoekers een informatiepaneel met routes, er kan gratis worden geparkeerd en in
de buurt is horeca aanwezig.
Verwacht wordt dat de TOP’s het Flevolandse fiets- en wandelproduct zullen versterken. De
TOP’s worden via verschillende websites (waaronder fietswebsites) onder de aandacht
gebracht en gepromoot. Er is geen landelijke uniformiteit en eenheid in TOP’s. Daarom is de
wens uitgesproken om samen met andere Flevolandse gemeenten een voor de provincie
herkenbaar eigen beeldkenmerk te creëren. Dit beeldkenmerk zal de promotie en
vindbaarheid van de TOP’s vergemakkelijken, waardoor ze herkenbaar zijn en het verhaal
van Flevoland kunnen ondersteunen. Voor ontwikkeling van dit beeldmerk en de realisatie
van de TOP’s is een bedrag van eenmalig € 50.000 nodig voor cofinanciering vanuit
gemeente Noordoostpolder.
Vertaling naar het financieel perspectief
Consequenties voor incidentele middelen
Programma 3 - incidenteel
Toeristische Overstappunten
totaal
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2018

2019
-50.000
-50.000

2020
0
0

2021
0
0

0
0

4.5

Programma 4 Besturen en dienstverlening

Politiek-bestuurlijk raamwerk
Een belangrijk onderwerp uit het coalitieakkoord dat een relatie heeft met dit programma,
betreft de veranderende verhouding tussen overheid en inwoners die tot een andere manier
van werken leidt.
Ontwikkelingen
Doorontwikkeling dienstverlening op basis van Digitale agenda 2020
Gemeenten maken deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds
verdere digitalisering van de informatievoorziening een belangrijke ontwikkeling is. Dit vraagt
om aanpassingen in onze dienstverlening, zodat inwoners en ondernemers prettig en veilig
hun zaken kunnen regelen met gemeente Noordoostpolder: digitaal waar het kan, persoonlijk
waar dat effectiever is.
De VNG heeft de Digitale Agenda 2020 opgezet om gemeenten hierin te ondersteunen,
ontzorgen en versterken. De Digitale Agenda biedt verkenningen, concrete instrumenten en
producten om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren, meer
datagedreven te werken en op een veilige manier gebruik te maken van een
gemeenschappelijke digitale infrastructuur.
Om als gemeente klaar te zijn voor de informatiesamenleving van 2020 zullen wij tot die tijd
een extra inspanning, via het programma Dienstverlening en digitalisering, moeten leveren
om het aanbod van de Digitale Agenda tot ons te nemen, te duiden en in te zetten. Hiervoor
is extra inzet nodig voor het wijzigen van onze informatievoorziening en om onze manier van
werken hierop aan te passen. Voor aansturing en coördinatie binnen het programma is van
2018 tot en met 2020 een bedrag van jaarlijks € 125.000 nodig; voor de uitvoering is voor
dezelfde periode een bedrag van jaarlijks € 100.000 benodigd.
Kwaliteitsmanagement
De ambtelijke organisatie en haar processen moeten ‘in control’ zijn. Op het vlak van digitale
dienstverlening, gegevensmanagement, informatieveiligheid en privacy worden steeds meer
eisen gesteld aan gemeenten. Jaarlijkse zelfaudits moeten plaatsvinden, en een aantal
onafhankelijke controles is verplicht. Ook is in het kader van de Europese Verordening
Gegevensbescherming het bijhouden van gegevens op het gebied van privacy verplicht met
ingang van 2018.
Voor het uit laten voeren van onafhankelijke controles en audits, en het aanschaffen en
inrichten van een zogenaamd Information Security Management System, zijn extra middelen
benodigd. Incidenteel is hiermee in 2018 een bedrag van € 30.000 gemoeid, en structureel
met ingang van 2018 een bedrag van € 20.000.
Decemberactiviteiten personeel
Het is in Noordoostpolder gebruik dat elk jaar in december aan medewerkers een cadeau
wordt verstrekt en er een gezamenlijke afronding van het jaar wordt georganiseerd. De
laatste jaren werden de kosten hiervan gedekt uit de zogenaamde IZA-gelden. In 2018
vervalt deze tegemoetkoming en is er ook geen dekking meer voor de decemberactiviteiten.
Het is wenselijk dat deze activiteiten ook in de komende jaren gehouden kunnen worden.
Voorgesteld wordt hiervoor een jaarlijks budget van € 20.000 beschikbaar te stellen.
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Verkiezingen en gemeenteraad
Voor afscheid van de ‘oude’ raadsleden, en de installatie en het inwerkprogramma van de
nieuwe gemeenteraad, is eenmalig een bedrag van € 12.000 in 2018 nodig.
Overheidsparticipatie
In de huidige veranderende samenleving verwachten inwoners en ondernemers dat ze
gehoord worden, mee mogen denken en mee mogen doen. Er komen steeds meer
initiatieven vanuit de samenleving waarbij overheden gevraagd wordt om hieraan mee te
werken. Als gemeente willen we hier op inspelen.
Overheidsparticipatie is specifiek gericht op hoe wij als organisatie goed en professioneel
kunnen inspelen op initiatieven vanuit de samenleving, en hoe wij samen met de
initiatiefnemers kunnen komen tot een gezamenlijk gedragen werkwijze om maatschappelijke
opgaven aan te pakken en te realiseren.
Dat betekent dat we onze manier van (samen) werken daarop aan moeten passen. We
moeten telkens beoordelen of en hoe we de initiatiefnemers kunnen faciliteren. We moeten
kijken hoe we kunnen helpen om hun wensen te realiseren. Deze transitie is in
Noordoostpolder ingezet via de invoering van ‘passend organiseren’ en de zogenaamde
kernwaarden (creativiteit, samenwerken, verantwoordelijkheid en lef), waarbij de vraag van
onze inwoners en ondernemers nadrukkelijk centraal staat.
Een verdere verdieping hiervan vindt o.a. plaats via de uitwerking van een visie op
overheidsparticipatie en een passende werkwijze voor de bestuursdienst.
Vertaling naar het financieel perspectief
Consequenties voor incidentele middelen
Programma 4 - incidenteel
2018
2019
2020
2021
Kwaliteitsmanagement - control (uitvoeren / ondersteunen bij
-30.000
0
0
controles en audits en aanschaffen en inrichten van ISMS
Afscheid, installatie en inwerkprogramma van de raad
-12.000
0
0
Doorontwikkeling dienstverlening op basis van Digitale Agenda 2020 -125.000
-125.000
-125.000
programmamanager
Doorontwikkeling dienstverlening op basis van Digitale Agenda 2020 -100.000
-100.000
-100.000
uitvoeringskosten programma dienstverlening
totaal
-267.000
-225.000
-225.000

0
0
0
0
0

Consequenties voor structurele middelen
Programma 4 - structureel
Kwaliteitsmanagement control - structureel
Decemberactiviteiten personeel
totaal

2018
-20.000
-20.000
-40.000

2019
2020
2021
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-20.000
-40.000
-40.000
-40.000

Risico’s
Arbeidsmarkt en mobiliteit
De economie trekt aan. De kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt nemen toe,
waardoor de mobiliteit onder onze medewerkers de komende jaren mogelijk groter wordt.
Zeker als het moeilijk is om vacatures snel te vervullen, bestaat de mogelijkheid dat er dan
meer en vaker een beroep op tijdelijke krachten gedaan zal moeten worden.
Goed werkgeverschap en bekendheid als werkgever op de arbeidsmarkt kunnen dit risico
(verder) beperken.
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Digitale risico's
Steeds meer van onze gemeentelijke gegevens zijn digitaal. Het beschermen van deze
gegevens tegen verlies en mutaties door onbevoegden is cruciaal. Als ons dit niet lukt, lopen
we een grote kans op imagoschade en een verlaging van het vertrouwen van inwoners in de
zorgvuldigheid waarmee wij met hun gegevens omgaan. Om dit risico zo veel als mogelijk te
matigen, zijn onze activiteiten erop gericht om ervoor te zorgen dat:
- de gegevens waarmee we werken altijd beschikbaar zijn (continuïteit informatie en
informatievoorziening staat voorop);
- zowel de vertrouwelijkheid als de integriteit van gegevens gewaarborgd zijn;
- de gevolgen van eventuele informatiebeveiligingsincidenten worden beperkt.
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4.6

Programma 5 Financiën

Politiek-bestuurlijk raamwerk
Zowel in de strategische raadsagenda als in het coalitieakkoord komt programma 5 terug.
Vooral de eis van een sluitende meerjarige programmabegroting is leidend geweest – met
gunstig resultaat.
Ontwikkelingen
Algemene uitkering
Onze inkomsten bestaan voor het grootste deel uit geldstromen die afkomstig zijn van
het rijk. Voor een relatief klein deel heeft Noordoostpolder ‘eigen’ opbrengsten,
waarvan eigen belastingen, retributies, huren, pachten, verkoop van gronden en
subsidies de belangrijkste zijn. De ontwikkeling van de algemene uitkering voor de
jaren 2018 en verder is afhankelijk van het beleid van het nieuwe kabinet en van het
verloop en de vooruitzichten van de economie. Voor de jaren na 2018 wordt een
revisie van de algemene uitkering verwacht. Het nieuwe kabinet zal zijn reactie geven
op de roep van gemeenten om hun eigen opbrengstenmogelijkheden te vergroten.
Voor de perspectiefnota 2018–2021 worden de meerjarenramingen 2018–2021
aangehouden voor de hoogte van de algemene uitkering. Als gevolg van de Tweede
Kamerverkiezingen en het nieuw te formeren kabinet is de kans klein dat de
meicirculaire een stabiel vertrekpunt zal zijn voor de berekening van de algemene
uitkering van die jaren.
Bij een snelle kabinetsformatie zal de septembercirculaire duidelijkheid kunnen
geven over de financiële koers die men wil varen met gemeenten. In het geval er
nog geen kabinet is geformeerd dat zijn beleid tot uitdrukking kan brengen in de
septembercirculaire, wordt bestendiging van het huidige meerjarige beleid ten
aanzien van de algemene uitkering aangehouden.
Wij hanteren het uitgangspunt dat de inflatie en loonsomstijging worden gecompenseerd door
de algemene uitkering.
Lokale heffingen
Bij de begrotingsrichtlijnen is opgenomen dat de behandeling van de tarieven voor OZB,
rioolheffing, afvalstoffenheffing en overige retributies/heffingen aan de orde komt bij de
behandeling van de begroting. De reden hiervoor is deels gelegen in bestaand beleid en deels
in wet- en regelgeving. Gemeente Noordoostpolder heeft het beleid dat tarieven zoveel als
mogelijk kostendekkend moeten zijn. In de meeste gevallen is het op voorhand schatten van
kosten en opbrengsten voor deze producten lastig, en daarom worden deze tariefstellingen
aan het einde van het jaar aan de raad aangeboden. Wet- en regelgeving zorgen ervoor dat
de uitkomsten van de toerekening en toedeling van kostencomponenten voor producten met
een tariefstelling niet vóór het opleveren van de begroting 2018-2021 inzichtelijk zijn.
Retributies/heffingen
De tarieven voor retributies en heffingen, niet zijnde ARO-heffingen, worden voor de inflatie
gecorrigeerd, zijnde 1,6%.
OZB-tarieven
Voor de OZB-tarieven heeft gemeente Noordoostpolder het beleid om de tarieven met
maximaal de inflatiecorrectie te laten stijgen, voor zover deze de (rijks)macronorm niet
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overstijgt. De gemiddelde WOZ-waarde zal voor de berekening van de OZB voor 2018 hoger
zijn dan de waarde voor de berekening van de OZB-tarieven voor 2017. Voor de bepaling van
de OZB-tarieven 2018 worden de tarieven gecorrigeerd voor de gemiddelde waarde-effecten
per belastingcategorie, zodat per saldo niet méér aan belastingen wordt geheven dan in
2017, anders dan door de inflatiecorrectie en areaaluitbreiding. De macronorm en het
inflatiepercentage waarmee het rijk de algemene uitkering compenseert, zijn bepaald op
respectievelijk 3,1% en 1,6%. Op basis van deze informatie en de verwachtingen van de ECB
wordt een inflatiecorrectiepercentage aangehouden van 1,6%.
Voor de OZB wordt eveneens een stijgingspercentage ter grootte van de inflatiecorrectie ad
1,6% aangehouden, in plaats van de hogere macronorm van 3,1%. Hiermee wordt de
lastenstijging voor de OZB-tarieven voor inwoners en bedrijven beperkt houden.
De tarieven OZB stijgen met het inflatiepercentage, zijnde 1,6%.
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 steeds verder te beperken. Het tariefverschil tussen een
één- en een meerpersoonshuishouden bedraagt sinds 2009 15% (raadsbesluit 8 november
2007) en wordt ook voor de nieuwe begroting gehandhaafd.
Het beeld voor 2018 is dat de tarieven op hetzelfde niveau kunnen worden gehandhaafd of
licht kunnen dalen. Onderstaande tabel geeft de tarieven over de afgelopen jaren weer en de
verwachting voor 2018.
De tarieven voor de afvalstoffenheffing zullen ongeveer gelijk zijn aan de tarieven van 2017.

Omschrijving

2014

2015

2016

2017

2018

Eenpersoonshuishouden

219,30*

219,30

227,28

224,64

≤ 224,64

Meerpersoonshuishouden

258,00*

258,00

267,48

264,24

≤ 264,24

162,96

162,96

168,96

166,80

≤166,80

95,04

98,52

97,44

≤ 97,44

Extra container 240 liter

Extra container 140 liter
95,04
exclusief de éénmalige korting van € 13,17 (2014)

*tarieven

Rioolheffing
De tarieven voor de rioolheffing zijn kostendekkend. Door vaststelling van het nieuwe Groot
Rioleringsplan zullen lagere tariefstellingen gelden voor 2018 en verder. De definitieve
tarieven worden vastgesteld bij de vaststelling van de begroting. In onderstaande tabel wordt
de ontwikkeling van de tarieven voor een huishouden over de afgelopen jaren weergegeven
en de verwachting voor 2018 conform het nieuwe rioleringsplan.
Voor een huishouden dalen de tarieven voor de rioolheffing van € 193,44 naar € 174,10.
Omschrijving
Eén- en meerpersoonshuishouden
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2014
193,44

2015
193,44

2016

2017

193,44

193,44

2018
174,10

Totaal aanslag ARO-heffingen voor huishoudens
Twee voorbeelden van de verwachte lastendruk voor 2018:

Voorbeeld 1: een meerpersoonshuishouden, dat een eigen woning bezit met een WOZwaarde voor 2014 van € 166.000, voor 2015 van € 163.000, voor 2016 van € 164.000, voor
2017 van € 167.000 en voor 2018 € 173.000 (€ 167.000 + 3,4% schatting per april voor
gemiddelde waardestijging, afgerond op duizend euro naar boven).

Belastingsoort

2014

2015

2016

2017

2018

OZB

253,27

252,81

256,66

256,01

±260,11

Afvalstoffenheffing

258,00

258,00

267,48

264,24

≤264,24

Rioolheffing

193,44

193,44

193,44

193,44

174,10

Eénmalige korting

-13,17

-

-

-

-

691,54

704,25

717,58

713,69

≤698,45

-0,5

≤-2,1

Totaal

Stijgings% t.o.v. voorgaand jaar
2,04
1,8
Tabel: ontwikkeling lokale lastendruk voor standaard meerpersoonshuishouden

1,8

Voorbeeld 2: hier wordt uitgegaan van een éénpersoonshuishouden met een huurwoning. In
verband met de afschaffing van het gebruikersdeel OZB voor woningen betaalt een huurder
sinds 2006 geen OZB meer.
Belastingsoort

2014

2015

2016

2017

2018

Afvalstoffenheffing

219,30

219,24

227,28

224,64

≤224,64

Rioolheffing

193,44

193,44

193,44

193,44

174,10

Eénmalige korting

-13,17

-

-

-

399,57

412,68

420,72

418,08

≤398,74

1,9

-0,6

≤-4,6

Totaal

Percentage t.o.v. voorgaand jaar
3,58
3,28
Tabel: ontwikkeling lokale lastendruk voor standaard éénpersoonshuishouden

Uitkomsten op een rij:
- voor huurders zal de aanslag ARO 2018 ongeveer 4,6% lager zijn dan de aanslag ARO
2017;
- voor eigenaren van een woning met een WOZ-waarde van ongeveer € 167.000 zal de
aanslag ARO in 2018 ongeveer 2,1% lager zijn dan de aanslag ARO 2017;
- voor eigenaren van een woning met een WOZ-waarde van ongeveer € 800.000 zal de
aanslag ARO in 2018 ongeveer gelijk zijn aan de aanslag ARO 2017.
Rente
Algemeen
De nieuwe BBV-voorschriften en het eigen beleid van gemeente Noordoostpolder geven voor
deze perspectiefnota het volgende beeld:
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Investeringen met een maatschappelijk nut worden gedekt en gefinancierd met eigen
middelen. Het hiervoor te hanteren rentepercentage is 0%, welk percentage gelijk is aan de
rente voor de reeds aanwezige activa.
Voor investeringen met een economisch nut die geen verband houden met gebruiksgoederen,
is projectfinanciering het uitgangspunt, met een rentepercentage van 2,8%. Dit is de
langjarige rente.
De renteverwachting voor zowel kortlopende als langlopende geldleningen blijft diffuus,
waarbij het als meer reëel wordt gezien dat het rentepercentage zal stijgen, dan dat deze zal
dalen. De rente voor de grondexploitaties is 1,04%. Dit percentage is terug te voeren op de
uitkomst van de verplichte berekeningen die het BBV voorschrijven. Op dit percentage kan
een uitzondering worden gemaakt indien voor een specifiek complex gebruikt wordt gemaakt
van projectfinanciering.
Voor de gebruikelijke reserves wordt een rente toegerekend van 1,6%, zijnde het percentage
voor de inflatiecorrectie.
Risico’s
Kijkend naar ontwikkelingen die financieel zijn, dan vormt het grootste risico voor gemeente
Noordoostpolder – en dit risico raakt alle gemeenten – dat er sprake kan zijn van een
negatieve ontwikkeling van de algemene uitkering. Een ander belangrijk risico is een
mogelijke stijgende rente op de kapitaalmarkt.
Het effect van een stijgende rente is voor nieuwe investeringen met een economisch nut zeer
groot. Uitgaande van investeringen met een looptijd van 40 jaren verkleint het
investeringsvolume met 9% bij een rentestijging van 0,5%. Bij een rentestijging van 1%
verkleint het investeringsvolume met 17%, en bij 1,5% rentestijging (2,5% + 1,5% = 4%)
daalt het investeringsvolume met bijna 25%.
Om een concreet voorbeeld te geven van de situatie in Noordoostpolder: het huidige
structurele kapitaallastenbudget voor ViV in 2019 is € 825.000 (we houden nog even geen
rekening met de voorgestelde verruiming van dit budget). Dit bedrag geeft bij de actuele
rente van 2,8% een investeringsvolume van ca. € 15 miljoen. Hieruit is op te maken dat de
rentestijging van 0,3% (2,8% -/- 2,5%) nu al een lager investeringsvolume geeft van bijna
een miljoen euro.
Het afdekken van renterisico’s is kostbaar en mag geen schijn van speculeren in zich hebben.
Wanneer er met het vaststellen van de begroting zekerheid is over een bepaald
investeringsvolume, kan daarop geacteerd worden door twee maatregelen:
 het aantrekken van een langlopende lening als gekoppelde projectfinanciering. Het nadeel
van deze variant is dat er geld wordt aangetrokken dat nog niet (geheel) nodig is en
waarover wel rente moet worden betaald. Dit risico geldt tot het moment waarop het
aangetrokken bedrag geheel is aangewend;
 een langlopende lening aantrekken met uitgestelde storting, tot het moment waarop de
storting wordt afgeroepen. Het nadeel van deze variant is dat de premie op de rente een
structureel karakter heeft (dus voor 30/40 jaar).
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4.7

Programma 6 Krachtig Noordoostpolder

Politiek-bestuurlijk raamwerk
Diverse punten uit programma 6 worden aangestipt in de strategische raadsagenda, zoals de
decentralisaties, en ook in het coalitieakkoord heeft programma 6 raakvlakken met de
thema’s Zorgen voor elkaar, Vitale samenleving en Iedereen aan het werk. Zie verder:
Ontwikkelingen.
Ontwikkelingen
Algemeen
In het coalitieakkoord staat vermeld dat de decentralisaties budgettair neutraal worden
uitgevoerd. Voor Noordoostpolder betekent dit dat we een reserve hebben gecreëerd – de
reserve Sociaal domein – om schommelingen en toekomstige onzekerheden en risico’s op te
vangen. Het is duidelijk dat er tijd nodig is om het nog jonge beleid in het sociale domein te
bestendigen. Bij tekorten, maar ook bij onderbestedingen, wordt niet meteen overgegaan tot
wijziging van beleid en uitvoering. De reserve Sociaal domein biedt aan Noordoostpolder in
dit verband de nodige veerkracht.
Doordecentralisatie middelen beschermd wonen
De middelen voor beschermd wonen zijn nu belegd bij de centrumgemeenten, in ons geval
bij de gemeente Almere. Vanaf 2020 wordt de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen
gedecentraliseerd, en ook de financiële middelen worden vanaf dat moment verdeeld over
alle gemeenten. Op dit moment is het onduidelijk welke financiële consequenties deze
decentralisatie heeft voor de gemeente Noordoostpolder. Het verdeelmodel is nog in
ontwikkeling. Ook is onduidelijk op welke manier en in welk tempo de decentralisatie wordt
doorgevoerd.
Poliklinische zorg ouderen
Als gevolg van de toenemende vergrijzing in Noordoostpolder neemt in de toekomst de vraag
naar specifieke ouderengeneeskunde toe. Het overgrote deel van deze zorg zal poliklinisch
plaatsvinden. Dit als gevolg van de voortschrijdende technische mogelijkheden – én uit
kostenoverwegingen. Gemeente Noordoostpolder wendt via de ziekenhuizen haar invloed aan
voor het waarborgen van een toereikend niveau van poliklinische zorg voor inwoners, en
zoekt daarbij de samenwerking met huisartsen.
Nieuwe vormen van begeleide kamerbewoning
Noordoostpolder wil haar aanbod zoveel mogelijk laten aansluiten op de vraag en context van
de individuele cliënt. Momenteel verblijven sommige jongeren in een zogenaamde
residentiële instelling. Het weer kunnen verlaten van een dergelijke instelling is voor hen
vaak lastig. Er zijn niet altijd voldoende voorzieningen die passend zijn voor deze jongeren,
ook omdat zij vaak maatwerk nodig hebben. Daarom willen wij kijken naar creatieve
mogelijkheden voor een vorm van begeleide kamerbewoning. Als er geen actie wordt
ondernomen zal een groter beroep worden gedaan op 24 uurszorg, en dat is onwenselijk voor
de jongere en onwenselijk voor de gemeente.
Analyse arbeidsmarkt
Door firma Louter is een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt
van Noordoostpolder. Dit onderzoek levert twee belangrijke aanbevelingen op:
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stimuleer de eigen economie van Noordoostpolder: de arbeidsmarkt leunt sterk op de
lokale economie, dus levert meer bedrijvigheid automatisch ook meer banen op voor
inwoners;
 stimuleer werkgelegenheid voor laagopgeleiden: vooral de werkgelegenheid onder
laagopgeleiden wordt in de toekomst bedreigd, en de participatiegraad onder deze
inwoners is sinds de economische crisis sterk gedaald; een deel komt mogelijk structureel
in de bijstand terecht.
Voor de uitwerking van deze aanbevelingen gaat de gemeente samenwerken met het
bedrijfsleven en onderwijs. De eenmalig benodigde middelen à € 25.000 voor 2018 worden
gedekt uit de reserve Sociaal domein.
Integratie vergunninghouders
Het is de taak van gemeenten om voorwaarden te creëren voor de maatschappelijke
integratie en werktoeleiding van vergunninghouders. Gemeente Noordoostpolder vindt het
ondersteunen en begeleiden van vergunninghouders bij hun integratie in de lokale
samenleving van groot belang, en heeft grote waardering en respect voor de wijze waarop
vrijwilligers zich voor deze vergunninghouders inzetten.
Voor de integratie van vergunninghouders worden extra middelen beschikbaar gesteld voor
een bedrag van € 50.000, van 2018 t/m 2020, uit de reserve Sociaal domein.
Risico’s
Voor risico’s en tegenvallers in het sociaal domein is, zoals eerder vermeld, een
koepelreserve Sociaal domein gecreëerd.
Ontwikkelingen financiën Participatiewet
De uitkeringen voor inwoners die onder de Participatiewet vallen worden betaald uit het
Participatiewet-budget. Dit is een openeinderegeling. Er is een tweetal ontwikkelingen dat
ervoor kan zorgen dat het budget niet toereikend is: een stijging van het aantal personen in
het bestand, en de introductie van een eventueel nieuw verdeelmodel.
Ontwikkeling bestand Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
Instroom in de Wsw is sinds 1 januari 2015 niet meer mogelijk. Het aantal dienstverbanden
neemt af. Door het rijk is een efficiencykorting op het Wsw-budget doorgevoerd die tot en
met 2020 steeds verder oploopt. Dit betekent dat het lastig kan worden voor de
Gemeenschappelijke Regeling (GR) om een sluitende begroting te realiseren. Het eigen
vermogen van de GR (€ 1,3 miljoen) biedt beperkt de mogelijkheid om tekorten op te
vangen. Eventuele tekorten moeten dan door de gemeenten worden aangevuld. Om dit risico
te matigen, heeft de GR aan de uitvoerder van de Wsw, Concern voor Werk, opdracht
gegeven om besparingen te realiseren.
Tarieven bestuurlijke aanbesteding WMO en Jeugd
De gemeente is verantwoordelijk voor de inkoop van taken op het gebied van WMO en
Jeugdwet. Er zijn ca. 50 gecontracteerde aanbieders die Zorg in Natura leveren. De door de
gemeente gehanteerde tarieven zouden niet altijd kostendekkend zijn voor aanbieders. De
gemeente is daarom in gesprek met aanbieders over de tarieven. Op basis van de gegevens
van aanbieders worden de tarieven zorgvuldig geanalyseerd. Deze analyse vormt de
onderbouwing van een mogelijke aanpassing van de tarieven. Daarbij wordt tevens advies
gevraagd van het Ondersteuningsteam decentralisaties van de VNG.
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Maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning en maatwerkvoorziening regie/zorg
In 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep duidelijkheid gegeven over wat wel en wat niet
mag voor wat betreft hulp bij huishouden onder de WMO(2015). Het beleid is hierop
aangepast en gestart per 1 januari 2017. Het geprognosticeerde tekort op ‘huishoudelijke
hulp’ in 2017 van € 795.000 (minimaal aantal uren) tot € 1.129.000 (maximaal aantal uren)
wordt ten laste gebracht van de reserve Sociaal Domein. Vooralsnog leidt dit niet tot een
tekort binnen het sociaal domein. Mocht de vraag zich gaan ontwikkelen richting het
historische niveau, dan zijn mogelijk in de toekomst additionele middelen nodig.
De Rechtbank heeft inmiddels ook geoordeeld dat de door de gemeente gehanteerde
normtijden niet zouden voldoen. Dit kan financiële consequenties hebben. De gemeente heeft
besloten om in hoger beroep te gaan en tegelijkertijd onafhankelijk onderzoek te doen naar
de onderbouwing van de normtijden – dit is conform het verzoek van de Rechtbank.
Afhankelijk van dit onderzoek wordt besloten of het hoger beroep ook daadwerkelijk wordt
doorgezet. De onzekerheid over de normtijden duurt daarom voort. Het college legt de
eventuele inhoudelijke en financiële consequenties van een mogelijke wijziging in de
normtijden middels de najaarsnota 2017 of voorjaarsnota 2018 aan de gemeenteraad voor.
De gemeenteraad wordt over de voortgang geïnformeerd.
Transformatie Jeugdhulp
Jeugdhulp is een relatief nieuwe taak van de gemeente. Hoewel de transitie is voltooid, is de
transformatie van jeugdhulp nog maar pas begonnen: deze transformatie vraagt om een
nieuwe manier van kijken naar jeugdhulp: zowel bij ouders en jongeren als bij professionals
en gemeenteambtenaren.
Nu de jeugdhulp nog in ontwikkeling is, geeft het ons een kans om deze nieuwe manier van
werken in te zetten. Dit brengt echter wel een risico met zich mee. Met de transformatie van
de jeugdhulp betreden wij onbekend terrein. Dit kan leiden tot terughoudendheid bij het
vormgeven van de transformatie, waardoor wij op de oude manier blijven acteren. Hiermee
lopen wij het risico dat wij te dure zorg leveren die tegelijkertijd niet passend is voor
jongeren. Dit heeft tot gevolg dat wij de zorg voor onze jeugdigen niet meer kunnen betalen
en dat hulpverleners mogelijk langs elkaar heen gaan werken.
Momenteel zetten we ons flink in om de transformatie zo goed mogelijk vorm te geven. Ook
regionaal wordt samenwerkt met de andere Flevolandse gemeenten om de inzet van zware,
specialistische zorg zoveel mogelijk te beperken en/of om te buigen naar lichtere vormen die
passen bij de hulpvraag.
Vluchtelingenproblematiek
Een toename van de instroom van asielzoekers (als bijvoorbeeld opvang aan de buitengrens
van Europa in de toekomst onhoudbaar blijkt te zijn) kan leiden tot extra druk op
voorzieningen voor de opvang van asielzoekers en mogelijk tot vergroting van de
maatschappelijke spanningen rond de komst en opvang van asielzoekers. De ontwikkelingen
binnen en buiten Europa worden daarom nauwlettend gemonitord.
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Bijlage 1 – begrotingsrichtlijnen 2018
Voor het opstellen van de begroting 2018–2021 worden voor het komende begrotingsjaar de
volgende richtlijnen voorgesteld:
1. Het prijspeil in de materiële sector is hetzelfde als in de begroting 2017, plus 1,6%
inflatiecorrectie; dit laat onverlet dat we wél reëel willen ramen (afwijkingen worden
toegelicht en gemotiveerd).
2. In het algemeen geldt het prijspeil van de begroting 2017, plus 1,6% inflatiecorrectie
voor subsidies, de gemeenschappelijke regelingen en dergelijke, tenzij deze rechtstreeks
zijn gekoppeld aan (bepaalde) personeelskosten of onder budgetfinanciering vallen,
exclusief de zogenaamde waarderingssubsidies.
3. De salariskosten ramen we op het niveau van 2017, plus 2,1% correctie voor
salarisniveau en premies, op basis van de toegestane formatieomvang.
4. We hanteren een loonstijging van 2,1% voor de gesubsidieerde instellingen.
5. We gaan voor het berekenen van de hoogte van de subsidies aan grote instellingen uit
van een gewogen gemiddelde van de inflatiecorrectie voor materiële budgetten en de
correctie voor lonen, namelijk 1,975%9.
6. We houden rekening met deze door de raad vast te stellen perspectiefnota.
7. We houden ook rekening met de in de programmabegroting 2017–2020 vastgestelde
bezuinigingen.
8. Vervangingsinvesteringen en nieuw beleid ramen we in de primitieve begroting 2018–
2021.
9. Investeringen met een maatschappelijk nut hebben een afschrijvingsreserve.
10. De tarieven voor de gemeentelijke belastingen, retributies, rechten en
gebruiksvergoedingen worden bij het aanbieden van de begroting definitief behandeld
(uitgangspunt is kostendekkendheid en/of inflatiecorrectie).
11. Conform het beleid voor incidentele baten en lasten wordt de incidentele (netto)opbrengst
van de OZB verantwoord onder de reserve Beleidsplan.
12. De grondprijzen voor woningbouw en bedrijventerreinen worden door het college
vastgesteld in de grondprijzenbrief en ter informatie gestuurd aan de raad(scommissie).
Uitgangspunt voor grondprijzen is:
a. aantrekkelijkheid van de kavels;
b. verhouding/aandeel grondwaarde in totale waarde gerealiseerde woning;
c. verwachtingen markt versus beschikbaarheid grond.
9

Deze ‘gewogen correctie’ komt als volgt tot stand: driekwart van de correctie voor loonkosten (0,75 x
2,1% = 1,575%) vermeerderd met een kwart van de inflatiecorrectie voor materiële budgetten (0,25 x
1,6% = 0,4%). Opgeteld: 1,975%.
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Wanneer Noordoostpolder te hoge prijzen hanteert zal dat drukkend kunnen werken op
de verkoop en dus realisatie van nieuwbouwwoningen in Noordoostpolder. Te lage prijzen
hanteren betekent dat de aannemer/bewoner een onevenredig voordeel heeft ten
opzichte van de inwoners/bedrijven (‘bevoordeling’). Gezien de huidige economische
ontwikkelingen en marktontwikkelingen is een bevriezen van grondprijzen voor enige tijd
verdedigbaar. Daarbij is een periode van vier jaar qua consequenties niet goed te
overzien. Voor één jaar is dat wel uit te leggen. Dit uitgangspunt van een jaar kan na het
verstrijken ervan weer worden verlengd.
13. We hanteren een rentepercentage van 0% voor nieuwe investeringen en voor de
gebruikelijke reserves wordt een inflatiepercentage van 1,6% gehanteerd.
14. We hanteren een rentepercentage van 1,03% voor de grondexploitaties.
15. Voor investeringen met een economisch nut, niet zijnde gebruiksgoederen, is
projectfinanciering het uitgangspunt, met een rentepercentage van 2,8%.
16. Investeringen met een maatschappelijk nut worden in de basis gefinancierd met
gegenereerde en te genereren middelen uit vrije kasstromen.
17. De MVA-gerelateerde baten en lasten hebben een incidenteel karakter en worden conform
het vigerende grondbeleid en algemene beleid ten aanzien van de scheiding van
incidentele en structurele baten en lasten ten gunste, dan wel ten laste van de algemene
reserve Grondexploitatie gebracht.
18. We ramen de gevolgen van areaalvergroting reëel alsmede de overige ontwikkelingen uit
de meerjarenramingen.
19. De overhead wordt extracomptabel toegerekend aan producten die tariefgerelateerd zijn
over het totaal van de lasten per tariefgerelateerd product. Voor de grondexploitatie geldt
een uitzondering en wordt de overhead intracomptabel verwerkt. De overhead die
intracomptabel aan grondexploitaties is toegerekend, wordt conform het bestaande beleid
berekend over de toegerekende uren.
20. De toerekening van apparaatskosten van de ambtelijke organisatie aan investeringen,
bouwgrondexploitaties en derden ramen we op basis van urentoerekening op het niveau
van 2017.
21. Per 1 januari 2018 hanteren we een inwonertal van 46.500 voor uitgaaf en
inkomstenramingen (inclusief het AZC Luttelgeest voor ca. 500 inwoners).
22. Uitgangspunt is dat de inflatiecorrectie en de correctie voor salarisniveau en premies
worden opgevangen door een bijstelling van de algemene uitkering; daarbij houden we in
het achterhoofd dat hoogte en omvang van het gemeentefonds op dit moment nog
onzeker zijn.
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Bijlage 2 – subsidieplafonds 2018
NB: de subsidies binnen programma 6 worden hier bruto vermeld, dus exclusief de begrote
bezuinigingsopgave.
2018
PROGRAMMA 1

P567

PIJLER 3

ONTWIKKELEN IN DE LEEFOMGEVING

Subpijler 3b Wonen
Sociale leefbaarheid

Programma 1
Dorpen&wijken

lustrumviering

€

7.620

inzet HBO coach
uitvoering peuterspeelzaalwerk op het AZC
uitvoering vve aanbod
basisaanbod peuterspeelzaalwerk 2 dagdelen
VVE aanbod voor 4 dagdelen
uitvoering peuterspeelzaalwerk voor minima
uitvoering schakelklas
uitvoering Boekenpret
uitvoering Opstapje
Home-start
MO - Beweegcoach

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

80.000
52.085
38.750
219.030
458.600
6.000
40.000
15.500
165.000
57.000
174.015

ziekteverzuimproject
schoolmaatschappelijk werk

€
€

25.000
15.000

PROGRAMMA 2

PIJLER 4

LEREN IN NOORDOOSTPOLDER

P562
en
P603

Bestrijding onderwijsachterstanden
Bestrijding onderwijsachterstanden
Bestrijding onderwijsachterstanden
Bestrijding onderwijsachterstanden
Bestrijding onderwijsachterstanden
Bestrijding onderwijsachterstanden
Bestrijding onderwijsachterstanden
Bestrijding onderwijsachterstanden
Bestrijding onderwijsachterstanden

P594

Sportstimulering

SPN
SPN
Peuteropvang aanbieders
niet toeslaggerechtigde ouders
niet toeslaggerechtigde ouders
minima
AVES
Flevomeer Bibliotheek
Carrefour
Humanitas
Carrefour

P598

Jeugd - Ondersteuning school & gezin Aandacht+
Aandacht+

PIJLER 5

ONTSPANNEN IN NOORDOOSTPOLDER

P594

Subpijler 5a Sport
Sportstimulering

diversen sportver.

bevorderen sportdeelname

€

20.320

P594

Sport voor gehandicapten

Balansruiters

bevorderen sport deelname gehand.

€

12.954

P600

Zwembad

Bosbad

overdekt en openlucht zwemvoorz.

€

586.290

P584

Subpijler 5b Kunst, Cultuur en Bibliotheek
Basisbibliotheek Noordoostpolder
Flevomeer bibliotheek

basisbbliotheek Noordoostpolder

€ 1.031.914

P653
V220

Podiumactiviteiten
Culturele visitekaartjes

Muziekkorpsen
Toneelver. en koren

cultureel aanbod
en culturele evenementen

€

40.640

P657

Media beleid

Lokale omroep

instand houden lokale omroep

€

33.020

Cultuurbedrijf

St. Cultuurbedrijf NOP

uitvoering diverse culturele activiteiten

€ 2.023.538

P298

Subpijler 5c Cultureel Erfgoed
Monumenten

nog niet bekend

stimuleren en restauratie monumenten

€

27.290

P645

Erfgoednota

nog niet bekend

stimuleren, vertellen verhaal van de polder

€

20.320
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P381

PROGRAMMA 3
Subpijler 7d: Recreatie
Toerisme

nog niet bekend

P589

Kinderboerderij Emmeloord

P059

PROGRAMMA 4
PIJLER 9
Vergroten aantrekkelijkheid NOP

P800

€

70.028

St. Vrienden Emmelerbos

stimuleren toeristische en recreatieve
mogelijkheden
verzorgen van kinderboerderij educatie

€

37.511

BESTUUR EN ORGANISATIE
STEP

organiseren publieksevenementen

€

68.280

Detachering functionaris de Klos
Jonge moeders en welzijnsactiviteiten
Vakantieactiviteiten
uitleen speelgoed
De klos
Verslavingszorg
Preventie & voorlichting
Preventie & voorlichting jeugd
Back on track
Fysiek mentaal
School & Gezin
Preventieve (zorg)contacten
Maatwerk CJG
Ambulante gezinswerker
Algemeen Maatschappelijk Werk + KIES

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

43.849
20.320
8.230
4.064
4.064
33.020
14.277
103.008
28.000
13.500
140.000
270.406
212.000
66.000
54.717

€
€
€

6.304
35.000
30.480

€
€

275.896
5.080

€
€

245.785
71.345

PROGRAMMA 6
A25-101 Jeugd - Activiteiten jongeren

Carrefour
Heelal
Vakantieactiviteiten
Speel-o-theek
Klos
A25-102 Jeugd - Preventie & voorlichting
Tactus
GGD
Carrefour
A28-072 Jeugd - Ondersteuning school & gezin ZONL
Aandacht+
Triade
A28-073 Jeugd - Opvoedondersteuning
Carrefour
ZONL
Vitree
A28-074 Jeugd - Levensloopondersteuning
ZONL

P571

A25-201 MO - Ontwikkelingssamenwerking
Werelwinkel
A25-202 MO - Begeleiding vergunningshouders Vluchtelingenwerk
A25-204 MO - Emancipatie allochtone vrouwen Vrouwencentrum

P827

A25-210 MO - Vrijwilligerswerk

Carrefour
Present

A26-034 MO - Mantelzorg
A22-088 MO - Sociaal netwerk

Carrefour
Carrefour

Vrijwilligerspunt
bemiddelingsfunctie bij het inzetten van
vrijwilligers(groepen)
Steunpunt mantelzorg
Samen in NOP/netwerkcoaching

V452

V452

Carrefour

Gezond In NOP en regulier POPH

€

89.770

P830

A26-012 MO - (Dag)Activiteiten senioren
A25-220 MO - Vitaliteit in de wijk
A25-221 MO - Voedselbank
A22-089 MO - Beweegcoach
A25-223 MO - Maaltijdvoorziening
A22-090 MO - Buurtbemiddeling
A25-225 MO - Alarmering
A25-226 MO - Amateurkunst
A25-227 MO - Vormingsactiviteiten
MO - bewonersinitiatieven

Zonnebloem
Carrefour
Voedselbank
Carrefour
Carrefour
Carrefour
Carrefour
Diversen
Diversen o.a. melodica
Stimuleringsfonds

Bevordering van vrijwillige inzet
Gezond In NOP en regulier POPH

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

4.070
9.237
6.096
82.600
45.966
26.476
14.337
9.661
6.888
20.000

MO - Vitaliteit in de wijk
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Buurt sport en activering
Maaltijden aan huis en collectief
Conflictbemiddeling in wijk en dorp
Bemiddeling aansluiting alarmcentrale

P560

A25-240 MO - Levensloopondersteuning

A22-081 MO - Bemoeizorg (OGGZ)
A22-082 MO - Voorkoming huisuitzetting
A22-084 MO - Huiselijk geweld
A25-247 MO - Slachtoffer hulp
A22-093 MO - Overig

ZONL
MEE
ZONL
Humanitas
ZONL
ZONL
ZONL
Slachtofferhulp
MEE

Algemeen Maatschappelijk Werk
Levensloopondersteuning
Schuldhulpverlening
thuisadministratie
Bemoeizorg volwassenen
Voorkomen huisuitzetting
Interventie bij huiselijk geweld
Hulpverlening na ongeval/calamiteiten
Nah café

€
€
€
€
€
€
€
€
€

281.412
164.547
49.894
91.440
18.307
26.004
10.401
10.000
13.127

P566

A32-000 Ontwikkeling

AVES

coördinatie kindcentra

€

20.320

P828

A26-036 MO - Toezicht WMO
A25-260 MO - Antidiscriminatievoorziening

GGD
Bureau Gelijke Behandeling

Toezicht WMO
Anti discriminatievoorziening

€
€

17.804
16.808

P829

A25-280 MO - Inzet DOEN! Teams

A26-042 MO - Crisisdienst
A22-092 MO - VIA punt

Carrefour
ZONL
GGD
GGD
SAVE
Vitree
MEE
Kwintes
MEE
ZONL
Carrefour

Inzet buurtwerk en preventie
Inzet amw en jeugdverpleging
inzet DOEN!
Jeugdarts en soc. Verpleegkundige
BJZ expertise
gedragsdeskundige
deskundigheidsbevordering etc.
clientondersteuning
kortdurende clientondersteuning
Interventie bij crisis
Voorlichting/informatie en advies

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

729.768
195.570
161.198
107.000
75.000
71.188
17.480
26.600
74.480
8.160
96.345

P556
P806
P820

A25-001 Gezondheid - Centrum Jeugd & Gezin
A28-004 Jeugd - Individuele ondersteuning
A26-010 MO - Inloop GGZ

ZONL
Karakter
Kwintes

Jeugdgezondheidszorg - 9 mnd tot 4 jaar
Consultatie en advies GGZ problematiek
Servicepunt, inclusief coördinatie

€
€
€

660.509
60.000
138.725

P801

A28-019 Jeugd - Veilig thuis

SAVE

Uitvoering SAVE

€

123.602

A21-090 MO - Preventief budgetbeheer

A28-077 Jeugd - Specialistentafel

A26-040 MO - Advies & consultatie
A26-016 MO - Cliëntondersteuning
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