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Aanbiedingsbrief jaarstukken 2017
Geachte gemeenteraad,
Het college van burgemeester en wethouders is verheugd u hierbij de jaarstukken 2017
aan te bieden. Dit vanwege de bereikte beleidsdoelstellingen en vanwege de
voortdurende robuuste financiële positie van de gemeente Noordoostpolder.
Het college biedt deze jaarstukken aan, in de veronderstelling dat u deze vaststelt en
décharge verleent. Décharge strekt tot het verlenen van ontslag van interne
aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid van het college tegenover de gemeente, voor
informatie verkregen uit de jaarrekening.
Het boekjaar 2017 wordt afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 2.575.893
na bestemming, op een totale omzet van € 144.812.580. Gemeenten kennen een
resultaat vóór en een resultaat ná bestemming. Indien over een resultaat wordt
gesproken, betreft het altijd het resultaat ná bestemming. Het verschil wordt verklaard
door toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
Voor 2017 zag dat er als volgt uit:
Omschrijving
Resultaat vóór bestemming*
Resultaatbestemming*
Resultaat ná bestemming

Bedrag
€ 2.515.966 positief
+ €
59.927 per saldo toevoeging aan reserves
€ 2.575.893 positief

Het verschil tussen het positieve resultaat van € 2.515.966 vóór bestemming en
€ 2.575.893 ná bestemming wordt voornamelijk veroorzaakt door de mutaties in de
reserves. Enkele grote mutaties zijn:
- de reserve sociaal domein:
(€ 1.314.051 onttrekking)
- de algemene reserve grondexploitatie (€ 2.954.544 toevoeging)
- de reserve beleidsplan
(€ 1.413.678 onttrekking)
A. Jaarverslag
In 2017 is het gelukt om 236 van de 248 geformuleerde programmadoelstellingen te
realiseren of binnen de gestelde termijn te realiseren. Een verkorte samenvatting van de
voortgang van de programmadoelstellingen is als bijlage opgenomen aan het einde van
deze aanbiedingsbrief.
Overhevelingen
In 2017 is meer overgeheveld ten opzichte van 2016. In 2016 werd circa € 14 mln.
overgeheveld, in 2017 was dit € 18 mln.
De overhevelingen zijn als volgt te specificeren:
Omschrijving
Bedrag
Decemberrapportage 2017
€ 18.282.381
Totaal
€ 18.282.381
De volgende projecten/investeringen waarvan budgetten werden overgeheveld zijn de
grootste qua omvang:
- Onderwijshuisvesting:
€ 6.191.268
- Marknesserbrug:
€ 3.300.000
- Centrumplan Emmeloord openbaar gebied:
€ 2.333.600
- ZZL gelden
€ 800.000
- Vervanging hard- en software
€ 621.000
De overhevelingen die jaarlijks worden voorgesteld kennen in hoofdzaak drie oorzaken:
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1. technisch en praktisch, vanuit het willen voldoen aan het rechtmatigheidscriterium
kan het efficiënter zijn om het gehele budget ter beschikking te hebben in één
boekjaar;
2. in- en externe procedures vragen meer tijd dan was (te) voorzien;
3. binnen de beschikbare capaciteit wordt door de dynamiek van de gemeentelijke
organisatie de prioritering van de te realiseren doelstellingen beïnvloed.
Vergelijkende cijfers
In de jaarrekening zijn de exploitatiecijfers gepresenteerd conform de taakveldindeling
die door de commissie Besluit Begroting Verantwoording (commissie BBV) is
voorgeschreven. De begrotingscijfers van de primitieve begroting waren hierop nog niet
gebaseerd maar om een goede vergelijking te maken zijn de cijfers van de primitieve
begroting (en ook de vergelijkende cijfers van 2016) conform de taakveldindeling
opgenomen in de jaarstukken. Door herrubricering van deze cijfers wordt de vergelijking
met de begroting 2018 en andere gemeenten meer inzichtelijk.
In de toelichting op de staat van baten en lasten is een recapitulatie opgenomen op
programmaniveau voor de vergelijking van de primitieve begroting volgens de oude
indeling en de taakveldindeling.
Overzicht verleende subsidies 2017
In bijlage 4 van de jaarstukken staat een overzicht van de verleende subsidies in 2017.
Eerder stond dit overzicht in het Subsidieregister. In het nieuwe Subsidiebeleid dat in juni
2017 is vastgesteld, staat dat dit overzicht in de jaarrekening wordt opgenomen. Er is
een verschil tussen het verlenen van een subsidie en het vaststellen van een subsidie.
Een subsidie wordt voorafgaand aan de activiteiten verleend op basis van een plan en
begroting. Hierover is door het college een besluit genomen en de organisatie heeft
hiervoor een beschikking ontvangen. Het overzicht in de jaarrekening gaat dus om
bedragen die vooraf zijn bepaald. De subsidievaststelling over 2017 vindt in 2018 plaats.
Op het moment van de vaststelling wordt beoordeeld of de activiteiten volgens afspraak
zijn uitgevoerd en of het geld op een juiste wijze is besteed. Op basis hiervan besluit het
college over het definitieve subsidiebedrag voor de organisatie.
Krachtig Noordoostpolder - Decentralisaties en sociaal domein
Het jaar 2017 was het jaar van verdere implementatie en transitie voor de drie
decentralisaties in het sociaal domein.
Conform de verwachting die is uitgesproken in de jaarrekening 2016 heeft in 2017 de
omslag van overschot naar tekort plaats gevonden.
Het verloop van de koepelreserve sociaal domein was:
Stand Koepelreserve sociaal domein aanvang 2017
Toevoegingen
Onttrekkingen
Stand Koepelreserve sociaal domein per ultimo 2017

€
€
€
€

12.585.213
4.165.993 +
5.480.044 11.271.162

De totale koepelreserve bestaat uit de reserve sociaal domein die onder de algemene
reserve is opgenomen en de reserve die opgenomen onder de overige
bestemmingsreserve (respectievelijk € 5.000.000 en € 6.271.162).
De stand van de reserve staat opgenomen in de jaarrekening in de toelichting op de
balans onder het eigen reserve. Hier vindt u een tevens een analyse van de ontwikkeling
van de reserve in het boekjaar 2017.
De onttrekkingen en toevoegingen die van invloed zijn op de koepelreserve zijn
opgenomen staan opgenomen in het jaarverslag in het lasten overzicht van programma
6.
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Grondexploitaties
De opbrengsten uit grondverkopen in 2017 gaat weer richting het niveau van voor de
crisis. Met name in Emmeloord, Marknesse en Ens zijn meer woningbouwkavels verkocht.
De totale opbrengst uit grondverkoop, zowel bedrijventerreinen als woningbouw bedraagt
voor 2017 € 11 miljoen, dit is circa € 3 miljoen meer dan vorig jaar. Door de verkopen
loopt de voorraad uit te geven kavels terug. Voor de woningbouw verloopt dit in
Emmeloord sneller, dan de dorpen. De toenemende vraag en afnemende voorraad zijn
ook belangrijke redenen geweest voor het vaststellen van Emmelhage fase 2.
Verkopen hebben in beginsel geen invloed op het resultaat. Wel van invloed zijn winst- of
verliesnemingen op een grondexploitatie en mutaties op verliesvoorzieningen.
- De grondexploitatie Stadshart Emmeloord is middels een raadsbesluit afgesloten
en voor het centrum in Emmeloord is middels een raadsbesluit een nieuwe
grondexploitatie genaamd Hart voor Emmeloord vastgesteld. Deze exploitatie
is opgedeeld in een grondexploitatie deel en een niet-grondexploitatie deel.
De boekwaarde (onder aftrek van de verliesvoorziening) van € 3,5 miljoen van de
grondexploitatie Stadshart is ingebracht in het gedeelte grondexploitatie Hart voor
Emmeloord. Het complex Hart voor Emmeloord sluit op eindwaarde negatief. Voor deze
negatieve eindwaarde is ook middels raadsbesluit een verliesvoorziening getroffen ten
laste van de algemene reserve grondexploitaties. Eind 2017, na actualisatie, is deze
verliesvoorziening € 4,9 miljoen.
- In 2017 is vanwege de ingevoerde percentage of completion methode tussentijds
winstgenomen. Na actualisatie is totaal voor € 3,9 miljoen aan tussentijdse winst
genomen. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitaties. Door
de percentage of completion methode wordt voorkomen dat grote bedragen, meestal
vele miljoenen, pas bij het afsluiten van het complex tot uiting komen.
Meer informatie over de grondexploitaties, de verliesvoorzieningen en de algemene
reserve grondexploitatie is terug te vinden in de paragraaf grondbeleid.
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B. Jaarrekening
Het rekeningresultaat is conform voorschriften mede tot stand gekomen door
toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In de nota’s Reserves & Voorzieningen
en Weerstandsvermogen & Risicomanagement is bepaald dat de risicoreserve minimaal
15% van de omzet uit de primitieve begroting moet bedragen. In 2017 is dit minimum
€ 17.284.519. In de rekening 2017 heeft de risicoreserve een saldo van € 18.010.746.
De bestemming van het rekeningsaldo van € 2.575.893 ná resultaatbestemming, vindt
gelijktijdig plaats met het vaststellen van de jaarrekening 2017.
Wij stellen u voor het positieve rekeningresultaat van 2017 op de volgende wijze te
bestemmen:
- toevoeging aan de Reserve beleidsplan
€ 1.980.893
- toevoeging aan de Reserve beleidsplan (oormerk
Marknesserbrug)
€
595.000
Een aantal meevallers die een substantieel en positief aandeel in het rekeningresultaat
2017 hebben:
1. € 423.220 pensioenen (oud-)wethouders
2. € 230.944 overhead door hogere belasting aan bouwgrondexploitaties
3. € 212.695 Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelwerkzaamheden
4. € 199.977 Burgerzaken (inhuur tolken, naturalisatietrajecten en hogere
opbrengsten rijbewijzen en reisdocumenten)
5. € 153.786 Extra inkomsten degeneratievergoedingen, energiebesparende
maatregelen openbare verlichting
6. € 134.838 NOP de ruimte
Accountantscontrole en controleverklaring (concept)
Het beeld ten aanzien van het type controleverklaring bij de jaarrekening 2017 wordt op
dit moment nog gekalibreerd.

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder,
de secretaris,

de burgemeester

(I.J.W. Valk)

(A. van der Werff)
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Bijlage: samenvatting doelstellingen.
Ten behoeve van een globale beeldvorming hebben wij onderstaand van een aantal
programmadoelstellingen de voortgang in 2017 opgenomen.
In het programmaplan is bij de verschillende programma’s onder de pijlers en subpijlers
met behulp van lijsten aangegeven of:
1. de programmadoelstelling in 2017 is gerealiseerd (krul);
2. in uitvoering is genomen en binnen de gestelde termijn wordt gerealiseerd
(vinkje);
3. in uitvoering is genomen maar niet wordt gerealiseerd binnen de gestelde termijn
(plus);
4. nog niet in uitvoering is genomen maar wel wordt gerealiseerd binnen de gestelde
termijn (vierkant met blokje er in) of;
5. (nog) niet is opgepakt en niet wordt gerealiseerd binnen de gestelde termijn
(kruisje).
Programma 1: Fysieke leefomgeving. 57 doelstellingen.
 18 doelstellingen gerealiseerd, 36 doelstellingen realisatie binnen gestelde termijn
en 3 doelstellingen waarbij realisatie buiten de gestelde termijn zal plaatsvinden.
De doelstellingen welke buiten de gestelde termijn zullen worden gerealiseerd zijn:
- Opstellen van eigen beleid voor de vaarwegen;
- Sloop van de panden aan de Noorderwinkels, prijsvraag Energiek Nagele en
restauratie van de Karwijhof;
- Opstellen van de nieuwe woonvisie.
Programma 2: Sociale leefbaarheid. 39 doelstellingen.
 7 doelstellingen gerealiseerd, 26 doelstellingen realisatie binnen gestelde termijn,
4 doelstellingen waarbij realisatie buiten de gestelde termijn zal plaatsvinden en 2
doelstellingen die nog niet in uitvoering zijn en welke buiten de gestelde termijn
zullen worden gerealiseerd.
De doelstellingen welke buiten de gestelde termijn zullen worden gerealiseerd zijn:
- Voorstel voor de interne organisatie van taken en processen die te maken
hebben met vastgoed;
- Afspraken maken met het onderwijs over zorgonderwijsarrangementen;
- Realisatie overeenkomst Nieuwe Natuur; en
- Opstellen bidbook voor Werelderfgoedcentrum;
De doelstellingen welke nog niet in uitvoering zijn en buiten de gestelde termijn zullen
worden gerealiseerd zijn:
- Onderzoek naar beweegtuin voor ouderen; en
- Samenwerkingsverband cultuurhistorische parels in de Noordoostpolder;
Programma 3: Economische ontwikkeling. 68 doelstellingen.
 41 doelstellingen gerealiseerd en 27 doelstellingen realisatie binnen de gestelde
termijn.
Programma 4: Dienstverlening en besturen. 23 doelstellingen.
 3 doelstellingen gerealiseerd, 17 doelstellingen realisatie binnen de gestelde
termijn, 2 doelstellingen waarbij realisatie buiten de gestelde termijn zal
plaatsvinden en 1 doelstelling die nog niet in uitvoering is en welke buiten de
gestelde termijn zal worden gerealiseerd.
De doelstellingen welke buiten de gestelde termijn zullen worden gerealiseerd zijn:
- Inzetten van de berichtenbox bij communicatie met inwoners; en
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-

Verder digitaliseren documenten en archieven

De doelstelling welke nog niet in uitvoering is en buiten de gestelde termijn zal worden
gerealiseerd zijn:
- Inzetten van de berichtenbox bij communicatie met inwoners.
Programma 5: Financiën. 12 doelstellingen.
 11 doelstellingen zijn gerealiseerd, 1 doelstelling wordt gerealiseerd binnen de
gestelde termijn en 1 doelstelling die nog niet in uitvoering is en welke buiten de
gestelde termijn zal worden gerealiseerd.
Programma 6: Krachtig Noordoostpolder. 49 doelstellingen.
 34 doelstellingen gerealiseerd, 14 doelstellingen realisatie binnen de gestelde
termijn en 1 doelstelling is nog niet in uitvoering genomen, maar wordt wel
gerealiseerd binnen de gestelde termijn.
De doelstelling welke nog niet in uitvoering is en buiten de gestelde termijn zal worden
gerealiseerd zijn:
- Ontwikkeling van vervoersmaatjes voor mensen die zonder begeleiding niet
met het OV kunnen reizen.
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Jaarverslag 2017
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Programmaverantwoording
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Programma 1
Fysieke leefomgeving
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Per programmadoelstelling en geplande investering wordt de status van de realisatie in
2017 aangegeven middels een vijftal symbolen en toegelicht. De verklaring van de
gebruikte symbolen luidt:
Status
De doelstelling/investering is gerealiseerd.

Gebruikt symbool

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

Pijler

Subpijler/productgroep/projecten

Pijler 1:
Een groene en
schone leefomgeving

Pijler 2:
Een veilige en
bereikbare leefomgeving

Fysieke
leefomgeving

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

Pijler 3:
Ontwikkelen in de
leefomgeving

Subpijler 3B Wonen:
Portefeuillehouder: H.H. Suelmann
Directeur: E.G. de Vries
Volkshuisvestingszaken
Stads- en dorpsvernieuwing
Wethouder dorpen, LEADER-subsidies
Overige volkshuisvestingszaken
Project:
Herstructurering Nagele
Centrumschil
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Programmadoel
We willen een groene, schone en veilige fysieke leefomgeving, met aandacht voor het behoud
van waardevolle kenmerken en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen.
Pijler 1: Een groene en schone leefomgeving
We streven naar een groene en schone leefomgeving.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018:
 Noordoostpolder blijft een schaliegasvrije gemeente. We stellen samen met inwoners
alles in het werk om (proef)winning in Noordoostpolder te voorkomen. Er zijn
voldoende alternatieven voor het opwekken van duurzame energie voorhanden.
 Duurzaamheid en innovatie gaan hand in hand. We willen ons samen met onze
inwoners blijven inzetten voor een duurzame Noordoostpolder.
We ondersteunen initiatieven uit de samenleving. Onze ambitie is dat een duurzame
leefwijze vanzelfsprekend is in Noordoostpolder.
 Inbreng van inwoners is belangrijk voor het aanzien van de openbare ruimte in een
straat of buurt. We willen inwoners meer invloed geven op de inrichting en meer
ruimte geven om mee te helpen in het beheer. Bij herinrichting van de openbare
ruimte is ons uitgangspunt dat het in de toekomst goed te beheren moet zijn.
Speerpunten uit de perspectiefnota 2017-2020:
 De komende jaren veranderen onze taken en processen door meerdere nieuwe
wetten. Voor de fysieke leefomgeving zijn dat de Omgevingswet, de Wet
natuurbescherming, de nieuwe Woningwet, de Wet verbetering vergunning, toezicht
en handhaving (vanaf april 2016), en het Wetsvoorstel private kwaliteitsborging. Deze
wetten ‘komen eraan’ of zijn net in werking getreden. Daarnaast komt er op langere
termijn een verbod op asbesthoudende daken.
 De openbare ruimte is een belangrijk onderdeel van de leefomgeving. Iedereen moet
er prettig maar ook veilig gebruik van kunnen maken. In de komende jaren vraagt dat
extra aandacht op twee punten, namelijk de netheid van het openbaar groen en het
onderhoud van de bomen en bossen.
 Woningeigenaren kunnen bij de gemeente terecht voor een duurzaamheidslening. Dat
is een lening waarmee zij investeringen kunnen doen zoals dakisolatie of
zonnepanelen. Ook sportverenigingen hebben interesse getoond in
duurzaamheidsleningen. De mogelijkheden worden onderzocht.
 Voor de programmaperiode worden woningeigenaren en sportverenigingen in elk geval
geholpen en gefaciliteerd bij het vinden van alternatieven voor de
duurzaamheidsleningen van gemeente Noordoostpolder; zulke alternatieve
leningsvormen in verband met duurzaamheid bestaan reeds voor particulieren (o.m.
energiemaatschappijen bieden die aan) en sportverenigingen die aangesloten zijn bij
NOC*NSF.
 Er is ontevredenheid over de netheid van het openbaar groen (onkruidbestrijding).
Vorig jaar werd het onderhoudsniveau van het groen langs de toegangswegen
verhoogd. Nu volgen de overige plekken in de woonwijken.
 Er is aan bomen en bossen meer onderhoud nodig. Een groot deel van de bomen staat
er al ruim 30 jaar: deze volwassen bomen vragen meer onderhoud. Ook boomziektes
als Essentaksterfte en Kastanjeziekte spelen een rol. Het gaat om ca. 47.000 bomen in
beheer van de gemeente en daarnaast om een flink oppervlakte aan parken en
bossen.
 De ontwikkelingen op het gebied van energie (opwekking, besparing, technische
ontwikkelingen) gaan snel. Het is essentieel om ook de komende jaren aangehaakt te
blijven en actief beleid te voeren (signaleren van trends, ontwikkelingen en kansen –
maar bovenal het verzilveren daarvan). Dat vraagt om extra tijd en expertise van
iemand die kan onderzoeken welke acties nodig zijn om de aansluiting tussen huidige
en komende ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie niet mis te lopen.
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Belangrijke trends en ontwikkelingen in 2017:
 Eind 2016 zal er besluitvorming volgen over de doorontwikkeling van het cluster
Wijkbeheer en de samenwerking tussen de Wijkbeheren Urk en Noordoostpolder.
Wanneer dit leidt tot meer werk in regie uitvoeren, dan moeten vanaf 2017 de
contracten voor werken derden hierop aangepast worden.
 Door de klimaatverandering wordt het groenonderhoud duurder. Door meer en
heftigere buien en hogere temperaturen groeit het onkruid eerder en ook langer door.
Daardoor moet er vaker gemaaid worden.
 Netbeheerder Liander is bezig met een aantal pilots waarbij gemeenten per
ontstekingspunt (middenspanningsruimte) zelf de regie krijgen over het in- en
uitschakelen van de openbare verlichting. Dit zal zoals het nu lijkt in de komende jaren
in combinatie met slimme meters worden uitgerold.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Duurzaam handelen door
bedrijven, inwoners en
gemeente

a. Uitvoeren van acties uit de visie/kadernota FOCUS+.
Dit zijn vooral activiteiten voor opwekking van
duurzame energie, energiebesparing en duurzame
mobiliteit.
b. Maatregelen uitvoeren om gemeentelijke gebouwen
verder te verduurzamen. Zoals aanpassen van isolatie
en het plaatsen van zonnepanelen.
c. Aangehaakt blijven bij de energietransitie.
d. Verstrekken van duurzaamheidsleningen.
TOELICHTING
STATUS
a. De acties uit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017 zijn in uitvoering.
De volgende acties zijn uitgevoerd:
 Het netwerk Noordoostpolder Energieneutraal is opgericht dat werkt aan
een lokale Energie agenda.
 Er is meegewerkt aan het opstellen van een Flevolandse energieagenda.
 Er is een project uitgevoerd dat bedrijven stimuleert zonnepanelen op hun
daken te plaatsen.
 De planvorming voor een aardgasvrije nieuwbouwwijk is afgerond.
 Er is meegewerkt aan het provinciaal beleid voor zonneweides.
 SDE subsidie is verkregen voor het plaatsen van zonnepanelen op de
Bosbadhal.
b. In 2017 is er een SDE subsidie aangevraagd en toegekend voor het
aanbrengen van zonnepanelen op de Bosbadhal en het Bosbad. Het
aanbrengen zal voor een deel in 2018, en voor een deel in 2019 (in combinatie
met renovatie van het zwembad) worden uitgevoerd.
c. De coördinator energietransitie is in april 2017 gestart met zijn
werkzaamheden. Het resultaat, een activiteitenprogramma/een lokale
energieagenda, wordt/is op 12 maart 2018 tijdens een bijeenkomst
gepresenteerd.
Het activiteitenprogramma wordt de komende jaren in samenwerking met de
partners in het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal uitgevoerd.
Zo wordt er onder andere in 2018 gestart met het opstellen van een
gemeentelijk Warmteplan. Het Warmteplan biedt inzicht in de (fossiele)
warmte-, energievraag in Noordoostpolder en hoe deze kan worden
teruggedrongen en op termijn volledig verduurzaamd door het gebruik van
duurzame alternatieven.
Het onderzoek naar verdere verduurzaming van gemeentelijke gebouwen is
afgerond. De uitkomsten van het onderzoek “Aardgasvrij gemeentelijk
vastgoed” en de mogelijke uitvoeringsvarianten worden aan de nieuwe
gemeenteraad voorgelegd.
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d. In de vastgestelde perspectiefnota 2018-2021 zijn bedragen opgenomen om
het fonds voor duurzaamheidsleningen volledig revolverend te maken voor de
komende jaren. De bijbehorende nieuwe verordening is gereed en wordt ter
besluitvorming voorgelegd aan de raad.
2. Milleniumgemeente blijven

a. In het duurzaamheidsplan aansluiting zoeken bij de 17
Global Goals. De 17 Global Goals vervangen de
Millenniumdoelen.

TOELICHTING
a. De duurzaamheidsvisie is vastgesteld, De Global Goals sluiten aan bij het
huidige gemeentelijke duurzaamheidsbeleid.
3. Effectieve en duurzame
inzameling van huishoudelijk
afval.

STATUS

a. Afvalbeleidsplan 2014-2024 toepassen en uitvoeren.
In 2017 betekent dit vooral:
 regisseren van de nieuwe manier van afval
inzamelen;
 onderzoek en eventueel implementatie van
betere afvalscheiding bij hoogbouw;
 onderzoeken en eventueel implementeren van
mogelijkheden om de landelijke
scheidingsdoelstelling te halen; gratis
inzameling snoeiafval, uitsorteren
prullenbakkenafval, verdere scheiding grofvuil,
gescheiden inzameling bij scholen;

TOELICHTING
a. Na invoering van de nieuwe inzameling is het restafval spectaculair gedaald in
Noordoostpolder. De hoeveelheid restafval is in 2017 met meer dan 40%
gedaald. De ingezamelde hoeveelheden gft (+16%) oud papier (+16%) en
plastic/metalen verpakkingen en drankenkartons (+212%) zijn flink gestegen.
De gemeente Noordoostpolder is hiermee de best presterende gemeente, op
het gebied van afvalscheiding, van alle 55 gemeenten die bij HVC zijn
aangesloten.

STATUS

Vanaf september 2017 wordt al het restafval van hoogbouw uit
Noordoostpolder voorgesorteerd. Voordat dit restafval wordt verbrand, haalt
HVC kostbare grondstoffen uit het restafval van hoogbouw. Daarnaast zijn er,
bij wijze van proef, extra ondergrondse containers voor oud papier, glas en
textiel geplaatst bij de wooncomplexen aan de Jura. De gemeente wil meten
welk effect het uitbreiden van de dienstverlening heeft op het scheidingsgedrag
van bewoners van hoogbouw.
Het afgelopen jaar is het aantal grondstoffen op het gratis deel van de
milieustraat uitgebreid met grond en snoeiafval. Bewoners hoeven niet meer te
betalen voor het afvoeren van deze twee grondstoffen.
De gemeente heeft kookworkshops georganiseerd met een aantal partners om
voedselverspilling onder de aandacht te brengen. Ongeveer 150 bewoners uit
Noordoostpolder hebben deelgenomen aan deze workshops.
De gemeente heeft extra gecommuniceerd over afvalscheiding en resultaten
van de nieuwe afvalinzameling. Elk huishouden in Noordoostpolder heeft een
nieuwsbrief ontvangen.
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Vanwege de goede financiële ontwikkeling van HVC, hebben alle financiers van
HVC ingestemd om de hoofdelijkheid van de garantstelling van de door de
aandeelhouders gegarandeerde leningen, om te zetten in een Pro Rato lening
waarbij elke aandeelhouder garant staat naar rato van het eigen aantal
aandelen.
In december 2017 heeft de AvA van HVC ingestemd met het uitbreiden van het
warmtenet Heerhugowaard en zijn de kaders van “Het van Gas los” beleid
vastgesteld. De gemeente Noordoostpolder heeft zich kritisch uitgelaten over
deze twee besluiten.
4. De kwaliteit van de openbare
ruimte minimaal op het
gekozen niveau houden en als
één geheel behandelen.

a. Uitvoering geven aan het Beleidsplan Openbare
Ruimte. In 2017 daarbij specifiek aandacht voor de
volgende acties:
 de mechanische onkruidverwijdering op
verhardingen optimaliseren. Dit is nodig door
nieuwe landelijke wetgeving (het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen is nu
verboden);
 de onkruidbestrijding in groenvakken in de
woonwijken op een kwalitatief beter niveau
uitvoeren (B-niveau);
 bewoners ruimte geven voor initiatieven in hun
leefomgeving;
 project ‘Groen Doen’ blijven uitvoeren;
 langs fiets- en wandelpaden in bossen de
bomen bestendig beheren zodat onveilige
situaties voorkomen worden;

TOELICHTING
a. Gemiddeld genomen is voldaan aan de gestelde kwaliteitsniveaus voor het
onderhoud.

STATUS

Er is een toename van boomziektes. Wanneer uit inspectie blijkt dat zieke
bomen gevaar kunnen gaan opleveren voor de veiligheid, volgt kap of
snoeiwerk.
In 2018 wordt een keus gemaakt of vervangende aanplant langs buitenwegen
plaatsvindt per weg, per wegvak of dat alleen de zieke bomen gekapt worden.
Kleurrijk groen: de aangelegde rotondes zijn allemaal voorzien van vaste
planten.
Bij de herinrichting van het centrum van Bant zijn ook vaste planten toegepast.
De inschrijvingsprijzen van aannemers stijgen merkbaar. Desondanks zijn in
2017 de geplande werkzaamheden binnen de budgetten uitgevoerd.
5. Doelmatig en
a. Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de
kostenverantwoord inzamelen
stedelijke omgeving, zoals bedoeld in de “Flevolandse
van afvalwater en stedelijk
Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie”.
waterbeheer
b. Gezamenlijk met waterschap uitvoeren van
onderhoud.
c. In het kader van de regionale samenwerking in de
afvalwaterketen worden de volgende onderwerpen
uitgewerkt:
 meten en monitoren;
 duurzaamheid en innovatie;
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gezamenlijk opstellen van het afvalwaterketenplan door gemeente Noordoostpolder
en waterschap Zuiderzeeland;
 regionale monitoring op kosten, kwaliteit en
kwetsbaarheid (3 k’s) in Flevoland;
 herijken huidig beleid voor regionale
persleidingen en rioolgemalen.
d. Het huidig kostendekkingsmodel herzien. Dit gebeurt
door een meer toekomstgerichte rioolanalyse te
maken volgens de Rasmariant-methodiek.
e. Onderzoek doen naar de kosten voor het verwerken
van afvalwater in relatie tot de opbrengsten uit de
belastingheffing van het waterschap. Dit onderzoek
gebeurt met waterschap Zuiderzeeland en gemeente
Urk.
TOELICHTING
a. Samen met het Waterschap Zuiderzeeland zijn de gevolgen van
klimaatverandering in combinatie met het afkoppelbeleid van de
Noordoostpolder onderzocht. Daarvoor zijn voor alle kernen door TAUW
zogenoemde WaterOverlastLandschapsKaarten (WOLK) vervaardigd. Voor het
inzichtelijk maken in hoeverre ons stedelijk gebied voldoende
klimaatbestendig is ingericht, worden tijdens extreme neerslaggebeurtenissen
met behulp van WOLK, potentiële wateroverlastlocaties binnen stedelijk
gebied in kaart gebracht.
b. Uitvoering beheer en onderhoud is uitgevoerd overeenkomstig de hiervoor
met het Waterschap ondertekende maatwerkovereenkomst stedelijk water.
c.



STATUS

In de samenwerking binnen de afvalwaterketen is voor de uit te voeren
onderwerpen de stand van zaken als volgt:
 Er loopt een pilot voor het bemalingsgebied Emmeloord-Noord om
gezamenlijk de meet- en monitorings- gegevens te ontsluiten via het
Lizard Platform. Door meten en monitoren wordt meer inzicht verkregen
over het daadwerkelijk functioneren van het afvalwatersysteem (empirisch
onderzoek) in plaats van dat wij ons laten leiden door theoretische
aannames. Bijvoorbeeld de effecten worden inzichtelijk gemaakt of het
voornemen om riooloverstorten te verhogen of te sluiten probleemloos
kunnen worden uitgevoerd.
 Gezamenlijk is geïnventariseerd, waar de kansen voor innovatieve
toepassingen voor de deelnemende partijen het meest kansrijk kunnen
zijn. Voorgesteld is voor beheer ons te richten op lagere “life cycle costs”
en bij stedelijk afvalwater zijn kansen onderkend voor het ontwikkelen van
een circulaire wijk en het uitvoeren van kleinschalige pilots in het
buitengebied. Tot een vervolg om deze doelstellingen verder uit te werken
van plan naar uitvoering is het (nog) niet gekomen.
 Eerder is gemeld dat het de bedoeling is het gezamenlijk
Afvalwaterketenplan 2018-2024 eind 2017 door zowel AV als raad
vastgesteld zou worden. Dit is niet haalbaar gebleken, in 2018 wordt het
plan aan zowel de Algemene Vergadering als de raad voorgelegd. De
kwalitatieve waarde van het te schrijven plan is voor beide overheden een
zwaarwegende voorwaarde, waardoor het plan later wordt aangeboden.
 De regionale monitoring op de “3 k’s” voor 2017 laat zien dat volgens de
gezamenlijke opgave grote vooruitgang is geboekt in kwaliteit. De
kwetsbaarheid blijft ten opzichte van het voorgaande jaar ongewijzigd. Ten
opzichte van de kosten besparen wij in de regio voldoende in de
afvalwaterketen.
Op 24 november 2017 heeft de Stuurgroep ingestemd met het voorstel om
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het rioolgemalenbeheer in een team onder te brengen. Voorstel is voor
monteurswerk (waterschap, Noordoostpolder en Urk) te werken vanuit
“zuiveringskring Tollebeek”. Monteurs blijven in dienst bij hun huidige
organisatie. Uitwerking van een aantal zaken op financieel, juridisch en
procesmatig gebied moet in een verder vervolg nog plaatsvinden.
Afgesproken is de huidige regeling voor het dragen van de gezamenlijke
exploitatiekosten van de hoofdgemalen door gemeente en Waterschap te
wijzigen. Voor het totale beheergebied van het Waterschap komt één
uniforme regeling voor de exploitatiekosten van de hoofdgemalen. Het
Waterschap neemt de volledige exploitatiekosten van de hoofdgemalen voor
haar rekening.
d. Op 15 mei 2017 heeft de raad ingestemd met het voorgesteld
toekomstgericht rioolbeheer en is het herijkt kostendekkingsmodel
vastgesteld.
e. Er is nog geen eindrapport opgesteld. Het onderzoek naar de kosten voor het
verwerken van afvalwater op de awzi Tollebeek in relatie tot de opbrengsten
uit de belastingheffing van het waterschap, uitgevoerd in samenwerking met
de gemeenten Noordoostpolder en Urk is nog niet afgerond.
6. Zorgen dat begraafplaatsen
a. Uitvoeren van het beleidsplan begraafplaatsen
hun functie vervullen tegen zo
Noordoostpolder 2012-2022. In 2017 betekent dit
laag mogelijke kosten voor
vooral aandacht voor:
zowel inwoners als gemeente.
 de Lijkbezorgingsrechten;
 de Dorpsverenigingen de mogelijkheid bieden om
zelf een gedeelte van het onderhoud te laten
uitvoeren. Dit om aan de wensen van het dorp te
voldoen en onze onderhoudskosten te beheersen.
TOELICHTING
De werkzaamheden zijn binnen de begroting uitgevoerd.

-

STATUS

Na de dorpen Nagele, Marknesse, Kraggenburg, hebben de dorpen
Luttelgeest en Rutten zich aangemeld om een gedeelte van de begraafplaats
te onderhouden.

7. Zorgen dat de speelplaatsen
hun functie vervullen.

a.

Uitvoering geven aan het Uitvoeringsplan
Speelplaatsen.

TOELICHTING
STATUS
a. Bij de vaststelling van de perspectiefnota 2018-2021 is extra budget
beschikbaar gesteld om oude speeltoestellen, die technisch afgeschreven zijn,
te vervangen. Dit gaat in overleg met de bewoners.
8. De openbare verlichting zoveel a.
De bestaande conventionele openbare verlichting
mogelijk verduurzamen.
gebiedsgewijs ombouwen naar LED verlichting. We
willen met de bestaande middelen zo snel mogelijk
volledig naar LED overgaan. Nieuwe verlichting en
vervanging van de verlichting van een hele
weg/buurt, gebeurt al in LED.
b. De verlichting in de nacht dimmen.
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TOELICHTING
a. Het percentage LED verlichting is in 2017 gestegen van 21% (2016) naar 39%.

STATUS

b. Alle nieuwe armaturen die bij vervanging of nieuwbouw worden aangebracht,
zijn standaard uitgevoerd met een dimmer.
9. Het gebruik van hernieuwbare a. Gebruiken van de energie die wordt opgewekt met
energie voor gemeentelijke
zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen.
voorzieningen verhogen naar
Als alle geschikte daken van de gemeentelijke
15% (ten opzichte van 11,2 %
gebouwen zonnepanelen hebben, levert dat 15% op
in 2016).
van het gemeentelijke energieverbruik.
TOELICHTING
STATUS
a. In 2017 is in totaal 443 MWh opgewekt. Ter vergelijking in 2016 was dat 333
MWh. Een verhoging van 33% opgewekte energie.
10.
Bruikbare vaarwegen voor a.
Eigen beleid maken voor de vaarwegen.
de recreatievaart door
b. Met de provincie in gesprek blijven over de belangen
toeristen en bewoners..
van onze inwoners en toeristen
TOELICHTING
STATUS
a. Situatiegericht is ervaring opgedaan met mogelijkheden voor aanlegplaatsen.
Bijvoorbeeld voor woonschepen. Er is gestart met een proces om het beleid
voor de woonschepen aan te passen. Dit wordt in 2018 afgerond.
b. Met de provincie zijn gesprekken gevoerd om de belangen van onze bewoners
en toeristen duidelijk te maken.
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Hoe meten we dat?
Feitelijke
waarde 2015
222 kg/inw

Vaste set beleidsindicatoren
Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)

Feitelijke
waarde 2017
125

1388,1%*
Hernieuwbare elektriciteit (%)
46,6 %
*betreft het cijfer van 2016. De opwekking van duurzame energie zit in deze cijfers, alsmede de windmolens.
Dit verklaart het verschil ten opzichte van het vergelijkende jaar.

Overige beleidsindicatoren

Feitelijke waarde
2016

Streefwaarde
2017

Feitelijke
waarde 2017

61%

65%

68%

127

126

126

Omvang gescheiden huishoudelijk afval (%)
Aantal speelplaatsen

Wat zijn de kaders?












Afvalbeleidsplan (2011-2021)
Beleidsplan openbare ruimte (2014-2024)
Visie/kadernota focus+ koers gemeente Noordoostpolder (2016)
Parkeerbeleidsplan (2016)
Fietsplan (2016)
Nota duurzame mobiliteit gemeente Noordoostpolder (2013)
Beeldkwaliteitplan stedelijk water (2009)
Maatwerk overeenkomst stedelijk water met waterschap (2011)
Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (2012–2016/2017)
Beleidsplan begraafplaatsen gemeente Noordoostpolder (2012-2022)
Perspectiefnota 2016-2019 / 2017-2020

Deelnemingen en verbonden partijen pijler 1:
-

Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek (OFGV)
Huisvuilcentrale Noordholland (HVC)
IJsselmeergroep
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Subpijler 2A Infrastructuur
We streven naar een verkeersveilige en bereikbare leefomgeving
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018:
 Iedereen moet gelegenheid krijgen om zelfstandig vanuit een dorp naar Emmeloord te
reizen. De behoefte van inwoners, vooral van speciale groepen, gaan we in kaart
brengen om te bepalen hoe we dat het beste kunnen regelen. Maatwerk en eigen
initiatief zijn daarbij belangrijk.
Speerpunten uit de perspectiefnota 2017-2020:
 Stadshart Emmeloord en het scenario ‘Compact centrum’ wordt de komende tijd
uitgewerkt. Er komt een programma met onder meer deelplannen, financiering en
fasering. In het voorjaar van 2017 wordt dit programma aan de gemeenteraad
voorgelegd. Verkeer is een belangrijk onderdeel van de plannen voor het centrum.
Er komt een plan om het verkeer nu en in de toekomst vlot en veilig af te wikkelen.
 Ontwikkelingen bij de provincie en het waterschap bieden kansen voor twee nieuwe
recreatieve fietspaden: een fietspad van Nagele naar Schokland, langs de
Nagelertocht, en een fietspad van Ramspol naar Kadoelen over de Zwartemeerdijk.
Het eerste fietspad verbindt twee cultuurhistorische plekken met elkaar: Nagele en
Schokland. Het tweede fietspad verbindt het 7e landschapskunstwerk met de
Ramspoltoren. Bovendien is dat het enige stuk dijk in Noordoostpolder waar nog niet
langs - en over gefietst kan worden. Het waterschap legt langs de Zwartemeerdijk een
schouwpad aan. Dat kan een aanleiding zijn voor de aanleg van het fietspad.
Overige speerpunten:
 Aanleg van rotonde Urkerweg-Scandinaviëlaan (niet vervangen huidige VRI).
 Onderzoek mogelijkheid rotonde Nagelerweg-Randweg (niet vervangen huidige VRI).
 Ondanks eerdere inspanningen worden nog regelmatig onveilige situaties gemeld als
gevolg van parkeren van auto’s in woonwijken en bij scholen. Veiligheid – en dan met
name ook de veiligheid van onze kwetsbaarste inwoners, de kinderen – is een zaak
van groot belang.
 Het huidige openbaar vervoer staat in toenemende mate onder druk door
terugvallende inkomsten en stijgende kosten. De verantwoordelijkheid voor het
openbaar vervoer ligt bij de provincie, die de komende jaren haar OV-visie
implementeert. Voor Noordoostpolder betekent dit dat de bereikbaarheid van onze
dorpen via het openbaar vervoer onder druk kan komen te staan. We gaan hiervoor
nieuwe vervoersconcepten ontwikkelen.
 Door de schaalvergroting van de agrarische bedrijven en het materieel dat op de weg
rijdt, worden bermen vaak kapot gereden waardoor onveilige verkeerssituaties
ontstaan. Om de bermen op een aantal plekken buiten de bebouwde kom te
verharden, is voor de komende drie jaar extra budget geraamd.
 De bermen buiten de bebouwde kom groeien aan, waardoor de afvoer van water vanaf
de weg niet meer goed plaatsvindt. Dit leidt tot aantasting van de kwaliteit van de weg
en de bermen. Daarbij kunnen de watergangen niet meer goed worden onderhouden.
Dit heeft hogere kosten voor het wegonderhoud en een toename van de
verkeersonveiligheid tot gevolg.
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2017:
 Een nieuwe ontwikkeling is dat inwoners op eigen initiatief aan de slag gaan met
nieuwe vervoersconcepten (zoals Samobil) voor de kernen.
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Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Betere verkeersveiligheid bij
scholen

a.

2. Doelmatige infrastructuur die
de verkeersveiligheid bevordert

a.

Verder gaan met verkeerseducatieprojecten, zoals
verkeersexamens en veiligheidslabels voor scholen.
Hierbij wordt extra aandacht besteed aan het
gebruik van de fiets.
TOELICHTING
STATUS
a. Alle verkeerseducatieprojecten zijn uitgevoerd.

b.

Het uitvoeren van acties genoemd in het GVVP,
nota Duurzame Mobiliteit en Fietsplan.
Het toepassen van het Beleidsplan Openbare
Ruimte (BOR). In 2017 betekent dit vooral
aandacht voor:
 verlagen en verharden bermen volgens de
geprioriteerde planning uit het
“Uitvoeringsplan verbeteren bermen
buitengebied”;
 vervangen van de verkeersregelinstallatie bij
de voetgangersoversteekplaats aan de
Amsterdamweg;
 niet vervangen van de verkeersregelinstallatie
bij kruising Urkerweg-Scandinaviëlaan. In
combinatie met noodzakelijk wegonderhoud en
besteding van BDU-subsidie is het mogelijk
om tegen beperkte meerkosten een rotonde te
realiseren;
 aanleg rotonde Nagelerweg-Randweg en
rotonde Moerasandijvie-straat-Espelerlaan.

TOELICHTING
a. Verbetervoorstellen uit het onderzoek naar hoogwaardig openbaar vervoer
zijn ingebracht bij de provincie en worden onderzocht op haalbaarheid.

STATUS

b. Het meerjarencontract voor de uitvoering van de bermverlaging is
aanbesteed en de uitvoering start in 2018.


De Verkeersregelinstallatie ter hoogte van fiets en voetgangers
oversteekplaats in de Amsterdamweg is in 2017 vervangen.



De Verkeersregelinstallatie op kruising Scandinaviëlaan/Urkerweg is niet
vervangen, maar verwijderd.
De kruisingen Scandinaviëlaan/Urkerweg en
Moerasandijviestraat/Espelerlaan zijn uitgevoerd in rotondes.



De verkeersregelinstallatie op kruising Amsterdamweg/Randweg wordt
in 2018 verwijderd. Ook deze kruising wordt voorzien van een rotonde.

3. Optimale mobiliteit

a.

Uitvoering geven aan de aanbevelingen uit het
onderzoek naar hoogwaardig openbaar vervoer.
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TOELICHTING
a. Er is ambtelijk contact opgenomen met andere gemeenten in het noorden van
het land. Verbetervoorstellen uit het onderzoek naar hoogwaardig openbaar
vervoer zijn ingebracht bij de provincie en worden onderzocht op haalbaarheid.

STATUS

4. Een ruimtelijke balans tussen
a. Nieuwe normen uit het Parkeerbeleid opnemen in
vraag en aanbod van
bestemmingsplannen. Op deze manier krijgen de
parkeerplaatsen die bijdraagt
normen een juridische status.
aan de economische
ontwikkeling en leefbaarheid
TOELICHTING
STATUS
a. Bij nieuwe bestemmingsplannen worden de parkeernormen toegevoegd. Dat
kan juridisch gezien op verschillende manieren, bijvoorbeeld via een paraplubestemmingsplan.
5. Meer mensen op de fiets

a. Investeren in fietsinfrastructuur zoals het oplossen
van knelpunten en verbeteringen in het recreatieve
fietsnetwerk.
b. Herkenbaar maken van acties voor het bevorderen
van fietsgebruik.
c. Samen met waterschap en provincie werken aan de
aanleg van nieuwe recreatieve fietspaden in het
landelijk gebied. Het gaat om een fietspad van
Ramspol naar Kadoelen en van Nagele naar
Schokland.
TOELICHTING
STATUS
a. De rotondes Urkerweg-Scandinaviëlaan, Moerasandijviestraat-Espelerlaan en
Espelerlaan-Koningin Julianastraat zijn gerealiseerd. De omvorming van deze
kruispunten tot rotondes betekent een forse verbetering van de
verkeersveiligheid voor fietsers. De rotonde Randweg-Nagelerweg is ingepland.
Fietsknelpunten en ontbrekende schakels in het buitengebied worden
opgenomen in het programma Mobiliteit en ruimte van de provincie.
b. Bij infraprojecten waar de fiets een rol speelt, is hier expliciet aandacht aan
besteed. In september is weer meegedaan met de Nationale FietsTelweek en
een campagne over fietsverlichting.
c. Een kredietaanvraag voor het recreatieve fietspad tussen Kadoelen en Ramspol
is in de raad behandeld. Er is een evenredige verdeling afgesproken tussen
gemeente, provincie en waterschap.
Hoe meten we dat?
Vaste set beleidsindicatoren
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig (in %)*
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (in %)*
*de meest recente cijfers komen uit 2015
Overige beleidsindicatoren

Feitelijke waarde
2016
21
2,5

Feitelijke
waarde 2015
7%
6%

Streefwaarde
2017
23
2,3

Feitelijke
waarde 2017
Nb*
Nb*

Feitelijke
waarde 2017
19
3,3

Aantal scholen met verkeersveiligheidslabel *
Aantal verkeersongevallen per 1000 inwoners
Inwoners die overlast ervaren door parkeer25%
25%
Nb**
problematiek (% inwoners)
*Een aantal scholen dat aan de eisen voldoet is 23, bij 19 scholen is de “feitelijke” uitreiking in 2017 geweest. Bij de
overige scholen gebeurt dit in 2018.
** het onderzoek is niet uitgevoerd in 2017, derhalve zijn de gegevens niet bekend.
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Wat zijn de kaders?







Beleidsplan openbare ruimte (2014-2024)
Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (2013-2020)
Fietsbeleidsplan (2016)
Parkeerbeleidsplan (2015)
Nota duurzame mobiliteit gemeente Noordoostpolder (2013)
Perspectiefnota 2016-2019 / 2017-2020
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Subpijler 2B Openbare orde en veiligheid
We streven naar een veilige leefomgeving, Noordoostpolder moet veilig blijven.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018:
 Aanpak van jeugdcriminaliteit, woninginbraken en verkeersongevallen. Drugs en
alcohol horen niet in het straatbeeld. We geven voorlichting over de gevaren van
verslaving en treden streng op bij overlast. Voor coffeeshops wordt de nuloptie
gehanteerd.
Overige speerpunten:
 Aansluiten bij de regiogemeenten met betrekking tot inzet burgernet (BP 2012-2015,
nr. 1210).
 Voldoen aan de wettelijke taak met betrekking tot gevonden voorwerpen (BP 20132016, nr. 1313).
 Het uitvoeren van het BIBOB-beleid (BP 2013-2016, nr. 1314).
 De toenemende betrokkenheid van burgers bij de veiligheid in de eigen buurt is een
belangrijke factor in ons lokale veiligheidsbeleid. Dit stimuleren wij door acties zoals
Burgernet, Waaks en NL-Alert. Ook kunnen wij, omdat de gemeente dicht bij haar
inwoners staat, een preventieve rol vertolken in de aanpak van radicalisering.
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2017:
 Er is sprake van een offensief in de bestrijding van de drugscriminaliteit in de zuidelijke
provincies. Hierdoor ontstaat een mogelijk ‘waterbedeffect’ waardoor deze criminaliteit
kan verspreiden naar andere delen van het land, mogelijk ook naar Noordoostpolder.
 Doorzetting in de daling van de criminaliteitscijfers in de politie-eenheid MiddenNederland, waaronder ook Noordoostpolder.
 De opkomst van jihadistisch gedachtegoed in Nederland en het daarmee gepaard gaande
radicaliserende gedrag onder jongeren neemt toe. Daarnaast ontstaat er ook steeds meer
een tegenbeweging.
 Landelijk – en ook in Noordoostpolder - wordt er meer openbare ordeproblematiek
ervaren welke veroorzaakt wordt door verwarde personen. Er komt nieuw landelijke
wetgeving om in de aanpak hiervan meer mogelijk te maken
Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

Uitvoering beleid Integrale Veiligheidszorg. In 2017
besteden wij daarbij specifiek aandacht aan de
volgende zaken:
 veiligheid in het buitengebied;
 openbare ordeproblematiek door verwarde
mensen.
b. Inwoners betrekken bij de veiligheid van hun eigen
woon- en werkomgeving.
c.
Uitvoeren van het handhavingsbeleid op het gebied
van de Drank- en horecawet.
d. Inzetten van minimaal drie Boa’s voor verbetering
van het naleefgedrag van APV-regels over
bijvoorbeeld zwerfafval, hondenpoep en caravans.
TOELICHTING
STATUS
a. De raad heeft in 2017 het Integraal Veiligheidsplan 2018-2021 vastgesteld.
Daarin zijn vier prioriteiten benoemd: sociale veiligheid, high impact crime,
jeugd en veiligheid en ondermijnende criminaliteit. Op basis van het IVP
2018-2021 wordt met de samenwerkingspartners een uitvoeringsplan
opgesteld.
b. Dit is een continu proces. Burgernet, Waaks en NL-alert blijven op de
agenda. Door nieuwsbrieven worden de deelnemers op de hoogte gehouden
van ontwikkelingen.
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c. Het uitvoeren van het handhavingsbeleid loopt volgens planning.

d. Het inzetten van BOA’s voor verbetering van het naleefgedrag is
gerealiseerd.
2. Snel herstel van de openbare
orde in geval van ramp of
crisis, met zo min mogelijk
slachtoffers.

a. Rampenbestrijding regelen. In 2016 concreet door:
 deelname in regionaal verband aan de versterking
van Bevolkingszorg.
 Blijven bewaken van waarborgen voor autonomie
bij lokaal en regionaal georganiseerde
rampenbestrijding
TOELICHTING
STATUS
a. Sinds 1 juli 2014 wordt de voorbereiding van bevolkingszorg door de regio
opgepakt. Dit bestaat o.a. uit het opleiden, trainen en oefenen van
piketmedewerkers en het actueel houden van de draaiboeken voor de
verschillende vakgroepen.
Hoe meten we dat?
Vaste set beleidsindicatoren
Verwijzing Halt (aantal per 10.000 jongeren)
Harde kern jongeren (aantal per 10.000 jongeren)
Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)
Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)
Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners)
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000
inwoners)
*betreft een cijfer van 2016 of eerder, dit zijn de meest recente cijfers

Feitelijke
waarde 2015
126
0,5 (2014)
2
2
3
4

Feitelijke
waarde 2017
211*
0,5 (2014)
1,5*
4,1
3,2*
5,4

Wat zijn de kaders?













Integraal horecabeleid (2011)
Regionale handreiking evenementenbeleid (2011)
Regionaal beleidsplan veiligheidsregio Flevoland (2015)
Kadernota integrale veiligheidszorg Noordoostpolder (2009)
Bijstellingsnota integrale veiligheidszorg Noordoostpolder (2012)
Organisatieplan bevolkingszorg (2013)
Damoclesbeleid (2015)
Uitvoeringsbeleid Bibob (2016)
Handhavingsbeleidsplan (2016-2020)
Handhavingsbeleid drank- en horecawet (2014-2018)
Algemene plaatselijke verordening gemeente Noordoostpolder (2016)
Handhavingsuitvoeringsprogramma (2017)

Deelnemingen en verbonden partijen pijler 2B:
-

Veiligheidsregio Flevoland
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Subpijler 3A Bouwen
We streven naar een goede ruimtelijke ordening met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen
en een woningvoorraad die kwalitatief op orde is.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018:
 Ondernemers zijn samen verantwoordelijk voor de uitstraling en kwaliteit van hun
werklocatie. Wij juichen initiatieven van het bedrijfsleven toe en brengen ondernemers
samen als dat nodig is.
 De ontwikkeling van recreatiegebied Wellerwaard nadert zijn voltooiing. Nu het gebied
is aangelegd, moet de markt zijn werk gaan doen. Om deze ontwikkeling betaalbaar te
maken, willen we aan de noordkant van de plas beperkt woningbouw (circa 15
woningen). Het gebied ten noorden van de Burchttocht biedt ruimte aan circa 4
landgoederen.
 Een aantrekkelijk centrum is belangrijk voor de Noordoostpolder. Het is zaak om ook
bebouwing op De Deel te realiseren. Daarmee voegen we kwaliteit toe aan het
Stadshart van Emmeloord. Het woongebied rondom het Stadshart, de zogenaamde
Centrumschil, verdient onze aandacht. Samen met woningcorporatie Mercatus willen
wij tot een Masterplan Centrumschil komen.
 Grond die in het verleden is aangekocht voor uitbreiding, verkopen we als zich kansen
voordoen. Het is goed ons opnieuw te bezinnen op onze grondposities.
 Uitvoering geven aan de Structuurvisie, met als resultaat een vitaal platteland.
Hiervoor moet het bestemmingsplan landelijk gebied snel aangepast worden. De
belemmeringen die er nu zijn (programmatische aanpak stikstof, provinciaal beleid)
proberen we via overleg weg te nemen.
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2017-2020:
 Stadshart Emmeloord en het scenario ‘Compact centrum’ wordt de komende tijd
uitgewerkt. Er komt een programma met onder meer deelplannen, financiering en
fasering. In het voorjaar van 2017 wordt dit programma aan de gemeenteraad
voorgelegd. Verkeer is een belangrijk onderdeel van de plannen voor het centrum. Er
komt een plan om het verkeer nu en in de toekomst vlot en veilig af te wikkelen.
 In de jaren 2017 en 2018 wordt rekening gehouden met extra leges uit
bestemmingsplannen en bouwvergunningen. Dit is het gevolg van het feit dat
inwoners en bedrijven nu meer bouwactiviteiten ondernemen in Noordoostpolder.
 De komende jaren veranderen onze taken en processen door meerdere nieuwe
wetten. Voor de fysieke leefomgeving zijn dat de Omgevingswet, de Wet
natuurbescherming, de nieuwe Woningwet, de Wet verbetering vergunning, toezicht,
handhaving (vanaf april 2016), en het Wetsvoorstel private kwaliteitsborging. Deze
wetten ‘komen eraan’ of zijn net in werking getreden. Daarnaast komt er ook op iets
langere termijn een verbod op asbesthoudende daken.
 POP3 subsidie is een Europese subsidie voor plattelandsontwikkeling. POP3 is vooral
voor de agrarische bedrijfstak bedoeld. Bijvoorbeeld om erfeigenaren met subsidie en
advies te helpen om hun erfsingel te herstellen. Voor deze Europese subsidie is
cofinanciering van de gemeente nodig..
Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Een goed vertrekpunt voor de
implementatie van de
Omgevingswet.

a. Kernopgaven formuleren voor de fysieke
leefomgeving.
b. Voorbereiden op de implementatie van de
Omgevingswet.

TOELICHTING

STATUS

a. In samenspraak met belangstellende inwoners van onze gemeente, de
werkgroep Omgevingswet van de raad en de ambtelijke organisatie zijn
kaders ontwikkeld in de vorm van vier leidende principes: “maatwerk”,
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“dynamisch”, “vertrouwen” en “belangenafweging”. Deze leidende principes
vormen voor onze gemeente de basis voor definitieve invoering van de
Omgevingswet. En waar mogelijk gebruiken we ze al vooruitlopend op de
invoering in (naar verwachting) 2021.
b. Naast de vier leidende principes werken we aan bewustwording en kennis
binnen de organisatie en de politiek over de doelstellingen en de gevolgen
van de Omgevingswet. Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet
stellen we in de vorm van een pilot beleid op dat (naar inhoud en vorm) in
de geest van de Omgevingswet is. Als pilot is gekozen voor de ontwikkeling
van het terrassen- en uitstallingenbeleid. Als deze pilot succesvol verloopt,
krijgt dit een vervolg. Op regionaal niveau wordt samengewerkt met het
doel te streven naar de ontwikkeling van “één overheid”.
2. Vitaal en leefbaar landelijk
a. Uitvoering geven aan acties voor het lange termijn
gebied.
perspectief van vrijkomende agrarische erven.
b. Uitvoering geven aan de (ruimtelijke) Structuurvisie.
c. POP3 subsidiemogelijkheden benutten als stimulans
voor erfeigenaren om bijvoorbeeld erfsingels te
herstellen of nieuwe leefgebied voor de rugstreeppad
aan te leggen.
d. Onderzoek bodemdalingsgebied ten zuidwesten van
Emmeloord
TOELICHTING
STATUS
a. Het proces van nieuwe initiatieven op erven heeft in 2017 steeds meer
vorm gekregen:
1. We kijken naar wat de aanvrager wil en wat de mogelijkheden zijn om
nieuwe initiatieven op erven (bijvoorbeeld extra wonen) voor elkaar te
krijgen. Dit doen we via keukentafelgesprekken.
2. Door aanpassing van de inspraakverordening is de procedure voor
herziening van het bestemmingsplan korter en goedkoper geworden.
3. Om een nog beter beeld te kunnen krijgen van de ontwikkeling van
steeds meer vrijkomende erven, is gesproken met makelaars, banken,
diverse gemeenten (via de VNG), de provincie en de RCE. Daarnaast is
gestart met:
 inventariserend onderzoek naar de opgave in Noordoostpolder;
 het samen met de RCE en andere betrokken partijen ontwikkelen
van inspiratiemateriaal voor de herinrichting van erven.
3. Met de provincie is gesproken over het ontsluiten van informatie om
initiatieven op vrijgekomen erven te stimuleren.
b. Zie onder a. Daarnaast hebben input geleverd aan het beleid dat de
provincie opstelt voor het verbreden van de mogelijkheden op vrijgekomen
erven, grootschalige ontwikkelingen in het buitengebied en zonne-energie.
c.

Er is POP3 subsidie aangevraagd voor het herstel van erfsingels, maar deze
is helaas niet verleend. De subsidie regelt dat erfeigenaren advies en
subsidie kunnen krijgen om hun erfsingel te herstellen. In 2018 komt het
college met een voorstel hoe we dit project toch kunnen financieren.
d. Provincie, waterschap en gemeente zijn voor het bodemdalingsgebied ten
zuidwesten van Emmeloord een gezamenlijk traject gestart. Het huidig
landgebruik staat onder druk.
Samen zetten de drie overheden in op bewustwording van de voortgaande
bodemdaling bij de betrokken agrariërs. Daarvoor lopen momenteel
gelijktijdig drie sporen:
1. Verbetering binnen het huidig landgebruik, zowel door verbeteringen in
het watersysteem als optimalisatiemaatregelen op de kavel;
2. Faciliterende rol door agrariërs in het gebied te bewegen tot een
transitie naar een ander landgebruik;
3. Aanvullend onderzoek uitvoeren in hoeverre de ervaren toenemende
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vernatting in het bodemdalingsgebied naar een uitgevoerde peilopzet bij
Schokland kan worden herleid.
Naast de drie overheden, grondgebruikers en –eigenaren, zijn LTO en RVB
als belangrijke stakeholders bij dit traject aangehaakt.
3. Een goede ruimtelijke
a. Goede en actuele ruimtelijke plannen maken.
ordening.
b. Systematiek van veegplannen toepassen (een
veegplan is een bestemmingplan waarin meerdere
initiatieven worden opgenomen).
c. Behartigen van gemeentelijke belangen bij de
uitwerking van de omgevingsvisie van de Provincie
Flevoland.
d. De ladder voor duurzame verstedelijking toepassen.
Programma’s voor woningbouwplanning e.d. moeten
“langs de ladder” worden gelegd.
TOELICHTING
STATUS
a. In 2017 zijn de actualisaties van de bestemmingsplannen Emmeloord-West
en de Zuidert afgerond. Het bestemmingsplan Waterloopbos is in concept
afgerond en doorloopt begin 2018 de procedure. Daarmee beschikt de
gemeente voor alle dorpen, wijken en bedrijventerreinen over actuele
bestemmingsplannen. Voor het landelijk gebied geldt een
beheersverordening. In juni 2017 is een nieuwe, geactualiseerde
inspraakverordening door de raad vastgesteld.
b. In 2017 is het college gestart met het opstellen van een eerste veegplan.
c.

Provinciale Staten hebben in november 2017 de Omgevingsvisie Flevoland
vastgesteld. In het plan is rekening gehouden met de door de gemeente
Noordoostpolder ingediende inspraakreactie.

d.

Er is een scan gemaakt van de harde plancapaciteit voor woningbouw en
bedrijventerreinen in relatie tot de te verwachten vraag voor de komende
tien jaar. De uitkomsten worden in 2018 gebruikt om te bezien welke
maatregelen genomen moeten worden om de planologische overcapaciteit
terug te dringen zodat kan worden voldaan aan de ladder voor duurzame
verstedelijking.
4. Een aantrekkelijk centrum in
a. Het scenario ‘Compact centrum’ uitwerken. Verkeer is
Emmeloord dat past bij de
daarin een belangrijk onderwerp.
wensen van de bewoners en
ondernemers.
TOELICHTING
STATUS
a. Verkeersonderzoek heeft uitgewezen dat in de beoogde plannen de
bereikbaarheid van de Deel gewaarborgd is.
5. Voldoen aan de wettelijke
verplichtingen van de
authentieke registraties
adressen en geometrie

a. Acties uitvoeren om te (blijven) voldoen aan de
wettelijke verplichtingen. In 2017 is dat vooral: het
bijhouden en optimaliseren van wettelijk verplichte
registraties. Dit betekent dat jaarlijkse activiteiten
worden gedaan zoals luchtfoto’s en panoramabeelden
maken en een mutatiesignalering uitvoeren.
Daarnaast worden aanpassingen doorgevoerd om aan
nieuwe wettelijke verplichtingen te voldoen.
TOELICHTING
STATUS
a. De actualiteit van de basisregistraties BAG en BGT wordt jaarlijks
bijgehouden door een mutatiesignalering. Dit gebeurt aan de hand van
luchtfoto’s, panorama- en obliekbeelden.
6. Goedlopende verkoop van
nieuwbouw-kavels aan burgers

a. Doorontwikkelen van de kavelkaart zodat alle
nieuwbouwkavels in één kaart beschikbaar komen
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en bedrijven.

zowel op intranet als op de website.
b. Promotieacties uitvoeren om kavels in Emmelhage en
de dorpen onder de aandacht te brengen.
Bijvoorbeeld: buitengewone kavels, kavels onder
architectuur en een facebookcampagne
TOELICHTING
STATUS
a. De digitale kaart voor de nieuwbouwkavels voor woningbouw en
bedrijventerreinen zijn gemeente breed beschikbaar. De digitale
kavelkaarten zijn ontwikkeld en functioneren via de gemeentelijke website
en projectsites.
b. De verkoop van kavels is in 2017 voorspoedig verlopen. Naast de verbeterde
economische situatie hebben verschillende acties hieraan bijgedragen.
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Subpijler 3B Wonen
We streven naar een gevarieerd woningaanbod in een aantrekkelijke leefomgeving.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018:
 De Woonvisie biedt houvast om wonen in de Noordoostpolder aantrekkelijk, passend
en betaalbaar te maken. Onze speciale aandacht gaat uit naar starters en ouderen.
 Onze dorpen zijn sterk. Mensen weten elkaar te vinden en zorgen voor elkaar. Wij
willen samen met de verenigingen dorpsbelang deze sociale samenhang verder
versterken.
 Met het opstellen van dorpsvisies is hier al een begin mee gemaakt. Het is zaak deze
visies om te zetten naar realiteit. De dorpen krijgen ruimte om zelf mee te beslissen
wat er in hun dorp gebeurt. Er is extra aandacht voor het ondersteunen van
vrijwilligers.
 In de wijken van Emmeloord willen we de sociale samenhang stimuleren. Wij zoeken
per wijk met de inwoners en de gebiedspartners (wijkplatforms, Carrefour, politie en
Mercatus) naar de beste manier om dat te realiseren.
 Voorzieningen zijn mooi, maar moeten ook bereikbaar zijn. Iedereen moet de
gelegenheid krijgen om zelfstandig vanuit een dorp naar Emmeloord te reizen. De
behoefte van inwoners, vooral van speciale groepen, gaan we in kaart brengen om te
bepalen hoe we dat het beste kunnen regelen. Maatwerk en eigen initiatief zijn daarbij
belangrijk.
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2017-2020:
 LEADER is een Europese subsidie voor projecten die de leefbaarheid verbeteren. Dat
kunnen bijvoorbeeld acties uit dorps- en wijkvisies zijn of plannen van
recreatieondernemers. Om LEADER-subsidie te krijgen, is cofinanciering van de
gemeente nodig.
 In de oudste wijken van Emmeloord moet ook in de komende halve eeuw prettig
kunnen worden gewoond. Die wijken moeten aansluiten op de wensen en eisen van de
bewoners. Daarom kijken we samen met bewoners en Mercatus naar kansen voor de
toekomst. De aanpak is wijk-voor-wijk.
Overige speerpunten:
 Dorpen ondersteunen bij het uitvoeren van de dorpsvisies.
 Uitvoering geven aan de activiteiten uit de woonvisie en de prestatieafspraken met
Mercatus.
 Invulling geven aan de vernieuwingsopgaven in Emmeloord en de dorpen.
 Wijzigingen in de nieuwe woningwet inpassen in beleid en jaarlijkse prestatieafspraken
met Mercatus.
 Uitvoering geven aan de ontwikkelperspectieven van de dorpen.
 Keuzes maken over inbreiding versus uitbreiding.
 Extra (tijdelijke) huisvesting realiseren om de toename van de vraag naar sociale
huurwoningen op te vangen.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Een betere leefbaarheid in de
dorpen door inzet van bewoners
uit dorp, straat, wijk en buurt..

a. Blijven ondersteunen (via gemeentelijke coördinator)
van vrijwilligers bij de uitvoering van de eigen
dorpsvisie.
b. Programma LEADER 3 in Noordoostpolder uitvoeren.
c. Project ‘Nagele’ voortzetten.
d. Participatieproject Centrum West (Kruidenbuurt)
voortzetten
e. Verdere invulling geven aan het plan Centrum Schil
en de wijze van participatie versus de
randvoorwaarden (blikveld) vooraf.
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TOELICHTING
a. De dorpsvisies en ontwikkelperspectieven zijn in uitvoering. De gemeente
blijft de dorpen ondersteunen bij het eventueel vernieuwen van hun visie
en het uitwerken van de plannen die voortkomen uit deze visies.

STATUS

b.

LEADER 3 ligt mooi op schema. Wij hebben in 2017 voor drie projecten
cofinanciering verleend en er zijn er nog ca. 10 in voorbereiding. Tot en
met 2020 kan er nog LEADER-subsidie worden aangevraagd.
c. In het kerngebied wordt de locatie Schokkererf ontwikkeld. De verkoop van
het project is gestart. Het is niet gelukt om de panden aan de
Noorderwinkels in 2017 al te slopen, deze actie wordt hopelijk in 2018
afgerond. Dat geldt ook voor de prijsvraag Energiek Nagele en de
restauratie van de Karwijhof.
d. Met de Klankbordgroep zijn de “quick wins” in gang gezet, opgelost of
beargumenteerd niet opgepakt. Daarnaast is gekeken welke onderwerpen
een langere periode van uitvoering vragen of met andere vraagstukken
gepaard gaan, bijvoorbeeld vergunningen of investeringen. Voor
communicatie naar de bewoners is gebruik gemaakt van de website
centrumschilemmeloord.nl. Hierop zijn de verslagen van de
Klankbordgroep-overleggen gepubliceerd evenals de opgehaalde punten
met voorgenomen acties. Daarnaast is ook via Twitter en Facebook de
aandacht gevestigd op de verschillende activiteiten.
e. In september is Mercatus gestart met gesprekken met huurders. In 2018
start de bewonersparticipatie in deze buurt. De bewonersparticipatie is een
traject met zowel huurders als kopers en gaat over de huurwoningen, de
koopwoningen en de woonomgeving. In 2018 wordt in overleg met de
gemeente bepaald welke buurt vervolgens aan de beurt is.
2. Voldoende woningaanbod –
a. Uitvoering geven aan de geplande activiteiten uit de
afgestemd op de vraag – in
woonvisie en (prestatie)afspraken met Mercatus.
een leefbare omgeving.
Daarbij gelden in 2017 de volgende aandachtpunten:
 Speciale aandacht besteden aan de
taakstelling voor statushouders.
 Uitvoering geven aan de woningbouwplanning
en de ontwikkelperspectieven van de dorpen.
 Ruimte geven voor initiatieven vanuit de
markt en bewoners. Dit betekent dat de
gemeente realistische plannen faciliteert,
ondersteunt en, waar nodig, bijstuurt.
 Woningbouwplanning opleveren met
strategieën voor de wijken in Emmeloord.
 De starterslening in blijven zetten;
 De afweging inbreiding versus uitbreiding
maken op basis van realisme, marktpotentie,
kostenaspect, leefbaarheid en prognoses.
b. Maken van jaarlijkse prestatieafspraken met
Mercatus vanuit (herziene) woningwet. Hier komen
o.a. de onderwerpen, (omvang) woningvoorraad, de
vraag, leefbaarheid en de (bijzondere) doelgroepen
aan bod.
TOELICHTING
STATUS
a. Afgelopen najaar is het proces van de woonvisie verder opgepakt. Bij het
opstellen van de visie worden externe partijen en bewoners volop
betrokken. De nieuwe woonvisie wordt in 2018 afgerond. Vooruitlopend op
de vaststelling van de woonvisie is er een pilot opgezet om voor een
proefperiode van twee jaar ervaring op te doen met de blijverslening. De
raad neemt hierover in februari 2018 een besluit. De starterslening wordt
ingezet.
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b.

Niet alleen met Mercatus, maar ook met Woonzorg Nederland en Mooiland
zijn in 2017 prestatieafspraken gemaakt.

Hoe meten we dat?
Feitelijke
Feitelijke
waarde 2015
waarde 2017
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)
3,7
11,1
Het aantal nieuw gebouwde woningen kent een sterke stijging door de realisatie van een aantal plannen van
Mercatus en door het aantrekken van de woningmarkt.
Vaste set beleidsindicatoren

Feitelijke
Streefwaarde
Feitelijke
waarde 2015
2017
waarde 2017
Aantal opgeleverde woningen*
2016: 71
150
214
Zoektijd in maanden woningzoekenden Emmeloord
24
22
24
Zoektijd in maanden woningzoekenden Dorpen
15
14
15
* Vanuit de woonvisie volgt een streefwaarde van 75 woningen per jaar. In verband met huisvesting statushouders
en concrete plannen van Mercatus ligt dit aantal in 2017 (incidenteel) hoger.
Overige beleidsindicatoren

Wat zijn de kaders?












Programma LEADER 3 in Noordoostpolder (2016)
DNA voor de dorpen (2009)
DNA Emmeloord (2013)
Nota grondbeleid (2009)
Verordening startersleningen Noordoostpolder (2011)
Duurzaamheidsplan (2012-2015)
Woonvisie Noordoostpolder 2.0: vernieuwing van binnenuit (2013)
Uitvoeringslab Nagele (2013)
Verordening duurzaamheidslening gemeente Noordoostpolder (2013)
Bestemmingsplannen (<10 jaar)
Structuurvisie Noordoostpolder 2015
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Wat zijn de lasten in 2017?
(in €)
Taakveld

Programma

Rekening

Primitieve

Begroting

begroting

ná wijziging

2016
PIJLER 1: EEN GROENE EN SCHONE LEEFOMGEVING
2.4
Economische havens en
380.353
waterwegen
5.7
Openbaar groen en
3.780.851
(openlucht) recreatie
7.2
Riolering
2.487.271

2017

2017

7.3

Afval

4.342.710

7.4

Milieubeheer

1.535.192

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

Fysieke leefomgeving

Rekening
2017

499.935

456.628

441.177

3.938.283

3.730.060

3.596.842

2.214.359

2.350.322

2.314.398

4.116.364

4.425.671

4.200.944

1.334.514

1.365.876

1.309.142

654.656

542.418

544.218

520.151

13.181.033

12.645.873

12.872.775

12.382.654

8.911.840

7.405.477

6.735.649

6.622.812

44.206

50.000

130.850

107.701

2.209.011

2.200.367

2.199.723

PIJLER 2: EEN VEILIGE EN BEREIKBARE LEEFOMGEVING
SUBPIJLER 2A INFRASTRUCTUUR
2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

SUBPIJLER 2B OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.246.951
1.435.782

705.369

682.999

647.706

12.638.779

10.369.857

9.749.865

9.577.942

6.842.072

PIJLER 3: ONTWIKKELEN IN DE LEEFOMGEVING
3.2

SUBPIJLER 3A: BOUWEN
Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8.1

Overige volkshuisvesting

8.2

Grondexploitatie (niet
bedrijventerreinen)
Wonen en bouwen

8.3

Totale lasten

441.937

4.178.760

9.823.415

1.710.778

1.043.531

1.344.813

1.262.159

12.180.734

4.195.333

12.951.802

20.285.479

4.504.184

2.544.390

3.156.267

2.139.109

18.837.633

11.962.014

27.276.297

30.528.819

44.657.445

34.977.744

49.898.937

52.489.416

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
*Door invoering van taakvelden zijn de vergelijkende cijfers van 2016 op sommige plaatsen gewijzigd ten
opzichte van de jaarstukken 2016. Ook de cijfers van de primitieve begroting wijken qua presentatie af. Dit is
toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.
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Wat zijn de baten in 2017?
(in €)
Taakveld

Programma

Rekening

Primitieve

Begroting

begroting

ná wijziging

2016
PIJLER 1: EEN GROENE EN SCHONE LEEFOMGEVING
2.4
Economische havens en
43
waterwegen
5.7
Openbaar groen en
6.603
(openlucht) recreatie
7.2
Riolering
3.414.996

2017

2017

7.3

Afval

5.501.771

7.4

Milieubeheer

67.155

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

Fysieke leefomgeving

Rekening
2017

150

150

187

19.497

19.497

15.556

3.422.044

3.437.044

3.442.376

5.611.228

5.911.228

6.029.740

60.088

135.587

74.058

610.626

546.472

546.472

560.331

9.601.194

9.659.479

10.049.978

10.122.248

307.084

1.230.604

1.183.060

-

-

-

PIJLER 2: EEN VEILIGE EN BEREIKBARE LEEFOMGEVING
2.1

SUBPIJLER 2A: INFRASTRUCTUUR
Verkeer en vervoer
454.918

2.2

Parkeren

-

SUBPIJLER 2B OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

-

124

124

2.175

33.703

36.710

47.210

39.417

488.621

343.918

1.277.938

1.224.652

2.594.127

4.066.777

10.436.978

7.763.844

256.714

125.466

225.530

246.001

14.179.792

4.195.333

10.424.653

18.295.980

3.285.629

1.182.920

1.592.918

1.220.747

20.316.262

9.570.496

22.680.079

27.526.572

30.406.077

19.573.893

34.007.995

38.873.472

PIJLER 3: ONTWIKKELEN IN DE LEEFOMGEVING
3.2

SUBPIJLER 3A: BOUWEN
Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8.1

Overige volkshuisvesting

8.2

Grondexploitatie (niet
bedrijventerreinen)
Wonen en bouwen

8.3

Totale baten

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
*Door invoering van taakvelden zijn de vergelijkende cijfers van 2016 op sommige plaatsen gewijzigd ten
opzichte van de jaarstukken 2016. Ook de cijfers van de primitieve begroting wijken qua presentatie af. Dit is
toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.
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Gerelateerde toevoegingen aan reserves
(in €)

Omschrijving

Geraamde
toevoeging
2017

Pijler 1:
Een groene en schone leefomgeving
Exploitatiebijdrage Windpark
Milieu
Exploitatieresultaat Afval
Exploitatieresultaat Begraafplaatsen

Gerealiseerde
toevoeging
2017

10.000
29.430
-

10.000
29.430
347.978
50.442

430.000
450.000
165.000

430.000
450.000
36.667

Bouwgrondexploitatie (E301):
- Emmelhage fase A (X011A)
- De Munt II fase 2 (X034)
- De Munt II fase 1 (X038)
- Bedrijventerrein Ens (X040)
- Bedrijventerreinen dorpen (X041)
- Bedrijventerrein Ens uitbreiding (X042)
- Creilerpad (X043)
- Centrumplan Emmeloord (X050)
- Ens uitbreiding Zuid-Oost (X065)
- Bant uitbreiding Zuid-Oost fase 1 (X067-1)
- Espelerpad (X068)
- Creil Oost (X071)
- Luttelgeest woningbouw (X072)
- Marknesse Zuid fase III (X075)
Woonvisie Noordoostpolder
Berging standplaats
Omgevingswet

2.054.191
363.846
379.508
286.435
348.694
1.506
14.375
404.806

2.329.031
118.817
213.321
373.678
-22.354
384.557
1.025
182.345
61.619
2.768
260.602
380.430
50.877
162.729
14.375
404.806

Totaal

4.937.791

6.273.143

Pijler 2:
Een veilige en bereikbare leefomgeving
Bruggen
Beheer wegen N50
Glasvezel bedrijfsterreinen
Pijler 3:
Ontwikkelen in de leefomgeving
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Gerelateerde onttrekkingen aan reserves
(in €)

Omschrijving

Pijler 1:
Een groene en schone leefomgeving
Procesbegeleiding energietransititie

Geraamde
onttrekking
2017

Gerealiseerde
onttrekking
2017

30.000

30.000

500

420

Mobiliteitsonderzoek en leefbaarheid wijken
Vervanging aanplant zieke bomen
Mondriaanjaar
Camerabewaking milieustraat
OAS-maatregelen
Uitvoeringsplan speelplaatsen
Milieuprogramma
Duurzaamheidsprogramma
Duurzaamheidswinkel
Exploitatieresultaat riolering

60.200
20.000
75.000
5.000
97.963
25.000
11.987
2.015
325
-

60.200
20.000
75.000
5.000
97.963
25.000
11.987
1.015
6
21.915

Pijler 2:
Een veilige en bereikbare leefomgeving
Achterstallig onderhoud wegbermen
Tijdelijke maatregelen Nagelerweg
Parkeerproblematiek
Rotonde Urkerweg/Scandinaviëlaan
Betonreparatie bruggen buitengebied
Vervanging bruggen
Het Midden Bant
Wegduikers

31.093
15.000
60.850
110.000
30.000
294.356
51.000
52.502

31.093
50.000
110.000
12.250
294.356
43.910
52.502

Pijler 3:
ontwikkelen in de leefomgeving
Glastuinbouw
Herstel openbare ruimte Emmeloord
DNA Emmeloord
Projectplan Uitvoeringslab Nagele
Woonvisie
Leader 3
Herstructurering Centrumschil en Stadshart
POP3 projecten
Ontwikkeling basisregistraties
Woonvisie Noordoostpolder
LAG leader 3
Kerktorens
NOP de ruimte

3.000
38.410
175
319.941
13.753
161.047
50.000
100.000
48.460
7.852
2.000
21.426
80.787

3.000
26.510
175
71.974
8.680
1.905
9.677
37.800
7.098
21.426
80.787

Milieu

40

Woonmaand
Omgevingswet
Illegaal grondgebruik
MFS Espel
Open Plan Proces Emmeloord Centrum
Actiekavels Emmelhage
Quick wins stadshart
Ontwikkeling Scandinaviëlaan/ Jura
Bouwgrondexploitatie (E301):
- Centrumplan Emmeloord (X050)
- Emmeloord Centrum (X080)
- Inbreidingslocaties Nagele (X076)
- Wellerwaard (X082)
Totaal

5.500
1.855
104.000
5.000
39.808
30.000
226.569
228.700

4.716
1.599
104.000
5.000
32.139
30.000
226.569
228.700

5.042.469
7.503.543

5.042.469
41.747
121.927
218.416
7.268.931
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Programma 2
Sociale leefbaarheid

42

Per programmadoelstelling en geplande investering wordt de status van de realisatie in
2017 aangegeven middels een vijftal symbolen aangegeven en toegelicht. De verklaring
van de gebruikte symbolen luidt:
Status
De doelstelling/investering is gerealiseerd.

Gebruikt symbool

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

Pijler

Pijler 4:
Leren in
Noordoostpolder

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

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

Sociale
leefbaarheid

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

Pijler 5:
Ontspannen in
Noordoostpolder

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

Subpijler 5C Cultureel erfgoed
Portefeuillehouder A. van der Werff
Directeur: E.G. de Vries
Archeologie
Monumenten
Werelderfgoed Schokland
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Programmadoel
We streven ernaar dat alle inwoners kunnen meedoen. Wij willen de sociale leefbaarheid in
onze buurten, wijken en dorpen in stand houden. Op alle terreinen: leren, meedoen,
activering, ontspanning en bewegen, cultuurparticipatie en informatievoorziening.
Pijler 4 Leren in Noordoostpolder
We creëren optimale ontwikkelingskansen voor onze inwoners door een doorgaande lijn
van onderwijs naar werk te stimuleren en achterstanden te voorkomen.
Speerpunten uit het Collegeprogramma 2014 – 2018:
 Wij stimuleren de totstandkoming van het Centrum voor Beroepsonderwijs c.q.
Technische vakschool. Het is de manier om vaardigheden van leerlingen aan te laten
sluiten op de vraag van het bedrijfsleven.
 Wij vinden het belangrijk dat elk dorp in ieder geval één basisschool houdt.
Samenwerking met behoud van identiteit biedt daarvoor kansen.
 Wij zien kindcentra als een belangrijke ontwikkeling in de samenwerking van
alle instellingen die zich richten op de ontwikkeling van 0-12 jarigen in
Noordoostpolder. Wij willen graag verder gaan op de ingeslagen weg.
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2017-2020:
 Trajecten waarbij zowel onderwijs als jeugdhulp integrale ondersteuning bieden
worden onderwijs-zorgarrangementen genoemd. Sinds de invoering van passend
onderwijs en de transitie van jeugdzorg is de samenwerking per casus steeds meer (en
beter) mogelijk geworden. De gemeente betrekt hierbij nadrukkelijk ook de ouders
zodat ook een beroep wordt gedaan op de eigen kracht en het eigen netwerk.
Overige speerpunten:
 Visie op onderwijshuisvesting.
 Realisatie Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2017:
 Leerlingprognoses. Door veranderingen in het onderwijs en fluctuaties in
leerlingaantallen staat de huisvesting van het Voortgezet Onderwijs en Speciaal
Onderwijs voor een uitdaging. Een groot deel van de gebouwen is verouderd, de
gebouwen zijn niet efficiënt en passen niet meer goed bij het huidige en toekomstige
onderwijs. Grote investeringen zijn dan ook op termijn onvermijdelijk om de
verdergaande veroudering van gebouwen en het niet meer kunnen voldoen aan de
huidige eisen in het onderwijs, te voorkomen. Die investeringen kunnen de financiële
positie van gemeente Noordoostpolder mogelijk beïnvloeden.
 Er moet een gedragen visie komen voor een aanpak gemeentebreed waarbij niet
alleen de gemeente aan zet is, maar vooral ook het onderwijs zélf. Dit maakt
onderdeel uit van ViV. Uitgewerkt moet worden wat de opgaven zijn en wat dan de
mogelijke scenario’s zijn waarin duidelijk wordt wat onontkoombaar is, maar ook wat
juist wenselijk is. Inzet op nieuwbouw voor huisvesting van onderwijs moet
toekomstgericht en toekomstbestendig zijn. Dit betekent dat er een visie moet komen
op het totale onderwijsveld – en dus niet per school. Verschillende ontwikkellijnen
worden uitgewerkt, die fluctueren van ‘behouden wat er is’ tot een flexibele integrale
toekomstvisie op onderwijshuisvesting. De lijnen zullen worden voorgelegd aan het
bestuur. Wij stimuleren de totstandkoming van het Centrum voor Beroepsonderwijs
c.q. Technische vakschool. Het is de manier om vaardigheden van leerlingen aan te
laten sluiten op de vraag van het bedrijfsleven.
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Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. Adequate huisvesting onderwijs. a. Visie op totale onderwijsveld via ViV.
TOELICHTING
STATUS
a. In de beleidsvisie Voorzien in Vastgoed (oktober 2017) en het daaruit
voortkomende Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed (wordt aan de raad
in februari 2018 voorgelegd) geven we aan hoe we de komende 12 jaar
invulling willen geven aan de gemeentelijke taak onderwijs te huisvesten. Dit
uitvoeringsprogramma is afgelopen jaar samen met het onderwijsveld
opgesteld. Naast de noodzaak schoolgebouwen te renoveren/ vervangen zijn
hierbij ook kwalitatieve impulsen op het gebied van leerklimaat en
duurzaamheid een uitgangspunt.
2. Beleidskader voor
a. Nota accommodatiebeleid met drie deelgebieden:
maatschappelijke
onderwijshuisvesting, maatschappelijke
accommodaties en
accommodaties en overig vastgoed.
gemeentelijke vastgoed.1
TOELICHTING
STATUS
a. In oktober 2017 is de beleidsvisie Voorzien in Vastgoed vastgesteld door de
gemeenteraad. Hierin zijn de ambities die we nastreven op het gebied van
accommodaties en de beleidskaders en spelregels die we hanteren bij vastgoed
opgenomen.
3. Inzicht in maatregelen t.a.v.
a. Meerjarenuitvoeringsplan accommodaties per
accommodaties en bijbehorende
dorp/wijk met maatregelen, fasering en bijbehorende
financiële consequenties
kosten en eventueel opbrengsten voor de komende
Adequate huisvesting
jaren.
onderwijs1.
TOELICHTING
STATUS
a. Het Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed 2018-2029 is gereed. Het is de
concrete vertaling van het vastgestelde beleid naar maatregelen per gebouw
met bijbehorende financiële consequenties. Het voorstel is tot stand gekomen in
samenspraak met de schoolbesturen. Het concept is besproken met
vertegenwoordigers van de dorpskernen. Partijen voor wie uitvoering van het
plan consequenties heeft zijn hierover geïnformeerd. Het Uitvoeringsprogramma
wordt in januari 2018 behandeld in de raadscommissie. Bij de behandeling van
de Perspectiefnota en Programmabegroting 2019-2022 wordt een integrale
afweging gemaakt of en hoe het financiële tekort opgevangen kan worden.
4. Optimalisering van de
a. Uitvoeren maatregelen uit het uitvoeringsplan van
gemeentelijke
ViV, onder meer om de bezetting van gebouwen te
vastgoedportefeuille 1.
verbeteren en leegstand tegen te gaan.
TOELICHTING
STATUS
a. Eind 2017 is voor 2018 het eerste VIV Uitvoeringsjaarplan opgesteld. Hierin zijn
de maatregelen en bijbehorende financiële consequenties voor 2018
opgenomen. Het Uitvoeringsjaarplan wordt behandeld in de raadscommissie van
januari 2018. Bij vaststelling van het jaarplan wordt direct begonnen met de
daadwerkelijke uitvoering van een aantal projecten en de voorbereiding van
projecten die in 2019 of later gepland zijn.
5. Processen en werkwijze rondom b. Voorstel voor de interne organisatie van taken en
accommodaties optimaliseren
processen die te maken hebben met vastgoed. Visie
binnen de organisatie. Adequate
op totale onderwijsveld via ViV.
huisvesting onderwijs 1.
TOELICHTING
STATUS
1

Het project Voorzien in Vastgoed omvat met name het gemeentelijk vastgoed in het kader van
Onderwijshuisvesting en Sport(accommodaties). In afwijking van de primitieve programmabegroting 2017 en
de voorjaars-, najaars- en decemberrapportage zijn de beleidsvragen ‘Wat willen we bereiken en Wat gaan we
hiervoor doen’ conform de verplichte indeling in taakvelden (Besluit begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten) naar de taakvelden Onderwijshuisvesting (4.2) en Sportaccommodaties (5.2) als onderdeel van
programma 2 verplaatst. De geraamde baten/lasten en gerealiseerde baten/lasten met betrekking tot ViV
stonden voorheen op programma 3.
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b. In 2017 zijn de eerste contouren zichtbaar geworden van de consequenties voor
onze gemeentelijke organisaties. In het Uitvoeringsprogramma staat voor de
komende twaalf jaar een aanzienlijke hoeveelheid projecten gepland. Dit
betekent dat ook rekening gehouden moet worden met de bijbehorende
werkzaamheden die hieruit voortvloeien. Op basis van een eerste verkenning is
de verwachting dat deze deels vanuit de bestaande formatie kunnen worden
gedaan, maar dat daarnaast extra capaciteit nodig is. Dit zal bij het
Uitvoeringsjaarplan 2018 en bij de perspectiefnota betrokken worden.
6. Het verder ontwikkelen van
a. Het faciliteren van de ontwikkeling van 2 nieuwe
Kindcentra, verbonden aan één
kindcentra per jaar terwijl gewerkt wordt aan de
of meerdere basisscholen in
doorontwikkeling (verdieping) van de al gevormde
combinatie met peuteropvang,
kindcentra.
VVE, kinderdagopvang en
buitenschoolse opvang.
TOELICHTING
STATUS
a. Er is € 50.000 extra beschikbaar gesteld voor een project waarin voor de
bestaande kindcentra de samenwerking wordt geïntensiveerd. Hiervan is
€ 20.000 bijgedragen aan de kosten van de reguliere procesbegeleiding en
coördinatie kindcentra. Dit heeft inmiddels tot 8 kindcentra geleid. Voor een 9e
en 10e zijn de voorbereidingen gestart. Daarnaast hebben we de huisvesting
van KC’s in de basisscholen gefaciliteerd.
7. Harmonisatie peuterspeelzaal
a. We zetten in op de doorgaande lijn en werken mee
en kinderopvang
aan goede samenwerking tussen onderwijs en
opvang en monitoren de per 1-1-2017 ingevoerde
harmonisatie hierop.
TOELICHTING
CIJFER
a. Er zijn in 2017 drie kwartaalrapportages Harmonisatie ter evaluatie aan College
en Raad(scommissie) aangeboden. Het vierde en laatste kwartaal komt in
januari/februari 2018. De evaluatie laat zien dat de invoering volgens planning
is verlopen.
8. Peuteropvang 2 dagdelen per
a. Dit streven vanuit het Rijk wordt per 1-1-2017
week voor alle kinderen vanaf
gefaseerd ingevoerd. De gemeente zal zich actief
2,5 jaar.
inzetten om een aanbod te realiseren voor de groep
peuters die nu niet naar een voorschoolse voorziening
gaat.
TOELICHTING
STATUS
a. Met het ingaan van de harmonisatie per 1-1-2017 en het vaststellen van de
Verordening Subsidiëring Peuteropvang NOP 2017, is door de gemeente
gesubsidieerde peuteropvang voor meerdere instellingen mogelijk gemaakt en
daarmee het potentiële bereik vergroot.
9. Voor alle kinderen die dat nodig a. Een efficiënt systeem van leerlingenvervoer waarbij
hebben wordt passend vervoer
we uitgaan van een toename van zelfstandig reizende
aangeboden.
leerlingen speciaal onderwijs door maatwerktrajecten
aan te bieden.
TOELICHTING
STATUS
a. Het leerlingenvervoer wordt uitgevoerd conform de Verordening
Leerlingenvervoer en binnen de daarvoor beschikbaar gestelde middelen.
10. Het verder terugdringen en
voorkomen van leerlingenverzuim en schooluitval.

a. Opstellen beleid rondom vroegtijdig schoolverlaters op
basis van resultaten RMC-monitor en doorontwikkeling
onderwijszorgarrangementen
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TOELICHTING
STATUS
b. Naast de lokale ondersteuningsstructuur zoals het Ziekteverzuimproject, de
OnderwijsZorgArrangementen, inzet schoolmaatschappelijk werk en
maatwerktrainingen plus de reguliere inzet van leerplicht/RMC-medewerkers,
zijn binnen subregio Noord gezamenlijke projecten opgestart, zoals RMCcoördinatie op de ROC’s, zodat we deze leerlingen die buiten de
gemeentegrenzen naar school gaan kunnen volgen.
11. Uitvoering geven aan
a. Zorgen voor doorgaande lijnen door met onderwijs
afspraken met organisatie
afspraken te maken over onderwijsPassend Onderwijs NOP.
zorgarrangementen.
TOELICHTING
a. In samenspraak met het samenwerkingsverband en de specialistentafel is het
Onderwijs Zorg Arrangement opgesteld en is een pilot gestart om te leren
werken met deze werkwijze.
12. Herijking subsidiebeleid.

STATUS

a. Algemene subsidieverordening (ASV) vernieuwen.

TOELICHTING
a. Op 6 juni 2017 is een nieuwe ASV door de gemeenteraad vastgesteld, samen
met het nieuwe Subsidiebeleidsplan 2017.
Er is een start gemaakt met sturen op resultaten bij de subsidieverleningen
over 2018.
Vaste set beleidsindicatoren
Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
(vsv-ers) (%deelnemers aan het VO en MBO Onderwijs)
Achterstandsleerlingen (% 4 tm 12 jarigen)
Overige beleidsindicatoren
Aantal peuters met een VVE-programma
Aantal gerealiseerde kindcentra
Aantal kinderen in maatjesproject leerlingenvervoer
Normatieve leegstand voortgezet onderwijs
Normatieve leegstand primair onderwijs
Normatieve leegstand (voortgezet) speciaal onderwijs

Feitelijke waarde
2015
2016: 152
2016: 6
2016: 1
5.783 m2 bvo
8.369 m2 bvo
2.063 m2 bvo

STATUS

Feitelijke
waarde 2015
2,04
94,1
1,6

Feitelijke
waarde 2017
2,29 (2016)
79,52 (2016)
1,7 (2016)

11,83 (2012)

11,83 (2012)

Streefwaarde
2017
160
8
5
< dan in 2015
< dan in 2015
< dan in 2015

Feitelijke
waarde 2017
160
8
0
5.958
5.783
2.042

Wat zijn de kaders?






Nota kindcentra (2011)
Ambtsinstructie leerplicht (2011)
Verordening leerlingenvervoer (2015)
Verordening onderwijshuisvesting (2015)
Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang (2016)
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Subpijler 5A Sport
We streven naar een bewegende en sportende bevolking en een adequaat aanbod van
binnen- en buitensportaccommodaties.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018:
 De verantwoordelijkheid voor de toekomst van de sport in Noordoostpolder ligt bij de
verenigingen zelf. We kijken waar het onderhoud door de verenigingen kan worden
gedaan en treden in overleg met de verenigingen als het gaat om de besteding van de
beschikbare middelen voor sport.
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2017-2020:
 In het Masterplan Sport (2009-2014) is gekozen voor herschikking van de
buitensportaccommodaties in Emmeloord. De insteek was te komen tot
multifunctionele en moderne accommodaties. Hockey en korfbal hebben een
gezamenlijk complex gekregen met twee velden. Eén daarvan is voor zowel hockey als
korfbal. Toegezegd is dat bij een structurele stijging van het aantal sporters er een
nieuw korfbalveld aangelegd zou worden. Hiermee is rekening gehouden bij de aanleg
van het clubgebouw en er is ruimte voor gereserveerd. Al enige jaren blijkt er sprake
van een substantiële groei van beide verenigingen. Dit zorgt voor planningsproblemen,
zowel op wedstrijd- als op trainingsdagen. Wanneer deze groei structureel blijkt te zijn
– gedurende minimaal drie jaar – willen we een nieuw veld realiseren.
Overige speerpunten:
 Verhogen deelname sport- en beweegactiviteiten.
 Steeds minder mensen zijn lid van een sportvereniging. Sporters zijn minder
gebonden aan de directe leefomgeving. We vragen ons af hoe levensvatbaar onze
sportverenigingen zijn. En is het huidige arsenaal aan sportaccommodaties wenselijk
c.q. noodzakelijk? Dit wordt meegenomen in het project ‘Voorzien in vastgoed’ voor de
gemeentelijke accommodaties.
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2017:
 Veranderende deelname aan sport.
Landelijk gezien stijgt de sportparticipatie licht, echter de manier waarop wordt
gesport vertoont steeds meer diversiteit en flexibiliteit. De waarde van het traditionele
lidmaatschap van een sportvereniging is nog altijd groot. Het zit verankerd in onze
cultuur dat kinderen zich aansluiten bij een sportvereniging om samen met vriendjes
met plezier te sporten. Naarmate we ouder worden, wordt er minder gesport en zijn
we minder vaak lid van een vereniging. Veel volwassen Nederlanders sporten bij een
commerciële aanbieder of op eigen gelegenheid. De kritische consument verwacht
meer dan voorheen kwaliteit, flexibiliteit en toegevoegde waarde. Sportverenigingen
worden uitgedaagd om van traditioneel beherende organisaties te veranderen in
ontwikkelende en innovatieve entiteiten die mee bewegen met de veranderende
wensen van onze inwoners. Langdurig lidmaatschap bij één vereniging is niet meer
vanzelfsprekend net zo min als vrijwilligerswerk.
 Behoefte aan sport en bewegen in openbare ruimte.
De groei van solo sporten of ongebonden sporten zet door. Dit zien we in het gebruik
van openbare ruimten terug. Dit gebeurt op playgrounds en openbare speelvelden,
maar ook op voorzieningen die niet specifiek voor sportieve doeleinden zijn
gerealiseerd. Hierbij lopen sport en leisure in elkaar over, waarbij de grenzen tussen
doelgroepen, beleidsterreinen en activiteiten vervagen. Dit vraagt ook van de
gemeente creatieve inzet van haar openbare ruimte.
 Toenemende maatschappelijke rol sport.
Sport en bewegen gaan we steeds meer zien in relatie tot andere belangrijke
maatschappelijke doelen. Los van het feit dat inwoners willen sporten en bewegen
omdat het gewoon leuk is zien we dat sport en bewegen bijdraagt aan gezondheid,
leefbaarheid, participatie en vrijwilligersinzet. Dit betekent dat we als gemeente sport
breder moeten benaderen en koppelen aan andere beleidsterreinen. In lijn met de
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Structuurvisie en het beleidsplan Sociaal Domein focussen we ons daarbij op volgende
doelen:
* Iedereen doet mee
Iedereen in de gemeente moet kunnen sporten en bewegen, ongeacht zijn of haar
beperkingen.
* Versterken ondersteuning vrijwillige inzet
Sportverenigingen zijn afhankelijk van inzet en ondersteuning van vrijwilligers. Het
versterken van de sportverenigingen is belangrijk om verenigingen vitaal te houden.
* Herstructureren van het voorzieningenniveau
Het gebruik van sportaccommodaties moeten we stimuleren en optimaliseren. Er moet
een voldoende en toereikend aanbod van sportaccommodaties in de gemeente zijn.
Een substantieel deel van onze inwoners heeft interesse om te sporten, maar daarvoor
ontbreekt het aan de juiste middelen, zoals voldoende inkomen of een passend
sportaanbod in de nabije omgeving. Medio 2016 zijn wij met de gemeenten in de
provincie een samenwerkingsovereenkomst Netwerk Aangepaste sporten Flevoland
aangegaan waarin we ons committeren om de mensen met een beperking ook aan het
sporten en bewegen te krijgen.
Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
1. Voor alle sporters, van alle
a. Incidentele subsidies verstrekken voor activiteiten die
niveaus, werken we continue
bijdragen aan het sportklimaat.
aan passend sportaanbod
b. Via Netwerk Aangepaste sporten inwoners met een
met als doel een groeiende
beperking enthousiasmeren om meer te sporten of te
deelname aan sport- en
bewegen.
beweegactiviteiten.
c. Uitvoeren en monitoren regeling Brede Impuls
Combinatiefuncties, specifieke aandacht voor jeugd en
ouderen..
TOELICHTING
STATUS
a. In 2017 zijn er incidentele subsidies verstrekt aan ’t Poldervoorntje,
Basketbalvereniging Ceres, Triathlon Noordoostpolder, Menvereniging De
Burcht, AV NOP en dartvereniging Koops en Stichting Rolstoeltennis
Noordoostpolder. Dit gaat om subsidies van tussen de € 500 en € 2.000. Met
deze eenmalige subsidies worden activiteiten uitgeoefend of werkzaamheden
uitgevoerd die van belang zijn voor de desbetreffende sport en daarmee
bijdragen aan het sportklimaat in onze gemeente. Stichting Kuinderbos
Hippique (Eventing) heeft in principe een driejarige subsidie ontvangen, die
van € 25.000 de komende jaren afgebouwd wordt zodat zij in staat zijn het
evenement goed neer te zetten en verder uit te bouwen.
b. Naast het bemiddelen en aanreiken van praktische zaken heeft het Netwerk
Aangepaste sporten de eenmalige regionale subsidie vanuit het rijk ingezet
om een regionale sportdag te organiseren in de provincie waarin mensen uit
de doelgroep kennis konden maken met sportaanbod in Flevoland.
c. Carrefour voert voor ons de regeling met betrekking tot beweegcoaches uit.
In 2017 is hierbij extra aandacht geweest voor scholen/ buurten en het
bewegen voor ouderen.
2. Stimuleren van sport door
het in stand houden van
kwantitatief en kwantitatief
voldoende laagdrempelige
sportaccommodaties.

a. Zorgen voor een voldoende en adequaat aanbod van
sportvoorzieningen via ViV.
b. Het in stand houden en onderhouden van zwembad
Bosbad.
c. Uitvoeren beheer en onderhoud waarbij gezocht wordt
naar balans efficiency en gewenst maatwerk.
d. De groei van de hockey- en de korfbalvereniging geeft
reden om extra behoeftebepalingen te doen. In 2017 zal
blijken of deze behoefte leidt tot de aanleg van een
nieuw korfbalveld in 2018.
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TOELICHTING
a. Alleen de binnensportaccommodaties zullen verlopen via ViV. Het
Uitvoeringsprogramma heeft inzichtelijk gemaakt wanneer en bij welke
sporthallen of gymzalen gehandeld moeten worden. Sportvelden vallen niet
onder ViV, deze worden via beheer en onderhoud bekostigd. Maar vragen van
dorpskernen over velden zullen wel meegenomen worden voor een integraal
overzicht van accommodaties.
b. Het zwembad wordt geëxploiteerd door Stichting Bosbad. Zij doen ook het
regulier onderhoud in overleg met de gemeente. In 2017 is op ons verzoek door
het bestuur en de directie van het Bosbad een aanvang gemaakt met een visie
op het zwembad 2.0. Binnen een aantal jaren moet er gerenoveerd worden en
graag willen we dan ook aansluiten bij de ontwikkelingen in functionaliteit van
zwembaden.
c. Bij al het onderhoud aan sportaccommodaties wordt gekeken naar de intensiteit
van het gebruik en de staat van het onderhoud.

STATUS

d. Behoeftebepaling 2017 heeft er toe geleid dat in het perspectief is opgenomen
dat er in 2018 nieuwe korfbalvelden aangelegd zullen worden.
3. Meer sporten en bewegen in
de openbare ruimte

a. Bij (her)inrichting van openbare ruimte sportieve en
beweegvriendelijke inrichting meewegen.
b. Onderzoeken of een beweegtuin voor ouderen wenselijk
is..
MANAGER
TOELICHTING
STATUS
a. Hierbij wordt met name gekeken naar initiatieven vanuit de samenleving. Zo is
de beweegtuin in Creil mogelijk gemaakt.
Ook de nieuwe skatebaan in Emmeloord is in nauwe samenwerking met de
gebruikers tot stand gekomen.
b. In 2017 is hier geen nadere actie op genomen omdat hiervan in 2016 besloten
is te wachten op een initiatief van uit de samenleving.
4. Versterking van
a. Faciliteren verenigingsondersteuning onder andere door
sportverenigingen als
subsidiering van Sportservice Flevoland en inzet
belangrijke pijler in de
beweegcoaches.
sportinfrastructuur
b. Gerichte inzet incidentele subsidies
MANAGER
TOELICHTING
STATUS
a. Voor ondersteuning van verenigingen anders dan verwacht mag worden van de
afzonderlijke sportbonden kunnen verenigingen met hun vragen en problemen
terecht bij de beweegcoaches of Sportservice Flevoland. Een van de
aandachtspunten voor 2017 is het behouden en activeren van vrijwilligers.
b. Incidentele subsidies zijn vestrekt.
5. Stimuleren verenigingen om
een bredere
maatschappelijke rol te
vervullen.

a. Via Netwerk Aangepaste sporten verenigingen
ondersteunen om deze doelgroep een plek te geven en
met begeleiding mensen uit de doelgroep te laten
participeren in de verenigingen..

a. Sportverenigingen in onze gemeente doen vaak al veel om mensen met een
beperking te laten meesporten in hun vereniging. Veelal doen zij dit gewoon
maar in het geval dat er specifieke vragen/ uitdagingen zijn kunnen zij bij het
netwerk terecht.
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Hoe meten we dat?
Vaste set beleidsindicatoren
Niet sporters (%)

Overige beleidsindicatoren

Feitelijke
waarde 2015

Feitelijke
waarde 2015

Feitelijke waarde
2017

52,6 (2014)

50,8% (2016)

Streefwaarde
2017

Sportbeoefening kinderen:
Nooit
0,8%
<0,8%
Vaker dan gemiddeld 1 keer per week
90,8%
>90,8%
Combinorm*
64,6%
65%
Sportbeoefening jongeren
Nooit
17%
<17%
Vaker dan gemiddeld 1 keer per week
70,5%
>71%
Combinorm*
42,9%
>43%
* Combinorm: dagelijks 20 minuten of 3 keer per week 60 minuten intensief
** Het onderzoek is niet uitgevoerd in 2017 derhalve zijn de gegevens niet bekend.

Feitelijke
waarde 2017
Nb **
Nb **
Nb **
Nb **
Nb **
Nb **
Nb **

Wat zijn de kaders?





Masterplan sportaccommodaties Emmeloord (2009)
Sociale structuurvisie, sociaal en vitaal op eigen kracht (2012)
Beleidsplan sociaal domein (2015-2018) “Doe mee en maak elkaar sterk” (2014)
Uitvoeringsplan combinatiefuncties (2014)
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Subpijler 5B Kunst, cultuur en bibliotheek
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018:
 Cultuur is belangrijk voor Noordoostpolder en verdient een toekomst. De
toegankelijkheid van cultuur voor iedereen is een belangrijke randvoorwaarde.
Overige speerpunten:
 De vraag of en hoe het voorzieningenniveau de komende jaren op peil gehouden kan
worden met betrekking tot cultuur is onderdeel van het project ‘Voorzien in vastgoed’
zoals opgenomen onder pijler leren.
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2017:
Veranderende wijze van cultuurbeleving:
 Steeds meer willen mensen een goede vrijetijdsbesteding hebben en binnen de
culturele vrijetijdsbesteding willen mensen niet alleen vermaakt worden door anderen,
maar willen zij in toenemende mate juist zelf mee kunnen doen en iets moois
(mee)maken. En er moet ook nog eens voldoende keuze zijn! Liefst op het moment
dat men daar zin in heeft! Individualisering en Informatisering leiden tot het
zogeheten ‘Zap-gedrag’ bij cultuurconsumenten: steeds minder verbindt iemand zich
voor langere tijd aan een specifieke vereniging of activiteit: dat betekent dat men
sneller van het ene aanbod naar het ander overstapt en dat instellingen en
verenigingen daar op moeten leren inspelen om binding met de afnemers te
behouden.
 Dit vraagt om een andere houding van onze cultuuraanbieders en een steeds
nadrukkelijkere noodzaak om de wensen van de klant te kennen en gericht daarop in
te spelen. De klant moet veel intensiever gevolgd worden en de marketingstrategie
dient hierop te worden ingericht. Samenwerking tussen de diverse instellingen is een
must.
Nieuw areaal kunstlandschap:
In 2016 is door de provincie het 7e landschapskunstwerk pier+ horizon in het
Zwartewater aangelegd en in eigendom en beheer aan de gemeente overgedragen.
Structurele beheerkosten worden vanaf deze begroting opgenomen. Het onderhoud en
de instandhouding van het kunstwerk kent nog een aantal risico’s, zoals grootschalige
vraat, schade bij zware ijsgang etc.
Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Bevorderen
cultuurparticipatie

a. Opdracht aan cultuurbedrijf.
b. Inzet cultuurcoaches.
c. In stand houden bibliotheek.
d. Inzetten van incidentele subsidies.
MANAGER
TOELICHTING OP VOORTGANG
a. Subsidie is verleend aan het Cultuurbedrijf conform Subsidieuitvoeringsovereenkomst 2015-2018.

STATUS

b. Twee cultuurcoaches (0,4 Fte) zijn actief binnen het primair onderwijs volgens
het Uitvoeringsplan Combinatiefuncties.
c. De bibliotheek ontvangt subsidie conform de subsidieuitvoeringsovereenkomst
2017.
d. De Subsidieregeling Culturele subsidies gemeente Noordoostpolder is door het
college vastgesteld. Op basis hiervan kunnen ook amateurkunstverenigingen
die voorheen een waarderingssubsidie kregen een subsidieaanvraag doen.
Verder zijn er verschillende incidentele subsidies verleend aan culturele
activiteiten.
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2. Adequate huisvesting
cultuurbedrijf

a. Zoals in procesvoorstel cultuurnota vastgelegd zal
onderzoek gedaan worden naar de toekomstige
huisvestiging van het cultuurbedrijf.
MANAGER
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Afgesproken is pas in de komende raadsperiode de eerste stappen te zetten
voor toekomstige huisvesting in Emmeloord. Wel zijn plannen voor de
vervanging van het museum door een Werelderfgoedcentrum uitgewerkt in een
pre-businesscase. Deze geeft aanleiding om een businesscase uit te werken
waarin locatie en bezoekersaantallen belangrijke pijlers zijn.
3. Het vergroten van de
a. Organiseren van tentoonstellingen, exposities.
bewustwording en beleving
b. Het in stand houden van het aantal objecten van
op het terrein van de
beeldende kunst in de openbare ruimte.
beeldende kunsten
MANAGER
TOELICHTING OP VOORTGANG
a. De gemeentelijke expositieruimte is in de eerste helft van 2017 gebruikt voor
exposities.

STATUS

b. Conform meerjarenonderhoudsplan uitgevoerd.

4. Lokale omroep in stand
a. Uitvoeren lokaal mediabeleid en anticiperen op landelijke
houden conform Mediawet
ontwikkelingen.
2008
MANAGER
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. In 2017 is intensief gesproken met Lokale Omroep Luister 527 omdat de
effecten van het Businessplan nog uitblijven. Ook is overleg geweest met URK
FM over de vorming van de streekomroep.
5. Inzicht in functie en
functioneren buurthuizen.

a. Begin 2017 worden de vier buurthuizen in Emmeloord
geëvalueerd over de periode 2014-2016, waarna
besluitvorming inzake de ontmoetingsfunctie in
Emmeloord in relatie tot de huidige accommodaties kan
plaatsvinden.

MANAGER
TOELICHTING OP VOORTGANG
a. Evaluatie is uitgevoerd. Op basis daarvan is besloten de buurthuizen in stand te
houden.

STATUS

Hoe meten we dat?
Overige beleidsindicatoren
Bereik
Bereik
Aantal
Aantal
Aantal
Aantal

cultuuronderwijs leerlingen PO
cultuuronderwijs leerlingen VO
bezoekers professionele voorstellingen
bezoekers amateurkunst
deelnemers lessen en cursussen MC
leden FlevoMeer Bibliotheek

Feitelijke
waarde 2016
13.201
4
17.175
8.564
1.036
14.533

Streefwaarde
2017
7.500
1.500
12.500
7.400
1.250
14.500

Feitelijke
waarde 2017
9.436
1.833
16.269
7.278
1.088
14.533

Wat zijn de kaders?


Cultuurnota ‘We gaan het meemaken’, cultuurbeleid Noordoostpolder (2016–2020)
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Subpijler 5C Cultureel erfgoed
We streven naar een brede cultuurparticipatie van onze inwoners en het vergroten van
de bewustwording en betrokkenheid bij het cultureel erfgoed.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018:
 Ingrijpen is nodig om het Wereld Erfgoed Schokland te behouden. Als gemeente kunnen
we dat niet alleen: we hebben provincie, Rijk en gebiedspartners hard nodig. We zetten
in op het behoud van de waardevolle archeologie, tegengaan van verdroging en zorg
voor de landbouw. Het Werelderfgoedcentrum Schokland moet het aantrekkelijker
maken om een bezoek aan dit bijzondere gebied te brengen.
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2017-2020:
 We willen als gemeente ervoor zorgen dat Werelderfgoed Schokland een goede en
zekere toekomst heeft. Zo wordt, om het verhaal van het Werelderfgoed en de polder
op de kaart te zetten, gestreefd naar een nieuw bezoekerscentrum als vervanging van
het huidige museum Schokland. Dit nieuwe erfgoedcentrum moet een aanlandplek
worden voor het verhaal over het erfgoed van de Noordoostpolder en een verbinding
gaan leggen met Nagele, Waterloopbos, Urk en Kuinre.
Overige speerpunten:
 Een gedeelde visie op verbinding tussen cultuurhistorische parels Noordoostpolder.
 Aanwijzen nieuwe gemeentelijke monumenten.
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2017:
 Veranderende wensen bezoekers. De bezoeker aan cultureel erfgoed is meer op
beleving en op activiteiten ingesteld dan vroeger. Ook spelen sociale media een veel
grotere rol, zeker ook voorafgaand aan een bezoek. Men verwacht een spannend
verhaal in plaats van een statische presentatie. En dat verhaal moet dus verteld
worden. Het begon er enige jaren geleden al aan te komen, maar nu is duidelijk
merkbaar dat de wederopbouwperiode volop in de belangstelling staat. Als
Noordoostpolder, een wederopbouwgemeente, kunnen we daar van profiteren.
Vanuit het Rijk wordt dit ook gestimuleerd, alsmede extra aandacht voor de
Nederlandse Werelderfgoederen. Er zijn Nationale campagnes in de maak.
Ook worden er meer tv-programma’s gemaakt over wederopbouw. De bijzondere
geschiedenis van de Noordoostpolder, het verhaal van het ontstaan op de tekentafel,
is daarbij uniek. De bovenstaande ontwikkelingen vragen om een geheel andere
houding van onze musea en cultuuraanbieders en een steeds nadrukkelijkere noodzaak
om de wensen van de klant te kennen en gericht daarop in te spelen. De klant moet
veel intensiever gevolgd worden en de marketingstrategie dient hierop te worden
ingericht. Samenwerking tussen de diverse instellingen is een must.

Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1.

a. Stimuleren van activiteiten die het verhaal van de
polder vertellen.
b. Bewoners of bedrijven op het idee brengen om
cultuurhistorisch waardevolle gebouwen voor andere
functies te gebruiken. Inzet cultuurcoaches.

Een grotere bewustwording
van het cultureel erfgoed in
Noordoostpolder.

MANAGER
TOELICHTING OP VOORTGANG
a. Er zijn verschillende initiatieven gestimuleerd. Onder andere een foto-expositie
van Pioniers tijdens open monumentendag en daarna. De foto-expositie was op
Schokland.

STATUS
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b. Over het herbestemmen van gebouwen zijn we in gesprek met initiatiefnemers
en bewoners. Zo worden bijvoorbeeld momenteel woningen gerealiseerd in een
kerk in Kraggenburg. Daarnaast hebben inwoners ideeën aan mogen leveren
voor invulling van de poldertoren.
2.

Realisatie overeenkomst
Nieuwe Natuur Schokland.

a. Samen met provincie, Rijk en Flevo-landschap
optrekken om de realisatie overeenkomst Nieuwe
Natuur te tekenen. Daarna zal de gemeente faciliterend
werken bij de uitvoer van het project. Onze focus ligt
daarbij op de recreatieve ontwikkeling van het gebied.

MANAGER
TOELICHTING OP VOORTGANG
a. De deadline voor het tekenen van een realisatieovereenkomst voor Nieuwe
Natuur is meerdere malen opgeschoven. Dit komt onder andere door de
noodzaak de businesscase verder uit te werken. Hierdoor is ook de
besluitvorming bij de gemeente zelf vertraagd. Eind 2017 heeft de eerste
bespreking in de raad van het raadsvoorstel Integrale gebiedsontwikkeling
Schokland plaats gevonden.
3.

Opstellen bidbook
(Wereld)Erfgoedcentrum.

a. Om de financiering voor een (Wereld)erfgoedcentrum
rond te krijgen is een businesscase noodzakelijk.
Samen met de visie op verbindingen in de
Noordoostpolder moet dat uitmonden in een bidbook
waarmee subsidie aangevraagd kan worden en
investeringspartners gezocht.

MANAGER
TOELICHTING OP VOORTGANG
a. Er is een pre-businesscase voor het Werelderfgoedcentrum opgesteld. Eind
2017 is deze voorgelegd aan de gemeenteraad. Pas als de definitieve
businesscase er is, kan vervolgens een bidbook gemaakt worden.
4.

Een samenwerkingsverband
tussen de cultuurhistorische
parels in de
Noordoostpolder.

STATUS

STATUS

a. Om het (Wereld)Erfgoedcentrum als aanlandplek te
laten fungeren is een duidelijke uitwerking nodig van
het concept kern met satellieten (zie ook programma 3,
subpijler 7D).

MANAGER
TOELICHTING OP VOORTGANG
a. Zie vraag 3a. Volgt na besluitvorming in gemeenteraad.

STATUS

5.

Vernieuwing vaste
a. Toewerkend naar het toekomstbeeld is een vernieuwing
tentoonstelling Museum
van de inrichting van het museum voorzien.
Schokland.
MANAGER
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Het museum wordt in de periode december 2017-maart 2018 verbouwd.
Hiervoor is een gemeentelijke lening toegekend van € 150.000 en heeft het
Cultuurbedrijf zelf € 189.000 aan fondsen binnengehaald.
Overige indicatoren
Aantal betalende bezoekers Museum Schokland
Aantal vrijwilligers Museum Schokland

Feitelijke waarde
2015
2016: 32.131
1

Streefwaarde
2017
32.500
20

Feitelijke
waarde 2017
33.310
35

Wat zijn de kaders?




Erfgoednota (2013)
Monumentenbeleid (2013-2018)
Werelderfgoedsite Schokland en zijn omgeving managementplan (2014-2019)
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Wat zijn de lasten in 2017?
Lasten (in €)
Taakveld

Programma

Rekening

Sociale leefbaarheid
2016*
PIJLER 4: LEREN IN NOORDOOSTPOLDER
4.2
Onderwijshuisvesting
4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.956.960

Primitieve

Begroting

Rekening

begroting

ná wijziging

2017

2017

2017

2.739.292

2.927.857

2.654.714

3.047.360

2.391.795

2.585.941

2.295.204

7.004.320

5.131.087

5.513.798

4.949.918

PIJLER 5: ONTSPANNEN IN NOORDOOSTPOLDER
5.1

SUBPIJLER 5A: SPORT
Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

286.395

269.310

451.310

381.304

3.512.359

2.891.500

2.886.223

2.738.285

3.798.754

3.160.810

3.337.533

3.119.589

2.374.358

2.246.135

SUBPIJLER 5B: KUNST, CULTUUR EN BIBLIOTHEEK
5.3
5.6

Cultuurpresentatie,
cultuurproductie en
cultuurparticipatie
Media

2.633.608

2.359.282

1.038.963

1.061.962

1.061.962

1.058.004

3.672.571

3.421.244

3.436.320

3.304.139

SUBPIJLER 5C: CULTUREEL ERFGOED
5.4

Kunst

322.354

290.094

346.659

382.350

5.5

Cultureel erfgoed

453.437

374.721

399.664

360.560

775.791

664.815

746.323

742.910

15.251.436

12.377.956

13.033.974

12.116.556

Totale lasten

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
*Door invoering van taakvelden zijn de vergelijkende cijfers van 2016 op sommige plaatsen gewijzigd ten
opzichte van de jaarstukken 2016. Ook de cijfers van de primitieve begroting wijken qua presentatie af. Dit is
toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.
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Wat zijn de baten in 2017?
Baten (in €)
Taakveld

Programma

Rekening

Sociale leefbaarheid
2016*
PIJLER 4: LEREN IN NOORDOOSTPOLDER
4.2
Onderwijshuisvesting
4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Primitieve

Begroting

begroting

ná wijziging

2017

2017

92.678

108.124

Rekening
2017

106.847

122.049

1.051.080

950.265

1.017.025

1.014.754

1.143.758

1.058.389

1.123.872

1.136.803

PIJLER 5: ONTSPANNEN IN NOORDOOSTPOLDER
5.1

SUBPIJLER 5A: SPORT
Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

-

-

-

-

472.463

522.168

484.576

461.700

472.463

522.168

484.576

461.700

88.606

92.906

75.459

SUBPIJLER 5B: KUNST, CULTUUR EN BIBLIOTHEEK
5.3
5.6

Cultuurpresentatie,
cultuurproductie en
cultuurparticipatie
Media

80.319
-

-

-

-

80.319

88.606

92.906

75.459

SUBPIJLER 5C: CULTUREEL ERFGOED
5.4

Kunst

34.416

34.801

56.551

48.498

5.5

Cultureel erfgoed

64.547

28.801

28.801

21.739

98.963

63.602

85.352

70.237

1.795.503

1.732.765

1.786.706

1.744.199

Totale baten

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
*Door invoering van taakvelden zijn de vergelijkende cijfers van 2016 op sommige plaatsen gewijzigd ten
opzichte van de jaarstukken 2016. Ook de cijfers van de primitieve begroting wijken qua presentatie af. Dit is
toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.

Gerelateerde toevoegingen aan reserves
(in €)

Omschrijving

Geraamde
toevoeging
2017

Pijler 4: Leren in Noordoostpolder
Onderwijshuisvesting
Voorzien in Vastgoed (ViV): egalisatiereserve
Pijler 5: Ontspannen in Noordoostpolder
Subpijler 5A: Sport
MFC Tollebeek / Nagele
Overheveling naar 2018: energiescan
Subpijler 5C: Cultureel Erfgoed
Overheveling: sloop vergaderruimte Middelbuurt
Poldertoren: exploitatie-overschot 2017
Totaal

Gerealiseerde
toevoeging
2017

2.566
43.000

43.000

12.000
32.000
-

12.000
32.000
-

10.000
-

10.000
16.057

99.566

113.057
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Gerelateerde onttrekking aan reserves
(in €)

Omschrijving

Geraamde
onttrekking
2017

Pijler 4: Leren in Noordoostpolder
Gymlokalen: revisietekening legionella
Onderwijshuisvesting: primair onderwijs
Onderwijshuisvesting: voortgezet onderwijs
Vergoeding bewegingsonderwijs
Onderwijshuisvesting: primair onderwijs
Sloop diverse onderwijsgebouwen
Peuterspeelzaalwerk
Projectplan Voorzien in Vastgoed
Verzuimbeperking
Uitbreiding school De Wilg Luttelgeest

Gerealiseerde
onttrekking
2017

4.000
76.389
3.077
34.958
128.661
73.866
94.928
27.735
3.425
16.000

4.000
3.032
34.958
12.278
69.736
22.582
22.265
16.000

12.500
2.500
75.000
150.000

11.165
98.000

Subpijler 5B: Kunst, cultuur en bibliotheek
Culturele visitekaartjes

27.618

20.550

Subpijler 5C: Cultureel Erfgoed
Museum Schokland: horeca
Werelderfgoed Schokland: VER-gelden
Poldertoren: exploitatietekort
NN Werelderfgoed Schokland: PN 2017
NN Werelderfgoed Schokland: budget 2016
Marktverkenning bezoekerscentrum Schokland

44.500
30.000
13.274
25.000
20.234
10.600

44.475
30.000
25.000
20.234
7.330

874.265

441.605

Pijler 5: Ontspannen in Noordoostpolder
Subpijler 5A: Sport
Sporthallen: aanpassing waterleidinginstallatie
Sporthallen: revisietekening legionella
Sportvelden: budgettair tekort
Bijdrage realisatie MFS Espel

Totaal
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Programma 3
Economische Ontwikkeling
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Per programmadoelstelling en geplande investering wordt de status van de realisatie in
2017 aangegeven middels een vijftal symbolen aangegeven en toegelicht. De verklaring
van de gebruikte symbolen luidt:
Status
De doelstelling/investering is gerealiseerd.

Gebruikt symbool

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

Pijler

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

Economische
ontwikkeling

Pijler 7:
Economische
ontwikkeling en
werkgelegenheid

Subpijler 7C Markten:
Portefeuillehouder: J.E. Wijnants
Directeur: E.G. de Vries
Markten

Subpijler 7D Recreatie en
toerisme:
Portefeuillehouder: A. Poppe
Directeur: E.G. de Vries
Recreatie en toerisme
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Programmadoel
Noordoostpolder wil samen met ondernemers, kennisinstellingen, onderwijs en inwoners
bouwen aan een duurzame en regionale economische infrastructuur waar sectoren met elkaar
zijn verbonden en ruimte is om te pionieren. Dit moet leiden tot:
 Meer werkgelegenheid
 Meer mensen naar vermogen aan het werk
 Meer bestedingen in Noordoostpolder
Subpijler 7A Werk en economie in de gemeente
We stimuleren economische ontwikkeling en bieden een kader voor een duurzaam
economisch klimaat en arbeidsmarkt.
het Coalitieakkoord 2014 – 2018:
 We willen een goed ondernemersklimaat voor het bestaande bedrijfsleven. De
benadering van de individuele ondernemer door de gemeente is daarbij belangrijk: ‘Ja,
het kan, tenzij…’ in plaats van ‘Nee, mits…’. We streven naar de invoering van een
(digitaal) ondernemersloket. We bieden ruimte voor de aanleg van
glasvezelverbindingen.
 Noordoostpolder is nummer 1 in de agrofood sector. Samen met het bedrijfsleven en
het onderwijs slaan we de handen ineen om World Potato City tot een begrip in heel
Nederland en daarbuiten te laten uitgroeien.
 Onze eigen ondernemers zijn de beste ambassadeurs. We maken een ondernemersdenktank die helpt nieuwe bedrijven naar Noordoostpolder te halen. De
Floriade 2022 biedt kansen om Noordoostpolder als Agrivalley op de kaart te zetten.
 De Zuiderzeelijngelden zijn nuttig voor de versterking van onze economie. We willen
de mogelijkheden verruimen op basis van passende criteria zodat ook kleinere
projecten kunnen profiteren van dit geld.
 Wij maken gebruik van de kansen in en rond ons gebied voor de economische
ontwikkeling van de Noordoostpolder.
 Het grootste windpark van Europa wordt momenteel in Noordoostpolder
gebouwd. We willen de kansen voor een spin-off van dit park ondersteunen.
 De buitendijkse haven Urk mag er wat ons betreft komen. We blijven meedenken bij
de verdere ontwikkeling.
 De ontwikkeling van Lelystad Airport biedt kansen voor de bedrijvigheid in
Noordoostpolder; daar hebben we aandacht voor.
 Samen met (vertegenwoordigers van) ondernemers bepalen we ieder jaar maximaal
12 collectieve koopzondagen.
 De behoefte aan uitbreiding van bedrijvigheid in en rond de dorpen ondersteunen we
bijvoorbeeld door vrijkomende agrarische erven te benutten voor economische
bedrijvigheid.
 De raad heeft de startnotitie van het project Voorzien in Vastgoed (ViV) vastgesteld.
Daarin is opgenomen dat in de perspectiefnota 2017-2020 al een globale indicatie van
de financiële consequenties van het project wordt opgenomen terwijl de beleidskaders
en het uitvoeringsplan voor ViV nog niet zijn vastgesteld. Als we willen toewerken naar
een vastgoedportefeuille met gebouwen die:
- een goede kwaliteit hebben,
- passen bij de 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
aanpassing, renovatie, vernieuwing, samenvoeging en afstoting.
 Prioriteiten in 2017 op basis van vastgesteld beleid, vanuit de beleidskaders voorzien
in vastgoed en het meerjarenuitvoeringsplan accommodaties Noordoostpolder.
Speerpunten Perspectiefnota 2017-2020:
 In 2012 is gestart met de uitvoering van het ‘Masterplan Compoworld’. Het masterplan
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heeft een looptijd van vier jaar en een begroting van bijna 5 miljoen euro. Vanuit het
programma Zuiderzeelijngelden (ZZL) is ruim 2,2 miljoen euro bijgedragen. De
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het masterplan berust bij de Stichting
Compoworld. Uitvoering wordt eind september 2016 afgerond. Tot die tijd wordt
samen met ondernemers en provincie gewerkt aan een vervolg op Compoworld en
composietontwikkeling in Noordelijk Flevoland. Doel is om Compoworld zowel
beleidsmatig als financieel structureel te borgen.
Er zijn verschillende grootschalige economische ontwikkelingen: de ontwikkeling van
Lelystad Airport, de Floriade 2022 in Almere, de realisatie van de maritieme
servicehaven en de logistieke haven ‘Flevokust’ in Lelystad. Deze ontwikkelingen
bieden mogelijk kansen voor het bedrijfsleven in Noordoostpolder in termen van meer
toeristische bezoekers en werkgelegenheid. Via een extern onderzoek willen we in
2017 de meerwaarde van de bovenregionale economische initiatieven voor
Noordoostpolder onderzoeken en aantonen, en daar met de diverse betrokken partijen
een lokaal actieprogramma voor formuleren.
De economie in de Noordoostpolder herstelt langzaam. Het aantal arbeidsplaatsen is
toegenomen, grote leegstaande panden staan gemiddeld minder lang leeg en ook de
grondverkoop maakt een positieve ontwikkeling door. Toch neemt de werkloosheid
toe. Het is belangrijk dat er nog meer werk komt in Noordoostpolder.
Noordoostpolder beschikt over een innovatief bedrijfsleven. Om dit bestaande
bedrijfsleven nog meer te kunnen helpen in hun ontwikkeling wordt voorgesteld een
pioniersregeling in het leven te roepen, gericht op kleinschalige MKB-bedrijven (<30
werknemers) mét groeipotentie. De realisatie van een pioniersregeling is tevens een
actiepunt uit het Sociaal-Economisch beleid 2015-2018. Doel is om via gerichte
professionele ondersteuning aan kleinere innovatieve MKB-bedrijven te komen tot
betere product-/marktcombinaties. Dit kan via het bieden van kennis én
innovatiebegeleiding. Hierdoor zijn bedrijven beter en sneller in staat om nieuwe
business te genereren. Dit moet op termijn resulteren in meer werkgelegenheid en het
vergroten van het continuïteitsperspectief bij de deelnemende ondernemers. De
pioniersregeling is gericht op individuele begeleiding (‘business-versneller’) en
daarmee bedoeld als aanvullend op de regelingen van de provincie, zoals de
ontwikkeling van een nieuw MKB-instrumentarium (deze is vooral gericht op het
verstrekken van leningen ten behoeve van innovatieve ontwikkelingen).

Overige speerpunten:
 De bestaande clusters Agrofood, Compoworld en Nieuwland blijven stimuleren en
faciliteren en laten acquireren. Dit moet leiden tot een doorontwikkeling en
concurrentievoordelen.
 Zuiderzeelijngelden blijven inzetten om de economische structuur te verbeteren.
 Een spin-off realiseren van de ontwikkelingen van Lelystad Airport, Flevokust,
Maritieme Servicehaven en de Floriade in samenwerking met het bedrijfsleven.
 Samenwerking binnen Regio Zwolle continueren.
 Accountmanagement bieden, gericht op behoud en groei van het huidige bedrijfsleven.
 Naast de ondernemersdenktank een ondernemersloket inzetten ter bevordering van
het innovatievermogen, de werkgelegenheid en het lokale vestigingsklimaat. Tevens
een digitaal platform voor ondernemers faciliteren om kennis en gegevens met elkaar
te delen. Dit alles onder het motto: Ruimte voor groei!
 Blijven inzetten op vitalisering van bedrijventerreinen en snel internet op
bedrijventerreinen, en de ontwikkeling van bedrijventerreinen gelijk laten lopen met
de behoefte van de markt.
 Samen met het bedrijfsleven de ‘mis match’ analyseren, om zo meer inzicht te krijgen
in de arbeidsmarkt en in te spelen op de veranderende vraag.
 De WerkCorporatie inzetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar
werk te begeleiden.
 Werkgevers stimuleren om hun werknemers continu te scholen, in het kader van een
‘leven lang leren’.
 De dialoog tussen onderwijs en arbeidsmarkt over de aansluiting tussen onderwijs en
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arbeidsmarkt faciliteren, teneinde jongeren in de regio vast te houden, een
aantrekkelijke vestigingsgemeente te zijn en om toekomstige werkloosheid te
voorkomen.
Sociaal ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren bij
werkgevers.
Samenwerken binnen de arbeidsmarktregio Flevoland, maar ook de verbinding leggen
met de arbeidsmarkten IJsselvechtstreek en Friesland.
Inzetten op centrummanagement om het centrum als totaalgebied te beheren, te
ontwikkelen en te vermarkten, in nauwe samenwerking met de
ondernemersvereniging.
Gemeentelijke vestigingsvisie 2013-2017
Sociaal Economisch Beleid 2015-2018 waarbij de speerpunten zijn:
 Stimuleren van innovaties;
 Regionale ontwikkelingen en acquisitie
 Recreatie en Toerisme
 Iedereen naar vermogen aan het werk
 Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
 Profilering en positionering

Belangrijke trends en ontwikkelingen 2017:
 De groei van werkgelegenheid ontstaat vrijwel alleen door groei van het reguliere
bedrijfsleven in de gemeente Noordoostpolder. De bovenregionale bedrijvendynamiek
is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Dat is niet alleen in de gemeente
Noordoostpolder het geval, maar in bijna alle gemeenten in Nederland.
 Cross-overs tussen verschillende sectoren komen steeds meer voor, omdat bedrijven
op zoek zijn naar nieuwe businesscases. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik
van sensoren in de landbouw (Smart Farming) en het gebruik van hoogwaardige
meteo informatie en geo-informatica in de landbouw of energiesector. In verschillende
economische clusters als Compoworld en het Agrofoodcluster denkt het bedrijfsleven
na over nieuwe economische kansen in de gemeente Noordoostpolder.
 In onze gemeente en om ons heen ontstaan interessante economische ontwikkelingen
waar kansen liggen voor economische groei in de gemeente Noordoostpolder. Het gaat
hierbij om de ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven, de ontwikkeling van de
logistieke haven Flevokust, Lelystad Airport en de Floriade. Deze ontwikkelingen
hebben een positieve invloed op het vestigingsklimaat in (Noordelijk) Flevoland.
 Het grootste windpark van Nederland staat in de gemeente Noordoostpolder en
daarnaast zijn er ook ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelenvelden.
Noordoostpolder is op het gebied van opwekken van duurzame energie koploper in
Nederland. Deze positie kan economisch verder worden uitgenut door het leggen van
cross-overs met andere sterke economische sectoren in Noordelijk Flevoland.
 De schaalvergroting en vrijkomende agrarische erven vormen een ontwikkeling die ook
de komende jaren doorzet. Het efficiënt benutten van beschikbare landbouwgronden
wordt steeds belangrijker. Ook thema’s als uitputting van de bodem en Biobased
Economy gaan een steeds belangrijke rol spelen en daarmee ook op de innovatie in dit
gebied.
 De economie trekt voorzichtig aan, waardoor nieuwe kansen op werk ontstaan. De
vraag van onze werkgevers sluit echter niet altijd aan op de opleiding en werkervaring
van onze beroepsbevolking. De vraag naar laaggeschoolde functies neemt af, mogelijk
een gevolg van de voortschrijdende digitalisering en robotisering in het bedrijfsleven
terwijl de vraag naar hoger geschoold personeel toeneemt.
 De mismatch op de arbeidsmarkt lijkt groter te worden: de werkloosheid en
uitkeringsafhankelijkheid neemt toe, terwijl het aantal banen tevens toeneemt.
 Door de vergrijzing is er sprake van een krimpende beroepsbevolking. Dit leidt op
termijn tot een tekort aan goed personeel in de technische – en de landbouwsector.
- ViV heeft betrekking op veel verschillende beleidsterreinen, zoals onderwijs,
opvang, sport, cultuur en welzijn. Op al deze terreinen spelen nu al verschillende
zaken die te maken hebben met huisvesting, zoals de evaluatie van de
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buurthuizen, aanvragen voor onderwijshuisvesting, vorming van kindcentra,
verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, planvorming rondom museum
Schokland / werelderfgoedcentrum, de huisvesting van het cultuurbedrijf en
visievorming van externe partijen rondom huisvesting, bijvoorbeeld brandweer
Flevoland en zorginstellingen. Dit bevestigt het belang van een integraal beleid op
het gebied van accommodaties en een goede interne organisatie van alle zaken die
met vastgoed te maken hebben.
Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Meer innovaties door
ondernemers

a.

Inzetten van de ZZL-gelden op majeure projecten die
de brede economische infrastructuur van de gemeente
Noordoostpolder versterken.
b. Opzetten van een pioniersfonds in samenwerking met
het bedrijfsleven waarmee ondernemers een stap
verder kunnen zetten in hun bedrijfsvoering met als
doel meer werkgelegenheid.
c. Ondernemers informeren over de mogelijkheden van
Europese en provinciale subsidieprogramma’s.
d. Aansluiting zoeken bij het landelijke topsectorenbeleid
en bijbehorende financieringsstromen van de sectoren
Agro&Food en High Tech Systems and Materials.
e. Het verbinden van bedrijven in de metaalsector in de
gemeente Noordoostpolder en het faciliteren van
kansen en het oplossen van gezamenlijke
problematieken in de sector.
f. Het verbinden van innovatieve ondernemers via het
online platform NOPLinc.
MANAGER
TOELICHTING
STATUS
a. In juni 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanpassingen in het
Zuiderzeelijn-programma. De looptijd is verlengd naar besteding op uiterlijk 31
december 2022. Er zijn in potentie voldoende projecten om het programma
volledig tot besteding te brengen.
In 2017 zijn voor Noordoostpolder de aanvragen voor het Agrofoodcluster
(tweede tranche) en het project Waardevol Waterloopbos gehonoreerd en
voorzien van gemeentelijke cofinanciering. Vanuit Urk is de aanvraag voor het
maritiem cluster gehonoreerd.
Verder zijn dit jaar de aanvragen ingediend voor de Maritieme Servicehaven en
gebiedsontwikkeling Schokland. Deze aanvragen worden in 2018 behandeld.
b. Provincie Flevoland heeft vanuit het economisch programma het ‘Proof of
concept-fonds’ opgesteld, speciaal voor financieringsvragen van het MKB. Ook
voor internationalisering is provinciaal geld beschikbaar. Daarnaast biedt
Kennispoort (onderdeel van onze samenwerking in Regio Zwolle) mogelijkheden
voor individuele ondernemers. De accountmanagers informeren ondernemers
actief over de mogelijkheden.
Met de stichting ‘Future Food Production’ zijn we in gesprek over het inrichten
van een robuust fonds voor innovaties in de agrofoodsector. Dit lijkt een goede
manier om het Pioniersfonds in te zetten. Nadere besluitvorming volgt in 2018.
c. De accountmanagers informeren ondernemers op diverse manieren over de
regelingen. Ondernemers worden actief in contact gebracht met provincie en/of
Regio Zwolle.
d. De aansluiting met de topsectoren Agro&Food en High Tech Systems and
Materials vindt plaats vanuit de clusterorganisaties Agrofoodcluster en
CompoWorld. Rond Potato Europe is een aanvullend executive program
ontwikkeld, waarvoor onder andere de Nederlandse Landbouwraden in het
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buitenland zijn benaderd. Potato Europe is inmiddels aangemerkt als
strategische beurs.
e. In de Week van de Ondernemer, in mei 2017, organiseerde de gemeente een
eerste NOP-Talk voor bedrijven in de machinerysector. Bedrijven zien kansen
om samen te werken als het gaat om het bereiken van internationale markten
en het vinden van gekwalificeerd personeel. In 2017 zijn verkennende
gesprekken gevoerd over het vormen van een metaalcluster, onder andere met
de provincie en het innovatiecluster in Drachten.
Met Enercon wordt gewerkt aan een concreet programma om scholieren te
interesseren voor de techniek. Voorbeeld zijn de solarchallenges op middelbare
scholen.
f. NOPLINC is ontwikkeld en gebouwd in 2017. Meer dan 150 ondernemers zijn
inmiddels aangemeld op het platform en wisselen informatie uit. De BAN en
OVG gebruiken het platform om hun leden te informeren. De gemeente
gebruikt het digitale ondernemersplatform voor het bekendmaken van nieuwe
opdrachten, vacatures, stageplaatsen etc.
2. Meer regionale
a. De ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven
samenwerking
Noordelijk Flevoland verder faciliteren.
b. De meerwaarde en kansen van belangrijke
bovenregionale ontwikkelingen als Lelystad Airport,
FlevoKust en Floriade gericht onderzoeken.
c. Deelnemen aan de samenwerking van de economische
regio Zwolle en participeren in relevante clusters Agri
en Food en E-commerce.
MANAGER
TOELICHTING
STATUS
a. Gemeente Noordoostpolder neemt deel aan het ambtelijk overleg, om de
realisatie van de haven zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het Provinciaal
Inpassingsplan is in procedure en de aanvraag voor een bijdrage vanuit het
ZZL-programma is in behandeling.
Verder hebben gemeente Urk en Noordoostpolder een gezamenlijke visie op
werklocaties opgesteld, waarin ook de mogelijke ontwikkeling van een
binnendijks bedrijventerrein is opgenomen.
b. Als gemeente volgen we de ontwikkeling van Regio Zwolle, Flevokust Haven de
haven van Kampen en Lelystad Airport. Ondernemers zijn geïnformeerd over
hun kansen op de Floriade 2022.
Op deze manier kunnen we kansen voor (ondernemers in) Noordoostpolder op
tijd onderkennen en verzilveren.
c. Gemeente Noordoostpolder neemt actief deel aan de regionale bijeenkomsten.
In 2017 is onder andere gewerkt aan het onderwerp
‘Ondernemersdienstverlening’ en de nieuwe regionale agenda. Het
innovatiecluster Agri&Food krijgt in 2018 een nieuwe vorm. Noordoostpolder
sluit op projectbasis aan.
Provincie Flevoland draagt financieel bij aan het nieuwe cluster E-commerce.
3. Gerichte acquisitie
a. Promotie, profilering en acquisitie op Potato Europe 2017
uitvoeren
in Emmeloord.
b. Gerichte acquisitie organiseren vanuit Compoworld en
voortzetten van het initiatief Compoworld.
c. Eigen ondernemers en de clusters Compoworld,
Agrofoodcluster en Stichting Nieuwland als ambassadeurs
inzetten ten behoeve van acquisitie van nieuwe
bedrijven.
d. Minimaal 1 verwerkend agrofood-bedrijf naar de polder
trekken en/of het faciliteren van
uitbreidingsmogelijkheden van bestaande
agrofoodbedrijven.
e. Deelnemen aan beurzen op gebied van Agro Food en
logistiek.
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MANAGER
TOELICHTING
a. Potato Europe in 2017 was een ‘onstuimige’ beurs, veroorzaakt door de
(extreme) weersomstandigheden. Veel energie is gestoken in het veilig
organiseren van de tweede beursdag.
Alle standhouders zijn individueel benaderd door de accountmanagers, om
Emmeloord als vestigingsplaats onder de aandacht te brengen.
Het Agrofoodcluster organiseerde een studentendag, waarbij studenten in
contact werden gebracht met de standhouders. 700 studenten maakten
gebruik van deze kans.
Rond Potato Europe organiseerden gemeente, OMFL en ondernemersorganisaties GMV/FME een aanvullend programma. Onderdelen waren onder
ander een excursie over bewaartechniek en een Potato Diner. Het programma
was, zeker voor een eerste editie, succesvol. Met gasten uit onder andere
Canada, Mali, India, en Europa.
b. CompoWorld verricht in opdracht van de gemeente, in nauw overleg met
accountmanagers, gericht acquisitie in de composietsector. In het kielzog van
de toegekende innovatievouchers spoort het cluster bedrijven aan om zich te
vestigen in Noordoostpolder, of een deel van de productie in Noordoostpolder
plaats te laten vinden. In de perspectievennota van de provincie Flevoland is
budget gereserveerd voor de strategische plannen van CompoWorld,
waaronder voor een haalbaarheidsstudie naar de CompoHub (een shared
production facility voor het geautomatiseerd maken van composiet onderdelen
en producten) bij het NLR.
Op 26 oktober jl. organiseerde CompoWorld een collegetour voor 60
studenten die zich bezighouden met composiet.
Het geplande composietevenement op 23 november is door omstandigheden
niet doorgegaan. Dit evenement, waarbij opdrachtgevers voor
composiettoepassingen (bijvoorbeeld uit de weg- en waterbouw en de
maritieme sector) een rondgang krijgen aangeboden langs bedrijven in
Noordoostpolder wordt in het voorjaar van 2018 alsnog georganiseerd.
c. Lokale ondernemers worden samen met genoemde clusters ingezet voor
acquisitie. Bijvoorbeeld tijdens ambassadeursacties, vakbeurzen en contact bij
individuele bedrijfsvestigingen.
d.

In 2017 zijn meerdere agrofood bedrijven geholpen bij hun vestigings- c.q.
uitbreidingsplannen. Voorbeelden zijn de vestiging van Bedrocan Nederland,
uitbreiding van Waterman Onions, verplaatsing en uitbreiding van Holland
Onion en de nieuwbouw van TPC.

e.

Het team EZ was dit jaar te vinden op het Flevolands Zakenfestival,
PotatoEurope 2017 en de Regio Netwerkdagen in Emmeloord.

4.

Hoogwaardig
accountmanagement

STATUS

a. Proactieve bedrijfsbezoeken brengen (100 per jaar).
b. Ondernemers faciliteren en van dienst zijn.
c. Ondernemers met kansrijke plannen aan elkaar
verbinden en attenderen op mogelijkheden, kansen en
subsidies, ter bevordering van het innovatievermogen,
de werkgelegenheid en het vestigingsklimaat.
MANAGER
TOELICHTING
STATUS
a. De accountmanagers bezoeken bijna dagelijks bedrijven. In voorkomende
gevallen met de wethouder Economische Zaken, burgemeester of het hele
college. Veel ondernemers waarderen dit persoonlijke contact.
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b.

Accountmanagers zijn voor de ondernemer aanspreekpunt, zij begeleiden en
faciliteren de ondernemers.

c.

Het verbinden van ondernemers is de rode draad in het werk van de
accountmanagers, door individuele bedrijfsbezoeken en het organiseren van
specifieke bijeenkomsten en activiteiten.
Met partijen als provincie, OMFL en Kennispoort wordt nauw contact
onderhouden om ondernemers goed door te geleiden.
5. Hoogwaardig
a. Organiseren van 4 NOPTALKS over actuele
accountmanagement
onderwerpen.
b. Subsidie verstrekken voor (onderhoud) de online portal
NOPLinc.
c. Dienstverlening aan ondernemers afstemmen op de
ondernemers, waaronder de website en het loket.
MANAGER
TOELICHTING
STATUS
a. NOPTALK “Meteo meets Agro, Fish and Energy” is in maart gehouden, in mei
was de NOPTALK “Machinery: blijft het mensenwerk?”. In september kwamen
200 ondernemers bij elkaar tijdens het ondernemersontbijt rond het thema
“cybercriminaliteit”.
Verder zijn in 2017 verkennende gesprekken gevoerd over de oprichting van
een metaalcluster. Daarnaast zijn zogenaamde experttafels ‘Agro & Food’
voorbereid, met het agrofoodcluster, VNO-NCW, de Lelystadse boer en
provincie Flevoland.
b. NOPLINC is met inzet van gemeentelijke subsidie gebouwd. Inmiddels zijn
meer dan 150 ondernemers aangesloten.

c.

6.

a.

b.

7.

De informatie op de gemeentelijke website is opgezet volgens het toptakenprincipe.
Ondernemersnieuwsbrief Ondernemer Centraal is op papier te ontvangen,
maar ook digitaal. De gemeentelijke informatie is ook toegankelijk via
NOPLINC.
Verder is veel energie gestoken in persoonlijk contact met ondernemers.
Kwalitatief goede en
a. Het maken van een visie op
representatieve
bedrijventerreinontwikkeling in Noordelijk Flevoland om
bedrijventerreinen
nieuwe ontwikkelingen en economische initiatieven in
de toekomst te kunnen blijven faciliteren.
b. Indien door ondernemers gewenst en haalbaar het
opzetten van een BIZ-regeling op een bedrijventerrein
of in Emmeloord Centrum
Samen met gemeente Urk is een gezamenlijk visie voor werklocaties in
Noordelijk Flevoland opgesteld. Deze ligt inmiddels ter besluitvorming voor bij
beide gemeenteraden.
De visie vormt de onderbouwing voor toekomstige ontwikkeling van onze
bedrijventerreinen.
In november is een succesvolle draagvlakmeting uitgevoerd voor het instellen
van een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) in Emmeloord Centrum.
De BIZ treedt per 1 januari 2018 in werking.
De belastinginkomsten (uit de BIZ-heffing) worden in de vorm van een
subsidie beschikbaar gesteld aan een Ondernemersfonds. Dit fonds wordt
beheerd door de inmiddels opgerichte Stichting Centrum Management.
Voor bedrijventerrein De Munt is nagedacht over het toepassen van een BIZ.
Op dit moment is een BIZ nog niet haalbaar. De hercertificering van het
Keurmerk Veiligheid zal wel in 2018 plaatsvinden.
Iedereen naar vermogen

a. Samenwerking tussen accountmanagers EZ en
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aan het werk

a.

WerkCorporatie.
b. Aanjagen banenafspraak door middel van
samenwerking met het Regionaal Werkbedrijf Flevoland
(RWF).
c. Buitengewone Werkgevers: werven van nieuwe
buitengewone werkgevers en tevens de betekenis van
het zijn van buitengewone werkgever vergroten.

MANAGER
TOELICHTING
De accountmanagers leveren concrete leads aan de WerkCorporatie. Ook is er
direct contact met het werkgeversteam.

STATUS

b.

Uit de trendrapportage banenafspraak van het 2e kwartaal 2017 blijkt dat in
Flevoland het aantal banen met 81 is toegenomen. Op 1 juli 2017 waren in
Flevoland 553 extra banen gecreëerd.
De WerkCorporatie heeft in 2017 99 kandidaten uit de Banenafspraak in
traject genomen en 52 van hen hebben werk gevonden. De WerkCorporatie
ziet wel een stijging in de caseload, omdat geplaatste kandidaten vaak
begeleiding krijgen van een jobcoach.
c. De WerkCorporatie heeft de nadruk gelegd op relatiebeheer en het behoud
van de bestaande Buitengewone Werkgevers.
Er is nog steeds sprake van een stijging van het aantal actieve Buitengewone
Werkgevers. Eind 2017 waren er 225, 25 meer ten opzichte van 2016. Met
bordjes aan de gevel wordt aangegeven dat een Buitengewone Werkgever
zich ook 2017 inzet voor mensen die ondersteuning nodig hebben.
8. Verbeteren aansluiting
a. Stimuleren Leven Lang Leren.
onderwijs-arbeidsmarkt
b. Faciliteren van de ontwikkeling van een leer- en
ontdekcentrum.
c. Clusters stimuleren om hoger onderwijs te ontwikkelen.
d. Verbeteren imago technische sector.
e. Ontwikkelen sluitende aanpak jongeren (RMC).
MANAGER
TOELICHTING
STATUS
a. ROC Friese Poort heeft een training 21 eeuwse vaardigheden ontwikkeld die
wordt aangeboden aan bedrijven. De eerste bedrijven hebben hier gebruik van
gemaakt.
Het aantal mensen dat gebruik maakt van het educatieaanbod bij Friese Poort
stijgt. Het gaat om (arbeids)migranten en autochtone Nederlanders.
b. Geen nieuwe ontwikkelingen, nadat eerder gebleken is dat een fysiek leer &
ontdekcentrum niet haalbaar is.
e

c.

d.

e.

CompoWorld en Agrofoodcluster hebben, ieder op hun terrein, contact met
universiteiten en hogescholen. Het Agrofoodcluster maakt bijvoorbeeld een
lectoraat pootgoed mogelijk op Aeres Hogeschool Dronten.
Compoworld organiseert werkbezoeken van universiteiten en hogescholen en
organiseerde dit najaar een collegetour door 60 studenten naar
Noordoostpolder te halen.
Met een grote werkgever uit de technische sector, het ROC
(bedrijfsopleidingen), de technieksector, gemeente en WerkCorporatie zijn we
in gesprek gegaan om te kijken welke acties op korte termijn een bijdrage
kunnen leveren aan het tekort aan technisch personeel.
De sluitende aanpak voor jongeren die niet in het doelgroepregister zijn
opgenomen is door het college vastgesteld. De uitvoering is gestart in
samenwerking met ROC Friese Poort, AOC Groenhorst, RMC en de
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WerkCorporatie. Voor de doelgroep banenafspraak is met behulp van de
implementatiescan (www.implementatiescan.nl) door het PRO/VSO, UWV,
Leerplicht en WerkCorporatie in beeld gebracht welke randvoorwaarden nog
beter kunnen worden ingevuld. De uitvoering wordt in 2018 voortgezet.
Extra aandacht is er voor de jongeren van het speciaal onderwijs die geen
beroep meer kunnen doen op de Wajong. Een deel van deze jongeren zal niet
in een reguliere omgeving aan het werk kunnen maar is aangewezen op het
nieuwe instrument Beschut Werk. We streven naar een duidelijke route van
school naar werk waarbij jongeren voortdurend in beeld blijven. Beschut Werk
is een voorziening waarbij een dienstverband wordt aangegaan en er voor
intensieve begeleiding wordt gezorgd. Dit doet wel een extra beroep op het
Participatiewetbudget (voorheen BUIG) voor de loonkostensubsidie en het
Participatiebudget voor de begeleiding.
9.

Profilering en positionering

a. Voor, tijdens en na Potato Europe 2017 verbindingen
leggen met de toeristische sector en het ontwikkelen
van arrangementen.
b. In samenwerking met Toerisme Flevoland en het
bedrijfsleven Buitengewone kwaliteitslabels verder
ontwikkelen.
c. Het profileren van Emmeloord als World Potato City
door het Agrofoodcluster.
d. Stimuleren van cross-sectorale samenwerking tussen
recreatieve ondernemers en reguliere ondernemers op
het gebied van tuinbouw, Agrofood, logistiek.
e. Het verhaal van de Noordoostpolder laten vertellen door
ondernemers door het benoemen van ambassadeurs en
toeristische promotieorganisaties.
f. Vergroten van de zichtbaarheid van de gemeente
Noordoostpolder vanaf de A6.
MANAGER
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. Door Toerisme Flevoland is met ondernemers overlegd. Er is geen animo voor
het ontwikkelen van arrangementen tijdens PotatoEurope.

b.

De voorbereidingen zijn gestart. De ambassadeursgroep heeft zich dit jaar
gebogen over de uitvoering van de activiteiten in het kader van Buitengewoon
Noordoostpolder 75 jaar droog en 100 jaar De Stijl. Ook is gestart met de
voorbereidingen voor het themajaar 100 jaar Zuiderzeewet. In het najaar zijn
de eerste bijeenkomsten geweest over promotie 2.0 met Toerisme Flevoland
en StEP
Het Agrofoodcluster diende in opdracht van Gemeente Noordoostpolder in
januari een bidbook in om het World Potato Congres in 2021 binnen te halen.
De delegatie van het WPC is tijdens Potato Europe ontvangen. Inmiddels is
duidelijk dat WPC 2021 in Dublin zal plaatsvinden. Wel is door het benaderen
van ambassadeurs voor het bidbook zoveel enthousiasme ontmoet, dat
Agrofoodcluster en gemeente nadenken over een manier om dat
enthousiasme voor Emmeloord als World Potato City vast te houden.

c.

Het Agrofoodcluster organiseerde een studentendag, waarbij studenten in
contact werden gebracht met de standhouders. 700 studenten maakten
gebruik van deze uitnodiging en vormden zich een beeld van werken in de
agrofoodsector.
De accountmanagers en wethouder van Economische Zaken hebben alle
standhouders van Potato Europe persoonlijk bezocht, om Emmeloord op een
positieve manier onder de aandacht te brengen.
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d.

e.

f.

Verder organiseerden de gemeente, OMFL en GMV/FME een aanvullend
programma rond Potato Europe. Onderdelen waren onder ander een excursie
over bewaartechniek en een Potato Diner. Het programma was, zeker voor
een eerste editie, succesvol. Met gasten uit onder andere Canada, Mali, India,
en Europa.
Aansprekende voorbeelden hiervan zijn “Kom in de Kas”, Tulpenroute en UitJeTent.
Door Toerisme Flevoland is een toolkit ontwikkeld voor ondernemers. Samen
met Urk, Schokland en Waterloopbos wordt gewerkt aan een gebiedsvisie die
ook aan moet sluiten bij het verhaal van Flevoland t.b.v. betere
(internationale) positionering. Kuinderbos e.o., Nagele en World Potato City
Emmeloord worden daar ook in meegenomen.
In het bestemmingsplan voor bedrijventerrein De Munt is langs de A6 de
mogelijkheid opgenomen om een reclamezuil te plaatsen. De oriëntatie op een
mogelijke uitvraag heeft geen haalbare business case opgeleverd.

Hoe meten we dat?
Vaste set beleidsindicatoren
Functiemenging (in %)
Bruto Gemeentelijk Product (Verhouding tussen verwacht en gemeten
product)
Vestigingen van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15
t/m 64 jaar)
Netto arbeidsparticipatie
Overige beleidsindicatoren

Feitelijke
waarde 2015
55,3%
114 (2013)
160
66,3%

Feitelijke
waarde 2017
56,2%
114 (2013 is
meest recent)
166,8
67,6% (2016)

Feitelijke
waarde 2016

Streefwaarde
2017

Feitelijke
waarde 2017

27

2

10

1
1
4,4

1
1

1
geen
6,9 (incl.
Ecopark)
225
25.216

Aantal arbeidsplaatsen voortkomend uit subsidies t.b.v.
innovaties
Aantal nieuwe verwerkende agrofoodbedrijven
Aantal nieuwe logistieke bedrijven op de Munt
Aantal hectare uitgegeven bedrijfsgrond
Aantal buitengewone werkgevers
Aantal arbeidsplaatsen

200
22.700

3,5
160
23.750

Wat zijn de kaders?






Gemeentelijke vestigingsvisie (2013-2017)
Sociaal economisch beleid (2015-2018)
Deelplan participatiewet 2015
Projectplan voorzien in vastgoed (2015)
Startnotitie voorzien in vastgoed (2016)
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Subpijler 7B Nutsbedrijven
We streven naar goed functionerende nutsbedrijven die gericht zijn op gemeentelijke
belangen, en streven daarbij naar een goed rendement.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014-2018:
Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten opgenomen.
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2017-2020:
Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten opgenomen.
Overige speerpunten:
Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten opgenomen.
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2017:
 De gemeente is aandeelhouder van de nutsbedrijven Vitens (water) en Enexis (gas- en
electriciteitsleidingennetwerk). Verder is de gemeente aandeelhouder van Wadinko NV,
een participatiemaatschappij welke ontstaan is uit de Waterleidingmaatschappij
Overijssel (WMO). In 2021 evalueert Wadinko NV haar activiteiten opnieuw en bepalen
de aandeelhouders de te volgen koers voor de daarop volgende 5 jaar. De gemeente
volgt op een proactieve manier de ontwikkelingen.
Netwerkbedrijven Enexis en Liander hebben delen van hun energienetten uitgeruild.
Daarbij is het energienet (gas en elektra) in Noordoostpolder overgegaan naar
Liander. Gemeente is nog wel aandeelhouder in Enexis. Gemeente is geen
aandeelhouder in Liander.
Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

a. Proactief volgen van het door de partijen gevoerde
beleid en waar nodig actie ondernemen.
b. Algemene verordening Ondergrondse infrastructuur
(AVOI) en het handboek Kabels en leidingen
implementeren en onderhandelen over de
vergunningsvoorwaarden.
MANAGER
TOELICHTING OP VOORTGANG
STATUS
a. We volgen het beleid van de nutsbedrijven waarin de gemeente
aandeelhouder is, waar nodig wordt actie ondernomen. Dit zelfde geldt voor
participatiemaatschappij Wadinko.
b.

De aanleg van snel internet/glasvezel in het buitengebied is in volle gang. De
werkzaamheden zijn naar verwachting begin 2018 gereed. De aanleg van
glasvezel voor de aanvragers op de onontsloten bedrijventerreinen bedrijven
is begin 2018 gerealiseerd.
Daarnaast zijn (een aantal) scholen in de dorpen voorzien van glasvezel. In de
nieuwe woningbouwlocaties Ens Oost fase 1 en Marknesse Zuid fase 3 is
glasvezel aangelegd. De mogelijkheden van Wifi netwerken m.b.v. Eu-subsidie
in bijvoorbeeld sportzalen, dorps- en buurthuizen worden onderzocht.
De AVOI is een goed instrument voor het verlenen van vergunningen en de
bewaking van de uitvoering van de werkzaamheden door de nutsbedrijven.
Bezien wordt of in de toekomst in de verordening mogelijk nog een aantal
wijzigingen moet worden doorgevoerd.
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Subpijler 7C Markten
We streven naar aanbod en groei van bestedingen.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014-2018:
Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten opgenomen.
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2017-2020:
Voor deze subpijler zijn geen specifieke speerpunten opgenomen.
Overige speerpunten:
 Voorbereidingen treffen om de markt te gaan verzelfstandigen.
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2017:
De locatie voor de markt in de toekomst is bekend nu het plan voor het centrum van
Emmeloord duidelijk is. In 2017 worden de voorzieningen van de markt aangepast en
wordt verder ingezet op de verzelfstandiging van de markt.
Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

1. Professionaliseren van de
weekmarkt.

a. Voorzieningen aanpassen (onder andere
stroomvoorziening).
b. Verzelfstandigen van de markt.
c. Structureel overleg met de marktcommissie.
d. Handhaven op afspraken met betrekking tot eindtijden.
e. Marktmeester aanwezig op de markt.
MANAGER
TOELICHTING
STATUS
a. Er is een definitieve contourentekening gemaakt voor de indeling van de
weekmarkt op het Kettingplein. Op basis van de tekening heeft in juni/juli de
herinrichting inclusief de aanleg van de (deels) ondergrondse
stroomvoorziening op het Kettingplein e.o. plaatsgevonden.
b.

In november heeft de Centrale Vereniging van Ambulante Handel tijdens de
marktcommissie de visie op ‘De markt van morgen’ gepresenteerd. Een
verzelfstandiging lijkt voor dit moment nog te vroeg.

c.

De marktcommissie is in mei, augustus en november bij elkaar geweest.

d.

De marktmeester ziet toe op de naleving van de afspraken en handhaaft
waar nodig.

e.

Iedere donderdag is de marktmeester aanwezig op de weekmarkt.

Wat zijn de kaders?
- Marktverordening (2008)
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Subpijler 7D Recreatie en toerisme
Ondernemers en organisaties uitdagen en faciliteren in het realiseren van meer toeristen
en recreanten, de verblijfsduur verlengen en de mogelijkheden vergroten.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014-2018:
 Toerisme en recreatie groeien uit tot een interessante sector voor Noordoostpolder.
Wij dagen toeristische bedrijven uit om het product Noordoostpolder nog meer op de
kaart te zetten.
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2017-2020:
 2017 is het jaar Van Mondriaan naar Dutch Design. NBTC Holland Marketing gaat hier
actief mee aan de slag. Aanhaken op die activiteiten is mogelijk, maar tegelijk erg
kostbaar. Wenselijk is een evenement in het kader van ‘Mondriaan’ van de grond te
krijgen, en dit te combineren met het 75-jarig bestaan van ‘drooggelegd
Noordoostpolder’ in 2017.
Met Toerisme Flevoland, STEP en Stichting Geografische Mondriaan is over dit
mogelijke evenement een verkennend gesprek gevoerd. Het is denkbaar om een
buitengewoon grote Mondriaan te maken in de tulpenvelden, gekoppeld aan een
scholenactie en een golf aan publiciteit die inwoners en bezoekers naar dit
buitengewone evenement zal trekken.
Overige speerpunten:
 Inzetten op promotie, samenwerking en kennisdeling en productontwikkeling (Sociaal
Economisch beleid 2015-2018)
 De ontwikkelingen van Lelystad Airport, Potato Europe en de Floriade in Almere
nauwlettend volgen. Dit biedt kansen voor toerisme (ook toeristen vanuit het
buitenland).
 Daar waar mogelijk de opkomende deeleconomie faciliteren.
 Aanbieders van lokale producten stimuleren om onder één merk de producten te
verkopen voor de herkenbaarheid en positionering van Noordoostpolder.
 Een nieuwe campagne met betrekking tot gebiedspromotie opstarten, waarbij op het
gebied van werken en recreatie ondernemers en toeristen naar Noordoostpolder
worden getrokken.
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2017:
 Vrijetijdsconcepten veranderen: door demografische ontwikkelingen ontstaan er
nieuwe doelgroepen. De vraag naar authentieke en unieke producten en ‘belevingen’
neemt toe.
 Mensen gaan vaker en korter op vakantie en meer dagjes uit. ‘Gebruik’ wordt
belangrijker dan ‘bezit’: het delen van producten lijkt de nieuwe trend te zijn. Ook
keuzemogelijkheden in luxe en faciliteiten is een trend.
Wat hebben we bereikt?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

a. Ontwikkelen van arrangementen tijdens Potato Europe
2017 om de bezoekers ook kennis te laten maken met
toeristisch Noordoostpolder.
b. Inzetten op het verhaal van Flevoland samen met de
andere gemeenten.
c. Inzetten op de strategie van het in ‘de etalage’ zetten
van aantal trekkers en bezoekers vervolgens verleiden
‘de winkel’ in te gaan en het gebied te ontdekken.
d. Informatie voor buitenlandse gasten beschikbaar
hebben.
e. Aanhaken bij activiteiten van het NBTC en Toerisme
Flevoland, waaronder het jaar van Mondriaan.
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f.

Het faciliteren van een promotie uitvoeringsorganisatie
in de vorm van Toerisme Flevoland.
g. Promotie cultuurhistorische driehoek Nagele-UrkSchokland.
h. Het VVV merk voeren, door afnemen licentie via
Toerisme Flevoland.
i. Zoveel mogelijk gebruik maken van de slogan en
beeldmerk ‘Buitengewoon Noordoostpolder’.
j. Opschalen en breder uitzetten van evenementen
(bijvoorbeeld Pieperfestival, Tulpenfestival en Uit-JeTent).
k. Het magazine Welkom in Noordoostpolder door
ontwikkelen en aan laten sluiten bij Mondriaan jaar en
75 jaar Noordoostpolder.
MANAGER
TOELICHTING
STATUS
a. Door Toerisme Flevoland is met ondernemers overlegd. Er was geen animo
voor het ontwikkelen van arrangementen tijdens PotatoEurope.
b.

c.

d.

e.

f.

Toerisme Flevoland heeft een toolkit ontwikkeld voor ondernemers. Met
provincie en andere gemeenten wordt gewerkt aan een uitvoeringsprogramma
behorende bij het beleidskader Toerisme. Het verhaal van Flevoland is één
van de gezamenlijke acties. Ook wordt dit meegenomen in gezamenlijke
projecten.
Met de Holland City-strategie positioneert NBTC Nederland als metropool met
aantrekkelijke districten. Waterloopbos en Schokland zijn aangewezen als
iconen op de Waterlandlijn. Dit jaar worden producten ontwikkeld en de
iconen verbonden aan het toeristisch aanbod. Gemeente is hierin partner.
Informatie op de VVV-site en i-points is meertalig. De Waterlandlijn wordt in 6
landen gepromoot. Dit leidt tot een breder internationaal bereik. De
fietsroutes worden vertaald naar het Engels en Duits. Het I-point bij van der
Valk zal in januari of februari 2018 worden geplaatst.
Met het Mondriaanbelevingsveld (tulpen) zijn we aangehaakt op het themajaar
van Mondriaan tot Dutch Design (NBTC). Dit heeft een grote mediawaarde
opgeleverd en een flink aantal extra bezoekers. De tulpenroute heeft dit jaar
90.000 bezoekers getrokken.
Toerisme Flevoland voert de toeristische promotie uit onder de VVV licentie.
Hiertoe is een marketing-activiteitenplan geschreven. Buitengewoon
Noordoostpolder is meegenomen in de uitingen.

g.

De cultuurhistorische driehoek is gepromoot op de beurs in Essen.

h.

De licentie is afgenomen door Toerisme Flevoland.

i.

De slogan en het beeldmerk ‘Buitengewoon Noordoostpolder’ worden in de
promotiecampagnes meegenomen.

j.

Uit-jeTent heeft dit jaar met 4 festivalterreinen gewerkt. De stichting is in
overleg met en heeft gebruik gemaakt van de expertise van StEP. Aan de
tulpenroute is dit jaar het Mondriaan-belevingsveld toegevoegd. Voor het
Pieperfestival zijn plannen gemaakt voor een upgrade in het kader van 75 jaar
droog. StEP heeft een plan voor StEP 2.0 onder de aandacht gebracht bij de
gemeente. In oktober en december is daar overleg over gevoerd met StEP en
Toerisme Flevoland.
Het toeristisch magazine is dit jaar in Mondriaan stijl opgemaakt en sluit aan
bij 75 jaar droog. Deze is huis aan huis bezorgd in de Noordoostpolder.

k.

2. Meer krachten en

a. Verder ontwikkelen van het cluster Kuinderbos en
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initiatieven bundelen wat
leidt tot meer
samenwerking en crossovers

Waterloopbos. Door de mogelijke inzet van de
Zuiderzeelijngelden kan de samenwerking in de
toeristische sector worden versterkt.
b. Onderzoeken samenwerking Weerribben-Wieden en
Rijksmonument Waterloopbos.
c. Stimuleren onderlinge samenwerking toeristische
ondernemers.
d. Samenwerken met RONOP, Toerisme Flevoland, StEP en
Uit-je-Tent. De onderlinge samenwerking tussen deze
organisaties bevorderen, waarbij Toerisme Flevoland als
platform kan functioneren.
e. Samenwerken met Urk, overige gemeenten in Flevoland
en Regio Zwolle.
f. Twee maal per jaar organiseren toeristisch platform
MANAGER
TOELICHTING
STATUS
a. De ondernemers verenigd in het cluster Kuinderbos hebben een plan
ontwikkeld gebaseerd op het verhaal van Flevoland. Binnen het ZZLprogramma zijn geen middelen beschikbaar. Er wordt gezocht naar andere
vormen van financiering/dekking. Voor het Waterloopbos is een
ontwikkelagenda opgesteld. De ZZL aanvraag die Natuurmonumenten heeft
ingediend is gehonoreerd.
b. Weerribben-Wieden wordt bij doorgang van het project in de planontwikkeling
meegenomen. Er wordt gewerkt aan planontwikkeling voor de invulling van
een groenstrook op het NLR terrein zodat het Voorsterbos verbonden wordt
met het oude land.
c. In maart en oktober 2017 heeft er een toeristisch platform plaatsgevonden.
Gastsprekers vertelden over het belang van samenwerking. Ook in
promotieactiviteiten is de samenwerking gezocht.
d. De gemeente voert regelmatig overleg met StEP, Uit-jeTent, RONOP en
Toerisme Flevoland. De gemeente denkt ook mee over initiatieven en
verbindingen tussen partijen. Zo is het onderbrengen van Uit-jeTent bij StEP
onderzocht. Een aantal promotieactiviteiten is gezamenlijk opgepakt zoals het
Mondriaanveld en toeristisch magazine. In oktober heeft een eerste overleg
plaats gevonden met StEP en Toerisme Flevoland over de verdere
ontwikkeling van de gebiedspromotie en samenwerking daarin.
e. Noordoostpolder is deelnemer in het ambtelijk overleg. Met de provincie en de
gemeenten in Flevoland is gewerkt aan het uitvoeringsplan van de beleidsnota
Toerisme en de voorbereiding van de realisatie van Toeristische
Overstappunten. Ook wordt op dit moment gezamenlijk een
doelgroepenonderzoek uitgevoerd en wordt de behoefte aan
Wandel- en fietsverbindingen geïnventariseerd Noordoostpolder participeert in
de regio Zwolle. Met Urk worden promotieacties opgepakt en er wordt samen
gewerkt aan een gebiedsvisie.
f. In maart en oktober heeft er een toeristisch platform plaatsgevonden.
Gastsprekers vertelden over het belang van samenwerking. Ook in
promotieactiviteiten is de samenwerking gezocht.
3. Meer productontwikkeling
a. Verbinden van Weerribben-Wieden, Waterloopbos,
Schokland en Urk met als doel een meerdaags verblijf
te stimuleren.
b. Promotie en productontwikkeling op het thema fietsen.
c. In overleg met het Waterschap en Flevo Landschap
wordt de Rotterdamse Hoek beter op de kaart gezet.
d. Schokland nog meer verbinden met andere
werelderfgoederen in Nederland.
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MANAGER
TOELICHTING
STATUS
a. Samen met Urk, Schokland, Waterloopbos en cluster Kuinderbos wordt
gewerkt aan een gebiedsvisie die tot doel heeft de parels beter te positioneren
met als resultaat meerdaags verblijf en het trekken van internationale
toeristen. Dit sluit aan op het verhaal van Flevoland.
b. De voorbereidingen voor de realisatie van Toeristische Overstappunten zijn
begonnen in 2017 en worden voortgezet in 2018. Er ligt een voorstel voor het
toevoegen van een poëziefietsroute. Een landart-route is reeds ontwikkeld en
er wordt gewerkt aan de vertaling van alle fietsroutes naar het Engels en
Duits.
c. Er is een eerste inventarisatie gedaan naar wat er nu al aan informatie te
vinden is bij de Rotterdamse Hoek. Met Flevolandschap, Toerisme Flevoland
en het Waterschap is gesproken over de invulling. Er komt een poezië route
en een trappaal die op auditieve wijze het verhaal van de Rotterdamse hoek
vertelt.
d. Er wordt samengewerkt met alle werelderfgoederen binnen de Stichting
Werelderfgoed Nederland. Er wordt gestreefd naar meer bekendheid. Ook is
een gebiedsprogrammeur aangesteld die hier een rol in heeft en de taak heeft
ondernemers te verbinden.
4. Betere infrastructuur
a. Door de inzet van de Zuiderzeelijngelden de toeristischrecreatieve infrastructuur rondom Schokland,
Waterloopbos en Kuinderbos/Orchideeënhoeve verder
versterken.
b. Verbeteren van de bewegwijzering en de bebording.
c. De pilot buslijn Bataviastad-Schokland evalueren en
indien wenselijk voortzetten.
d. Onderzoeken en realiseren van ontbrekende schakels in
het fietsknooppuntennetwerk in samenwerking met
gebiedspartners.
MANAGER
TOELICHTING
STATUS
a. Het Waterloopbos heeft een aanvraag voor de ZZL-gelden ingediend die
inmiddels is gehonoreerd. Voor het Kuinderbos wordt gezocht naar andere
mogelijkheden van financiering. Voor de toeristisch-recreatieve infrastructuur
rondom Schokland is een aanvraag in voorbereiding.
b. In januari is door gemeente input geleverd voor de actualisatie van het
Flevolandse beleid voor toeristische bewegwijzering op provinciale wegen.
Ook de RONOP is hierbij betrokken. De provincie werkt aan een
richtlijnennotitie. Onderzoek naar bereikbaarheid is ook één van de
actiepunten in het uitvoeringsprogramma van de beleidsnotitie van de
Provincie die in gezamenlijkheid met gemeenten opgesteld is.
c. De pilot buslijn Bataviastad-Schokland is geëvalueerd. Het is nu aan
betrokken ondernemers of ze de plannen doorzetten, bijvoorbeeld door op
zoek te gaan naar alternatieve financieringsmogelijkheden of alternatieve
vormen van vervoer.
d. De provincie Flevoland heeft een bijdrage beschikbaar gesteld. Er is hierover
bestuurlijke overeenstemming bereikt. De provincie heeft een bureau
ingeschakeld om te inventariseren waar de knelpunten zitten en hoe deze
opgelost kunnen worden.
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Hoe meten we dat?
Overige beleidsindicatoren
Banen recreatie en toerisme (per 1000 inwoners)
Aantal overnachtingen

Feitelijke waarde
2015
31,7
109.753

Streefwaarde
2017
32
110.500

Feitelijke
waarde 2017
34,4
270.000

Wat zijn de kaders?



Sociaal economisch beleid (2015-2018)
Nota toeristische verblijfsaccommodaties (2013)
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Wat zijn de lasten in 2017?
Lasten
Taakveld

(in €)
Programma

Rekening

Economische ontwikkeling
2016 *

Primitieve

Begroting

Rekening

begroting

ná wijziging

2017

2017

2017

PIJLER 7: ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN WERKGELEGENHEID

0.3
3.1
3.3

SUBPIJLER 7A: WERK EN ECONOMIE IN DE GEMEENTE
Beheer overige gebouwen en
1.628.880
685.974
gronden
Economische ontwikkeling
214.810
84.519
Bedrijvenloket en
bedrijfsregelingen

700.290

6.190.717

175.381

175.603

1.086.726

828.693

928.693

757.987

2.930.416

1.599.186

1.804.364

7.124.307

SUBPIJLER 7D: RECREATIE EN TOERISME
2.3

Recreatieve havens

3.4

Economische promotie
Totale lasten

22.516

27.754

14.524

11.740

1.363.026

317.641

379.092

(106.766)

1.385.542

345.395

393.616

(95.026)

4.315.958

1.944.581

2.197.980

7.029.281

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
*Door invoering van taakvelden zijn de vergelijkende cijfers van 2016 op sommige plaatsen gewijzigd ten
opzichte van de jaarstukken 2016. Ook de cijfers van de primitieve begroting wijken qua presentatie af. Dit is
toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.

Wat zijn de baten in 2017?
Baten
Taakveld

(in €)
Programma

Rekening

Economische ontwikkeling

Primitieve

Begroting

begroting

ná wijziging

2016 *
2017
PIJLER 7: ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN WERKGELEGENHEID

0.3
3.1
3.3

SUBPIJLER 7A: WERK EN ECONOMIE IN DE GEMEENTE
Beheer overige gebouwen en
1.301.365
299.285
gronden
Economische ontwikkeling
5.000
Bedrijvenloket en
bedrijfsregelingen

Rekening

2017

2017

645.920

6.207.696

-

13

29.571

33.778

33.778

30.887

1.335.936

333.063

679.698

6.238.596

2.410

-

19

SUBPIJLER 7D: RECREATIE EN TOERISME
2.3

Recreatieve havens

3.4

Economische promotie

Totale baten

286.101

255.000

312.830

355.830

286.101

257.410

312.830

355.849

1.622.037

590.473

992.528

6.594.445

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
*Door invoering van taakvelden zijn de vergelijkende cijfers van 2016 op sommige plaatsen gewijzigd ten
opzichte van de jaarstukken 2016. Ook de cijfers van de primitieve begroting wijken qua presentatie af. Dit is
toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.
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Gerelateerde toevoegingen aan reserves
(in €)

Omschrijving

Geraamde
toevoeging
2017

Gerealiseerde
toevoeging
2017

Pijler 7:
Economische ontwikkeling en
werkgelegenheid
Pijler 7A Werk en economie in de
gemeente
Pioniersregeling
Illegaal grondgebruik
Huuropbrengsten de Munt

300.000
45.000
239.480

300.000
45.000
239.480

Pijler 7D Recreatie en toerisme
Transitiegelden Zuiderzeelijn
Leader co-financiering

608.857
14.000

608.857
14.000

1.207.337

1.207.337

Totaal
Gerelateerde onttrekkingen aan reserves

(in €)

Omschrijving

Geraamde
onttrekking
2017

Gerealiseerde
onttrekking
2017

Pijler 7:
Economische ontwikkeling en
werkgelegenheid
Pijler 7A Werk en economie in de
gemeente
Ondernemersdenktenk, pioniersregeling
Asbesthoudende daken
Compoworld
Snel Internet Buitengebied
Sloop Muntweg
Investeringen landelijk gebied
Ontwikkelingsfonds stichting werkgelegenheid
Beheer en leegstandskosten gebouwen
Verduurzamen gebouwen
Pacht inhuur
Muntweg 4 en 8

350.000
53.656
50.000
70.192
334
45.670
130.000
995
6.000
100.000
2.000

350.000
44.610
50.000
69.900
334
45.648
80.000
995
1.701
100.000
1.840

Pijler 7D Recreatie en toerisme
Campagne buitengewoon Noordoostpolder
Marketing 2009
Zuiderzeelijn

22.500
7.885
610.165

22.500
7.831
134.832

1.449.397

910.191

Totaal
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Programma 4
Dienstverlening en besturen
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Per programmadoelstelling en geplande investering wordt de status van de realisatie in
2017 aangegeven middels een vijftal symbolen aangegeven en toegelicht. De verklaring
van de gebruikte symbolen luidt:
Status
De doelstelling/investering is gerealiseerd.

Gebruikt symbool

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

: Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE)
Pijler

Subpijler/productgroep/projecten

Pijler 8:
Dienstverlening

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

Dienstverlening
en besturen

Pijler 9:
Bestuur en organisatie

Portefeuillehouder: A. van der Werff
Directeur: I.J.W. Valk
Bestuursorganen
Bestuursondersteuning
Bestuurlijke samenwerking
Rechtsbescherming
Voorlichting
Communicatie en burgerparticipatie
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Programmadoel
De veranderingen in onze samenleving vragen om een krachtig en betrouwbaar bestuur.
Onze inwoners en bedrijven staan centraal. Het bestuur is zichtbaar en zet in op het
verkleinen van de afstand met de inwoner. Zij wil de regeldruk voor inwoners en bedrijven
waar mogelijk verminderen.
De veranderende verhouding tussen overheid en inwoners leidt tot een andere manier van
werken van de gemeente. Noordoostpolder wil voor haar inwoners en ondernemers het zaken
regelen met de gemeente prettig, handig en makkelijk maken. Zij kiest voor het bieden van:
 Digitale dienstverlening waar dit effectief en efficiënt is.
 Persoonlijk contact en maatwerk waar dit de kwaliteit van haar dienstverlening
bevordert.
 Haar (digitale) communicatie, ook via social media, is duidelijk en helder gericht op
onze inwoners en ondernemers.
Pijler 8 Dienstverlening
We streven naar goede (digitale) dienstverlening voor onze inwoners, bedrijven en
instellingen.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018:
 Wij willen de regeldruk voor inwoners en bedrijven verminderen. Wij gaan uit
van de landelijke regels en stellen alleen aanvullende regels als de lokale situatie
daarom vraagt. Wij vinden het belangrijk dat helder is waar welke overheidslaag over
gaat en willen een stapeling van regels voorkomen.
 Digitale communicatie heeft in de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. En het
recht om digitaal zaken te doen met de overheid wordt wettelijk verankerd via de
Rijksagenda Digitaal 2017. Onze inwoners zullen steeds vaker kiezen om zaken
digitaal met de gemeente te regelen. Via het programma dienstverlening en
digitalisering wordt het aantal producten dat via het digitaal loket aangeboden wordt
stapsgewijs verder uitgebreid, ook voor ondernemers.
 Goede regels vragen om goede handhaving en communicatie met oog voor de situatie.
Speerpunten uit de Perspectiefnota 2017 – 2020:
 Burgerparticipatie heeft een belangrijke plaats ingenomen. Wij willen passend
reageren op vragen uit de wijken en dorpen. Van buiten naar binnen dus, in plaats van
andersom. Er zijn veel contacten met bewoners/dorpsbelangen. De dorpen hebben elk
een eigen dorpsvisie gemaakt. Organisatorisch zijn verder de sociale teams erbij
gekomen. Hierdoor ontstaan nieuwe aandachtspunten. Bijvoorbeeld hoe alle vragen
goed verwerkt moeten worden in de organisatie zodat er een integraal antwoord kan
worden gegeven. Deze aandachtspunten worden meegenomen in het onderzoek naar
wat de optimale vorm en samenstelling van de ambtelijke organisatie moet zijn in de
toekomst.
Overige speerpunten:
 In het vervolg op de introductie van de nieuwe gemeentelijke website, worden nu
steeds meer producten digitaal beschikbaar gesteld in lijn met de door de Raad
vastgestelde visie.
 Digitale dienstverlening aan ondernemers ontwikkelen.
 Digitale communicatie met burgers via portaal mijnoverheid.nl verder uitbreiden.
 Verder ontwikkelen van meetinstrumentarium over effectiviteit en klanttevredenheid
van onze (digitale) dienstverlening.
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Wat hebben we bereikt?
1. Klantgericht en efficiënte (e)dienstverlening aan inwoners

Wat hebben we daarvoor gedaan?
a. Lean inrichten klantprocessen.
b. Productenaanbod via digitaal loket uitbreiden.
c. Doorontwikkelen van het Klant Contact Centrum
(KCC).
d. Toptakenwebsite verder ontwikkelen.
e. (Verder) inzetten berichtenbox bij communicatie met
inwoners.
TOELICHTING
STATUS
a. In 2016 is de leanmethodiek geïntroduceerd en is gestart met opleiden van
leanbegeleiders. In het eerste halfjaar van 2017 is nog een aantal
medewerkers met de opleiding gestart. Medewerkers binnen vakafdelingen
hebben diverse processen geoptimaliseerd, zoals aanvraag huwelijken en
evenementvergunningen maar ook interne processen zoals het proces van
inregelen van autorisaties nieuwe medewerkers.
b. Standaard producten en diensten worden digitaal aangeboden. Begin 2017 is
een communicatie campagne georganiseerd om inwoners te stimuleren hier
gebruik van te maken. Daarnaast zijn nieuwe producten en diensten aan ons
digitale loket toegevoegd, zoals trouwen / partnerschap registreren, aanvraag
evenementenvergunning en aangifte vermissing reisdocument.
c. Om onze dienstverlening te verbeteren voeren we zaakgericht werken in. Dat
betekent –waar dit kan- klantvragen digitaal afhandelen én transparant zijn
over de status van die afhandeling richting onze inwoners en ondernemers.
Maar ook transparant voor collega’s intern zodat Klant Contact Centrum en
vakafdelingen nog beter kunnen samenwerken. In 2017 is via workshops en
trainingen gestart met het meenemen van de organisatie in de andere manier
van werken die Zaakgericht Werken met zich mee brengt. In 2017 is de
voorbereiding gestart van het in gebruik nemen van een nieuw zaaksysteem
waarmee meer en beter inzicht gegeven kan worden in de status van
(aan)vragen van inwoners en ondernemers.
d. De toptakenwebsite is sinds april 2016 operationeel. Door middel van
metingen monitoren we dagelijks het verkeer op de site en vindt optimalisatie
van de website plaats. In mei 2017 is hiervoor nieuwe software in gebruik
genomen waarmee we naast het meten van het gebruik van de website ook
hiaten op de website kunnen opsporen zoals niet werkende links en taal- en
schrijffouten. In het voorjaar is een kalender opgesteld voor het uitvoeren van
diverse gebruikersonderzoeken, om te onderzoeken hoe inwoners en bedrijven
de website ervaren. Zoals een onderzoek bij bezoekers van de publieksbalie
en een onderzoek onder vrijwilligers die zich hiervoor hebben aangemeld. In
september 2017 is een online onderzoek via de website uitgevoerd. De
uitkomsten zijn gebruikt voor het optimaliseren van de website.
e. Steeds meer communicatie van de gemeente loopt via de berichtenbox van
Mijn Overheid. Omdat het gebruik het afgelopen jaar enorm is gestegen is de
rijksoverheid in het voorjaar van 2017 een grote vernieuwing van de
berichtenbox gestart. Hierdoor zijn we in staat grotere berichten te verzenden
waardoor we dit kanaal voor meer gemeentelijke producten en diensten
kunnen inzetten. Dit landelijke project loopt uit op de planning. Om onze
dienstverlening via de berichtenbox verder uit te kunnen breiden moeten we
onze interne processen aanpassen zodat uitgaande post digitaal wordt
verstuurd in plaats van op papier. Dit is pas echt goed mogelijk als we het
nieuwe zaaksyteem in gebruik hebben genomen.
2. Klantgericht en efficiënte (e)dienstverlening aan
ondernemers

a. Productenaanbod voor ondernemers via digitaal loket
uitbreiden (e-herkenning).
b. (Verder) inzetten berichtenbox bij communicatie met
ondernemers.
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TOELICHTING
STATUS
a. In 2017 is eHerkenning technisch aangesloten en ingericht op de website.
eHerkenning is als eerste ingezet voor het digitaal aanvragen van de
evenementenvergunning.
b. Bij de rijksoverheid bestaat het voornemen om de digitale kanalen voor
burgers en bedrijven te integreren, waaronder de berichtenbox voor
ondernemers. Welke consequenties dit heeft voor de berichtenbox is nog niet
duidelijk, waardoor breed inzetten van en communiceren over dit kanaal nu
niet zinvol is. Als lid van het afnemerspanel Mijn Overheid houden we de
ontwikkelingen proactief in de gaten.
3. Informatiehuishouding op orde
a. Verder ontwikkelen van de gemeentelijke
informatiestructuur /architectuur voor aansluiting op
landelijke voorzieningen.
b. Uitvoeren digitale agenda 2020.
c. Verder digitaliseren documenten en archieven.
TOELICHTING
STATUS
a. In 2016 is een onderzoek uitgevoerd naar de governance van
informatiemanagement. In 2017 is een actielijst opgesteld op basis van de
aanbevelingen uit het onderzoeksrapport. Medewerkers zijn bezig geweest met
het professionaliseren van het behandelen en invoeren van wijzigingen in de
informatievoorziening, het professionaliseren van het functioneel beheer en het
beheer van gegevens, het opstellen van architectuurkaders en het beter
afbakenen en invullen van taken, rollen, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden in het ICT domein.
b. Voor het verbeteren van de (digitale) dienstverlening maken we gebruik van de
onderdelen van de Digitale Agenda 2020. Beschikbare verkenningen,
instrumenten en producten beleggen we in de organisatie. Naast de invoering
van e-herkenning zijn we gestart met verkenning van de invoering van
elektronisch factureren (e-factureren) en de verkenning van het geschikt maken
van de website voor elektronische identificatiemiddelen uit andere lidstaten van
de EU (eIDAS).
c. De digitalisering van de historische archieven is in 2017 conform planning
verlopen. Naar verwachting en conform planning zal dit project in 2018 nog niet
geheel worden afgerond.
Hoe meten we dat?
Vaste set beleidsindicatoren
Tevreden inwoners en ondernemers minimaal gelijk aan landelijk gemiddelde
Tevreden over voldoende communicatie over het verloop van de afhandeling

Feitelijke
waarde 2015
8,6
6,7

Feitelijke
waarde 2017
Nb*
6,6

* Het instrumentarium is in ontwikkeling.

Wat zijn de kaders?
 Dienstverleningsvisie 2020 (2015)
 Programma dienstverlening en digitalisering (2015)
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Pijler 9 Bestuur en organisatie
We streven naar een goede kwaliteit van het openbaar bestuur en het verkleinen van de
afstand tussen burger en bestuur, en we willen de bekendheid van de gemeente en de
gemeentelijke politiek vergroten.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018:
 Wij zijn een bestuur dat in een open verbinding wil staan met de samenleving, zonder
afstand tot onze inwoners. Wij staan voor een overheid die zich dienstbaar opstelt: de
gemeente is er voor onze inwoners en bedrijven en niet andersom.
 Door samen te werken met andere gemeenten kun je meer bereiken dan alleen.
Wanneer die samenwerking overgaat in een formele samenwerkingsvorm vinden we
het belangrijk dat de democratische invloed vanuit de raad van Noordoostpolder goed
geregeld is.
 Lokale ondernemers verdienen een eerlijke kans. Als de gemeente inkoopt maken we
waar dat kan en mag op basis van de wet- en regelgeving graag gebruik van lokale
ondernemers.
 Inwoners kunnen van de gemeente duidelijke en tijdige communicatie en heldere
afspraken verwachten. Dat geldt ook voor onze samenwerkingspartners.
 De veranderende verhouding tussen overheid en inwoners leidt tot een andere manier
van werken. Meer verantwoordelijkheid voor inwoners leidt ook tot een efficiënter en
doeltreffender optreden van de gemeente.
 Wij herijken de uitgangspunten van het subsidiebeleid op doeltreffendheid en
doelmatigheid.
Overige speerpunten:
 Ons personeelsbestand is veranderd de afgelopen jaren. Als gevolg van de
bezuinigingen hebben we minder medewerkers, door geringe mobiliteit is de
gemiddelde leeftijd omhoog gegaan en de pensioengerechtigde leeftijd is gestegen. Dit
en de nieuwe manieren van werken, digitalisering en diverse andere ontwikkelingen,
vraagt dat we investeren in strategisch personeelsmanagement.
 Volgens de banenafspraak creëren gemeenten elk jaar extra banen voor mensen met
een arbeidsbeperking tot 2023. Het exact aantal in te vullen banen is nog niet bekend,
waarschijnlijk gaat het om één à twee banen per jaar. Hiervoor gaan we
garantiebanen creëren binnen de bestaande formatieruimte.
 Eenvoudige en routinematige werkzaamheden verdwijnen langzamerhand door
digitalisering. Dit betreft vooral een verschuiving en verzwaring van werkzaamheden:
er is meer capaciteit nodig voor onderhoud en beheer van de systemen.
 De huidige samenleving vraagt dat we steeds meer samenwerken. Hierdoor ontstaan
tal van samenwerkingsorganen, waarbinnen specialisten langdurige en intensieve
relaties met elkaar opbouwen. Daarnaast is er een toename van het aantal externe
netwerken dat betrokken is bij deze samenwerkingsorganen, denk aan inwoners,
maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ook intergemeentelijke samenwerking
krijgt steeds meer vorm door bijvoorbeeld SWIF (samenwerken in Flevoland), het
samenwerkingsverband met de regio Zwolle en de samenwerking met Urk op een
aantal terreinen. Door deze samenwerkingsvormen neemt de complexiteit en het
belang van het delen van informatie toe.
Wat hebben we bereikt?
1. Inwoners actief betrekken bij
bestuur en beleidsvorming

Wat hebben we daarvoor gedaan?
a. Aanbieden van mogelijkheden input te leveren
op het gemeentelijke beleid via burgerpanel.
b. Elke twee jaar benutten we de burgerpeiling
‘waar staat je gemeente’.
c. Organiseren van RTG’s van het
participatiebeleid.
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TOELICHTING
a. In 2017 zijn 2 van de 3 peilingen gerealiseerd. De laatste peiling vindt januari
in 2018 plaats.

STATUS

b. In het najaar 2017 heeft de peiling plaatsgevonden. De rapportage is in het
eerste kwartaal van 2018 geleverd.
c. RTG wordt regelmatig toegepast. Het houden van RTG’s werkt vooral goed in
netwerkverbanden als de situatie daar om vraagt.
2. Personeelsbeleid dat inspeelt
op de huidige ontwikkelingen

a. Garantiebanen creëren.
b. Investeren in opleiden en ontwikkelen van onze
medewerkers.
c. Invulling geven aan invoering van het individueel
keuzebudget.
d. Mogelijkheden voor mantelzorg.
TOELICHTING
STATUS
a. Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. In het sociaal
akkoord is afgesproken dat de overheid in samenwerking met het bedrijfsleven
125.000 extra banen creëert voor mensen met een arbeidsbeperking, de
zogenaamde garantiebanen. Onderstaande acties zijn ingezet om dit te
realiseren:
1. Werkzaamheden die Concern voor Werk op basis van een inkoopcontract
uitvoert voor de gemeente, in laten vullen door doelgroepmedewerkers, die
vervolgens gedetacheerd worden naar de gemeente;
2. Onderzoek naar nog onbenutte mogelijkheden om doelgroepmedewerkers
in te zetten binnen bovenstaande constructie;
3. De gemeente betaalt aan Concern voor Werk een bedrag van € 5.000 per
jaar per doelgroepmedewerker voor de begeleiding;
4. De begeleidingskosten worden gedekt uit het directiebudget.

b. Continu investeren door het beschikbaar stellen van budget in het opleiden en
ontwikkelen van onze medewerkers. Specifiek is daarnaast het POP (Persoonlijk
OntwikkelPlan) uit de HR-cyclus gehaald en wordt deze opnieuw onder de
aandacht van de medewerkers gebracht. In 2018 worden hier ook workshops
voor gepland voor de medewerkers om hen hierin te begeleiden.
c. Passend bij een aantrekkende arbeidsmarkt is het hebben van een
toekomstbestendige cao. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn en
blijven. In 2017 is daarom het individueel keuze budget (IKB) ingevoerd. Dit
betekent dat medewerkers naast hun salaris een vrij besteedbaar budget
ontvangen waardoor ze meer keuzevrijheid hebben over hoe dit budget te
besteden. Medewerkers hebben, waar nodig, voorlichting en begeleiding
ontvangen in het maken van de juiste keuzes.
d. De combinatie van werk en mantelzorg kan belastend zijn. Daarom is het
belangrijk wanneer een medewerker mantelzorg biedt, dit bespreekbaar is. De
HR cyclus biedt hier gelegenheid voor. In overleg met je leidinggevenden
kunnen afspraken worden gemaakt om de balans tussen werk en zorg in
evenwicht te houden. Daarbij faciliteert de gemeente door diverse regelingen
zoals de regeling werktijden, de regeling telewerken en de mogelijkheid om
verlof te kopen. Ook maken we gebruik van Carrefour (lokaal expertise
centrum). Hier kunnen medewerkers terecht met vragen en zij bieden
ondersteuning.
3. Lokale inkoop
a. De gemeente Noordoostpolder houdt bij haar inkoop
rekening met de mogelijkheden voor het MKB.
Uitgangspunt is dat alle ondernemers gelijke kansen
moeten krijgen Garantiebanen creëren.

TOELICHTING

STATUS
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a. Inkoop vindt op sociaal maatschappelijk verantwoorde wijze plaats (SROI) en
daarnaast houden we, binnen de kaders van de aanbestedingsregels, rekening
met het (lokale) MKB.
4. Een open, zichtbare en
a. Advisering door onafhankelijke adviescommissies op
toegankelijke organisatie
formele bezwaarschriften.
b. Inzet van gespreksbegeleiders of mediation bij
bezwaren.
c. Verder doorontwikkelen van de principes van
Passend Organiseren binnen onze organisatie om
veel meer te gaan werken vanuit de context, waar
dat helpend is.
d. Inzet van IGW en sociale teams in de wijken en
dorpen.
e. Duidelijk communiceren over wat de gemeente doet
en bereikt, vanuit legitimatie en niet vanuit
profilering. Dit doen we onder andere via
gemeentelijke publicaties in kranten, de website,
persberichten en perscontacten, maar ook via de
sociale media.
MANAGER
TOELICHTING
STATUS
a. We kennen een bezwarencommissie met een algemene kamer en een sociale
kamer. Als er een bezwaar binnenkomt, proberen we eerst door middel van
mediation in gesprek te gaan over het bezwaar, maar het staat een
bezwaarmaker vrij om naar de commissie te gaan.
b. De organisatie kent twee mediators en acht gespreksbegeleiders. Het in
gesprek gaan met bezwaarmakers past bij hoe wij als organisatie willen
omgaan met onze inwoners en bedrijven en is erg succesvol. De meeste
bezwaren gaan niet door naar de bezwarencommissie. De bezwaarmakers
waarderen de inzet van Mediation.
c. Alle clusters binnen onze organisatie zijn vertegenwoordigd in een kerngroep
Passend Organiseren. Door het bespreken van actuele casuïstiek wordt het
Passend Organiseren helder en bevorderd. Diverse collega’s hebben (interne)
trainingen gevolgd waaronder het volledige management.
d. Waar we voorheen spraken over van buiten naar binnen halen, brengen we nu
binnen naar buiten. Dat betekent dat we inwoners en bedrijven zelf bezoeken
als de situatie daar om vraagt. Vanuit IGW en de DOEN-teams vinden er zo veel
mogelijk gesprekken plaats in de omgeving van de vraag. IGW richt zich hierbij
vooral op vragen over leefbaarheid en veiligheid en de DOEN-teams richten zich
meer op de individuele zorgvraag die inwoners hebben.
e. Naast diverse schrijftrainingen hebben we schrijfhulpen in de hele organisatie
die onze collega’s helpen met het schrijven van heldere en eigentijdse brieven
en e-mails. We communiceren via diverse kanalen vanuit legitimatie, om zoveel
mogelijk inwoners te bereiken. Dat kan dus zijn via kranten, maar ook
bijvoorbeeld via Facebook of Twitter. Op deze manier proberen we adequaat in
te spelen op vragen die in de samenleving spelen. Bovendien sluiten we met
deze kanalen aan daar waar onze inwoners zijn
Hoe meten we dat?
Vaste set beleidsindicatoren
Formatie (fte per 1.000 inwoners)
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)
Apparaatskosten (kosten per inwoner)
Externe inhuur (kosten als % van de totale loonsom
+ totale kosten inhuur externen)
Overhead (% van de totale lasten)

Feitelijke
waarde 2017
6,7
5,9
€ 579
8,3 %
8,5 %
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Overige beleidsindicatoren
Aantal bezwaarschriften op grond van de AWB
(excl. WOZ-bezwaren)
% gegrond verklaarde bezwaarschriften
% bezwaarschriften afgewikkeld zonder tussenkomst
bezwarencommissie of mediation
Waardering gemeentelijke dienstverlening algemeen
Waardering gemeentelijke dienstverlening digitaal
% voldoende op hoogte gehouden over het verloop van
de afhandeling

Feitelijke waarde
2015

Streefwaarde
2017

Feitelijke
waarde 2017

2016: 156

220

157

2016: 2,6%

3,5

2

2016: 57,7%

60

42

6,7
6,8

7,0
7,0

6,6
6,8

68%

70%

70%

Wat zijn de kaders?




Strategische koers Communicatie (2014-2018) (B&W, juni 2014)
‘Wij zijn aan zet’ (2014, Directievisie op organisatie)
Inkoopbeleid (2015)
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Wat zijn de lasten in 2017?
Lasten
Taakveld

Programma
Dienstverlening en besturen

Rekening

Primitieve
begroting

2016 *

2017

Begroting
nà
wijziging
2017

(in €)
Rekening
2017

PIJLER 8: DIENSTVERLENING
0.2

Burgerzaken

1.659.052
1.659.052

PIJLER 9: BESTUUR EN ORGANISATIE
0.1
Bestuur

Totale lasten

4.141.910

1.223.648

1.244.146

1.153.591

1.223.648 1.244.146

1.153.591

2.067.804

1.907.839

1.460.226

4.141.910

2.067.804 1.907.839

1.460.226

5.800.962

3.291.452 3.151.985

2.613.817

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
*Door invoering van taakvelden zijn de vergelijkende cijfers van 2016 op sommige plaatsen gewijzigd ten
opzichte van de jaarstukken 2016. Ook de cijfers van de primitieve begroting wijken qua presentatie af. Dit is
toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.

Wat zijn de baten in 2017?
Baten
Taakveld

Programma
Dienstverlening en besturen

Rekening

Primitieve
begroting

2016 *

2017

Begroting
nà
wijziging
2017

(in €)
Rekening
2017

PIJLER 8: DIENSTVERLENING
0.2

Burgerzaken

PIJLER 9: BESTUUR EN ORGANISATIE
0.1
Bestuur

Totale baten

849.275

729.163

756.163

884.098

849.275

729.163

756.163

884.098

450

-

10.000

7.543

450

-

10.000

7.543

849.725

729.163

766.163

891.641

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
*Door invoering van taakvelden zijn de vergelijkende cijfers van 2016 op sommige plaatsen gewijzigd ten
opzichte van de jaarstukken 2016. Ook de cijfers van de primitieve begroting wijken qua presentatie af. Dit is
toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.
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Gerelateerde onttrekkingen aan reserves
(in €)

Omschrijving

Geraamde
onttrekking
2017

Gerealiseerde
onttrekking
2017

Pijler 8: Dienstverlening
Tolken

80.000

61.487

Pijler 9: Bestuur en organisatie
Wachtgelden
Onderzoek regionale samenwerking
Internationalisering

31.375
7.000
19.500

10.436
7.000
18.504

137.875

97.427

Totaal
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Programma 5
Financiën
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Per programmadoelstelling en geplande investering wordt de status van de realisatie in
2017 aangegeven middels een vijftal symbolen aangegeven en toegelicht. De verklaring
van de gebruikte symbolen luidt:
Status
De doelstelling/investering is gerealiseerd.

Gebruikt symbool

De doelstelling/investering is in uitvoering en wordt gerealiseerd
binnen de gestelde termijn.
De doelstelling/investering is in uitvoering maar wordt niet
gerealiseerd binnen de gestelde termijn.
De doelstelling/investering is nog niet in uitvoering maar wordt
wel gerealiseerd binnen de gestelde termijn.
De doelstelling/investering is nog niet in uitvoering en wordt niet
gerealiseerd binnen de gestelde termijn.
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Programma 5 Financiën
Raadscommissie
Programma

Financiën

: Bestuur, Financiën en Economische zaken (BFE)
Pijler

Pijler 10:
Financiën

Subpijler/productgroep/projecten

Portefeuillehouder: J.E. Wijnants
Directeur: I.J.W. Valk
Belastingen (OZB)
Algemene uitkering
Algemene uitgaven/inkomsten
Toeristenbelasting
Saldi kostenplaatsen
Saldo rekening van baten en lasten
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Programmadoel
We streven naar een gezond en evenwichtig financieel (meerjaren-)beleid ter financiering van
de gemeentelijke uitgaven, het creëren van voldoende ruimte voor onvoorziene uitgaven en
een verdeling van de lasten over de verschillende programma’s op basis van deugdelijke
onderbouwingen en grondslagen.
Pijler 10 Financiën:
1. We streven naar een financieringsstructuur van de gemeentelijke exploitatie en
balans die duurzaam en solide is tegen zo laag mogelijke kosten.
2. Een toewijzing van de algemene middelen die past binnen het rijksbeleid en de
prioritering van Noordoostpolder.
3. Het beleid ten aanzien van belastingen dient zowel ondersteunend te zijn aan de
doelstellingen die gemeentebreed moeten worden bereikt als billijk in omvang en
druk voor burgers en bedrijven.
4. De (meerjaren)exploitatie is duurzaam materieel sluitend en de balans is duurzaam
houdbaar.
5. De structurele en incidentele baten en lasten zijn strikt gescheiden door alle
incidentele baten en lasten via reserves te laten geleiden.
Speerpunten uit eerder vastgestelde documenten, de perspectiefnota 2017 – 2020
(PN) en overige specifieke aandachtspunten:

Economische groei

Externe accountantscontrole

Budgettair neutraal begroten decentralisatietaken.

Verslaggeving in relatie tot rijksbeleid ten aanzien van informatievoorziening.

Implementatie Besluit Begroting en Verantwoording 2016.

Extern toezicht en externe controle.

Treasurybeleid.

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

Invulling Wet HOF en solvabiliteitsmonitoring.

Investeringsplanning.

Implementatie vennootschapsbelasting.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

a. Ter voorbereiding op een nieuwe begroting wordt jaarlijks
een Perspectiefnota vastgesteld in de juni-/juliraadsvergadering.
b. Het beheer en (groot)onderhoud in vervangings- en
investeringsplannen is financieel geregeld en opgenomen in
de normale bedrijfsvoering.
c. Financieel vertalen van het in letterlijke en figuurlijke zin
ruimte bieden aan ontwikkelingen in Noordoostpolder die
elders in Nederland niet meer verantwoord in te passen zijn.
Nieuwe investeringen / wensen worden afgewogen tegen
bestaand beleid of er wordt gezocht naar extra inkomsten.
d. Incidentele en structurele baten en lasten worden strikt
gescheiden met behulp van de roulatielus reserves.

MANAGER
a. René Stigt

TOELICHTING
De Perspectiefnota 2018 – 2021 is vastgesteld in
de raadsvergadering van 10 juli 2017

b. René Stigt

Het beheer en (groot)onderhoud in vervangingsen investeringsplannen is financieel geregeld en
opgenomen in de normale bedrijfsvoering.

STATUS
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c. René Stigt

d. René Stigt

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

Ook in 2017 zijn er ontwikkelingen geweest die aan
te merken zijn als maatschappelijke investeringen.
Deze investeringen zijn financieel vertaald waarbij
het uitgangspunt is om te bezien hoe de
haalbaarheid van de doelstellingen kan worden
vergroot binnen een verantwoord financieel beleid.
Gemeente Noordoostpolder heeft de incidentele en
structurele baten en lasten gescheiden. Bij de
uitvoering van de begroting van 2017 hebben zich
hier geen bijzonderheden voorgedaan.
a. Jaarlijks wordt al het bestaande beleid plus voorgestane
wijzigingen hierop samen met nieuwe inzichten en wet- en
regelgeving integraal tegen elkaar afgewogen met de
Perspectiefnota.
b. Het nieuwe beleid dat wordt gepresenteerd in de circulaires
van het ministerie van BZK wordt onderzocht op relatie met
het gemeentefonds.
c. De lasten die de doelstellingen en prioriteitstellingen
genereren, worden gewogen met al het beleid in relatie tot
tarieven en het gewenste voorzieningenniveau.

MANAGER
a. René Stigt

TOELICHTING
Bij de uitvoering van de begroting 2017 hebben
zich geen wijzigingen voorgedaan.

b. René Stigt

De financiële effecten uit de meicirculaire voor
2017 zijn in de najaarsrapportage verwerkt en de
effecten van de septembercirculaire voor 2017 zijn
in de decemberrapportage verwerkt.
Voor 2017 en volgende jaren zijn er vraagstukken
en onzekerheden in het sociaal domein en dan met
name voor Jeugdbeleid. In 2017 zijn hierin geen
grote(re) veranderingen opgetreden of
doorgevoerd, waardoor er voor 2018 en volgende
jaren een investeringsopgave staat om budget en
lasten in evenwicht te brengen.
a. In de begroting is een adequaat budget opgenomen voor
onvoorziene lasten.
b. Actuele ontwikkelingen kunnen binnen zekere grenzen nog
relatief laat (september) worden opgenomen in de
primitieve begroting.
c. De begroting wordt opgesteld op basis van de meicirculaire,
tenzij de uitkomsten van de septembercirculaire in relatie tot
de uitkomsten van de begrotingsverwachtingen op basis van
de meicirculaire de consistentie en samenhang tussen
doelbeleid en middelen verbeteren.
d. Zorgen voor een goede weerstandscapaciteit, bestaand uit
het budget Onvoorzien en een weerstandsvermogen dat
solide is geborgd door diverse (bestemmings)reserves.

c. René Stigt

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

MANAGER
a. René Stigt

TOELICHTING
Het budget Onvoorzien is in 2017 toereikend
gebleken. Het restantbudget van € 100.000 is bij
de decemberrapportage afgeraamd en toegevoegd
aan het rekeningresultaat. Het grootste deel
(€ 75.000)van dit restant is ontstaan door lager
(€ 50.000) dan eerder voorziene lasten

STATUS

STATUS
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b. René Stigt
c. René Stigt

d. René Stigt

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

(€ 125.000) voor de uitbreiding
parkeervoorzieningen Schokkerringweg ten laste
van het budget Onvoorzien.
De septembercirculaire heeft geen wezenlijke
wijzigingen tot gevolg gehad voor de begroting van
2017.
In verband met de casuïstiek rondom de middelen
en besteding hiervan voor de gedecentraliseerde
taken Jeugd, Participatie en Wmo2015 zijn de
meest actuele circulaires van het Rijk verwerkt, in
dit geval de septembercirculaire.
Het weerstandsvermogen is robuust. Bij de
uitvoering van de begroting 2017 hebben zich geen
onvoorziene bijzonderheden voorgedaan met een
negatief effect op het weerstandsvermogen.
a. Het Rijk wil fasegewijs aanpassingen doorvoeren op het
Besluit Begroting en Verantwoording en de daaraan
informatie-voorzieningsvereisten. Via
voorlichtingsbijeenkomsten en verduidelijking in de
relevante raadsinformatiestukken wordt de raad
geïnformeerd over de wijzigingen en welke invloed deze
hebben en welke besluiten van de raad worden gevraagd.
TOELICHTING
De wijzigingen van de nieuwe BBV2016 die invloed
hadden op de jaarrekening 2017, zijn daarin
verwerkt en waren eerder expliciet toegelicht in de
tussentijdse rapportages.

STATUS

Hoe meten we dat?
Overige beleidsindicatoren
Resultaat

Rekening
2016

Rekening
2017

Prognose
2018

Prognose
2019

Prognose
2020

Prognose
2021

€ 2.970.410
(positief)

€ 2.575.893
(positief)

€ 183.280
(positief)

€ 851.189
(positief)

€ 589.534
(positief)

888.716
(positief)

Current ratio

2,69

3,97

3,56

3,13

2,94

2,80

Quick ratio

1,36

2,65

2,02

1,87

1,73

1,60

€26.380

€26.007

€30.316

€ 23.082

€ 27.996

€ 26.844

0,74

0,77

0,72

0,74

0,77

0,72

Netto werkkapitaal x €1.000
Solvabiliteit
Gouden balansregel

0,78
0,75
0,79
0,78
0,75
Voor een uitgebreidere weergave van ratio’s en kengetallen betreffende de financiële positie, wordt verwezen
naar de paragrafen Financiering, Weerstandsvermogen en Financiële Positie.

0,79

Wat zijn de kaders?








Treasurystatuut (2011)
Nota reserves en voorzieningen (2013)
Nota waardering, activerings- en afschrijvingsbeleid (2013)
Nota weerstandsvermogen en risicomanagement (2013)
Financiële beheersverordening (2014)
Nota geldleningen, gewaarborgde geldleningen en garantstellingen (2014)
Controleverordening (2015)
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Deelnemingen en verbonden partijen pijler 10:
-

Bank Nederlandse Gemeente (BNG)
Vitens
Wadinko
Enexis Holding
Technofonds Flevoland
Vordering op Enexis
Verkoop Vennootschap
Publiek Belang Electriciteitsproductie
CBL Vennootschap
CSV Amsterdam
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Wat zijn de lasten in 2017?
Lasten

(in €)

Taakveld

Programma

Rekening

Financiën
2016 *

Primitieve

Begroting

Rekening

begroting

ná wijziging

2017

2017

2017

PIJLER 10: FINANCIËN
0.5

Treasury

0.61

OZB woningen

0.62

OZB niet-woningen

0.7

Algemene uitkering en overige
uitkeringen gemeentefonds
Overige baten en lasten

0.8

Totale lasten

291.643

-53.045

315.363

275.366

59.326

261.712

255.659

209.623

417.034

210.288

207.268

176.643

7.414

0

0

0

364.773

712.542

202.856

193.603

1.140.190

1.131.497

981.146

855.235

1.140.190

1.131.497

981.146

855.235

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
*Door invoering van taakvelden zijn de vergelijkende cijfers van 2016 op sommige plaatsen gewijzigd ten
opzichte van de jaarstukken 2016. Ook de cijfers van de primitieve begroting wijken qua presentatie af. Dit is
toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.

Wat zijn de baten in 2017?
Baten

(in €)

Taakveld

Programma

Rekening

Financiën
2016 *

Primitieve

Begroting

Begroting

ná wijziging

2017

2017

Rekening
2017

PIJLER 10: FINANCIËN
0.5

Treasury

0.61

OZB woningen

0.62

OZB niet-woningen

0.7

Algemene uitkering en overige
uitkeringen gemeentefonds
Overige baten en lasten

0.8

Totale baten

2.927.499

451.301

889.670

888.572

10.411.199

5.107.000

5.107.000

5.115.738

300

5.859.000

5.859.000

5.866.891

69.683.053

66.098.165

67.979.865

67.999.799

76.587

40.300

48.027

97.916

83.098.638

77.555.766

79.883.562

79.968.917

83.098.638

77.555.766

79.883.562

79.968.917

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
*Door invoering van taakvelden zijn de vergelijkende cijfers van 2016 op sommige plaatsen gewijzigd ten
opzichte van de jaarstukken 2016. Ook de cijfers van de primitieve begroting wijken qua presentatie af. Dit is
toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.
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Gerelateerde toevoegingen aan reserves
(in €)

Omschrijving

Geraamde
toevoeging
2017

Pijler 10: financiën
Bespaarde rente toegevoegd aan de reserves
Storting OZB Windmolens
Storting ten gunste van reserve duurzaamheidsleningen
Totaal

Gerealiseerde
toevoeging
2017

366.311
644.422
40.000

366.309
644.422
40.000

1.050.733

1.050.731

Gerelateerde onttrekkingen aan reserves
Omschrijving

Geraamde
onttrekking
2017

Pijler 10: financiën
Saldo kostenplaatsen
Duurzaamheidslening
Totaal

(in €)
Gerealiseerde
onttrekking
2017

100.000
40.000

100.000
40.000

140.000

140.000
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Programma 6
Krachtig Noordoostpolder
Sociaal Domein
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Per programmadoelstelling en geplande investering wordt de status van de realisatie in
2017 aangegeven middels een vijftal symbolen aangegeven en toegelicht. De verklaring
van de gebruikte symbolen luidt:
Status
De doelstelling/investering is gerealiseerd.

Gebruikt symbool

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

Pijler

Pijler 11:
WMO & Volksgezondheid

Krachtig
Noordoostpolder
Pijler 12:
Jeugdzorg

Pijler 13:
Participeren

Subpijler/productgroep/projecten
Portefeuillehouder: H.R. BogaardsSimonse
Directeur: E.G. de Vries
Samenkracht en burgerparticipatie
Wijkteams
Maatwerkvoorzieningen WMO
Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerk geëscaleerde zorg 18+
Minderhedenbeleid
Inkomensregeling (Armoede- en
schuldenbeleid)
Volksgezondheid

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

Portefeuillehouder: H.R. BogaardsSimonse
Directeur: E.G. de Vries
Inkomensregeling (bijstandsverlening)
Begeleide participatie (Sociale
werkvoorziening en re-integratie en
participatievoorzieningen Participatiewet)
Arbeidsparticipatie
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Programmadoel
Het is onze ambitie dat onze inwoners maximaal meedoen naar eigen vermogen. Het initiatief
hiervoor ligt bij inwoners zelf. Het overgrote deel van onze inwoners neemt dat initiatief en
doet zelfstandig of met hulp van anderen mee. Sommige inwoners redden het echter niet
alleen. Voor hen willen wij er zijn met passende vormen van ondersteuning afgestemd op de
specifieke behoefte en dat wat mensen wél kunnen.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014 – 2018:
 Wij geven het college de opdracht om de overheveling van taken van het Rijk
naar gemeenten (decentralisaties) budgetneutraal uit te voeren. Wanneer dit niet
toereikend blijkt te zijn, zal het college eerst de rijksoverheid aanspreken. Wanneer de
kwaliteit van de geleverde zorg onder druk komt te staan, is lastenverzwaring de
laatste optie.
 We organiseren de zorg zo dicht mogelijk bij de doelgroep: sociale teams zorgen voor
het directe contact in de buurt, we doen lokaal wat lokaal kan en werken regionaal
samen als dat voordeel oplevert. Ons doel is het aanbod zoveel mogelijk te laten
aansluiten op de vraag en context van de individuele klant.
Overige speerpunten:
 In het coalitieakkoord staat vermeld dat de decentralisaties budgettair neutraal
worden uitgevoerd. Voor Noordoostpolder betekent dit dat we een reserve hebben
gecreëerd – reserve Sociaal domein – om schommelingen en toekomstige
onzekerheden en risico’s op te kunnen 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.
 Er is behoefte aan een uniform registratiesysteem voor de wijkteams. Veel tijd gaat nu
nog verloren aan dubbele en bewerkelijke registratie van cliënten. Fasegewijs moet
het registratiesysteem een systeem worden waartoe ook inwoners met een
ondersteuningsplan toegang hebben.
 Wij verwachten als gevolg van de vluchtelingencrisis een verhoogde druk op de
maatschappelijke voorzieningen en beschikbare middelen. Omwille van coördinatie en
integraliteit bij de aanpak van het vluchtelingenvraagstuk is een taskforce in het leven
geroepen. In de kern heeft de taskforce een ambtelijke bezetting die aangevuld wordt
met de betrokken portefeuillehouders. Indien nodig wordt de taskforce uitgebreid met
specifieke expertise.
 Het verhoogde aantal gehuisveste en nog te huisvesten vergunninghouders vraagt om
aanvullende middelen om deze groep nieuwe inwoners te ondersteunen bij het vinden
van hun weg in de maatschappij. Vluchtelingenwerk Midden-Nederland wordt door de
gemeente gefaciliteerd om deze maatschappelijke begeleiding vorm te geven en uit te
voeren.
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2017:
 De vernieuwingsopgave die voor ons ligt geven we de komende jaren vorm langs een
meerjarige programmatische aanpak. Dit vraagt om flexibiliteit om in te kunnen spelen
op de continue veranderingen in de samenleving en om nieuwe inzichten en kansen
een plek te kunnen geven.
 Daarbij laten we de op de afzonderlijke wetten gebaseerde pijlers waarin dit
programma is ingedeeld los en benaderen we het realiseren van onze doelstellingen
integraal en vanuit het perspectief van de inwoner. Dat doen we langs de volgende
programmalijnen:
o Meedoen: in Noordoostpolder doet iedereen naar vermogen mee door te
werken, naar school te gaan of anderszins actief te participeren. Voor inwoners
die dat (tijdelijk) niet kunnen is een vangnet en ondersteuning beschikbaar. Het
aantal arbeidsmigranten en statushouders stijgt. We nodigen hen uit tot actieve
deelname aan onze samenleving.
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Voorkomen: in de Noordoostpolder is er een preventieve ondersteuning door
vrijwilligers, mantelzorgers, de Doen! teams en zijn voorzieningen aanwezig die
het beroep op geïndiceerde zorg vermindert en waar inwoners naar
terugverwezen kunnen worden.
o Ondersteunen: in de Noordoostpolder zijn voor inwoners die het nodig hebben
passende vormen van ondersteuning en voorzieningen beschikbaar afgestemd
op de specifieke behoefte en dat wat mensen wél kunnen.
Bovenstaande lijnen vormgeven en hierlangs organiseren en regisseren vraagt om een
strategische veranderopgave van onze eigen organisatie.
Door de transitie van de Jeugdzorg, de WMO en de participatiewet verandert de rol
van de gemeente. De vraag van inwoners is leidend. De gemeente en haar
maatschappelijke partners spelen hierop in. De gemeente ondersteunt, initieert en
koppelt. De gemeente vraagt de maatschappelijke partners om ondernemerschap te
tonen en taken uit te voeren waar inwoners behoefte aan hebben. De gemeente
vraagt de maatschappelijke partners een ondersteunende rol waarbij ze de initiatieven
van inwoners faciliteren en inwoners de ruimte geven hun eigen ideeën vorm te
geven. Inwoners worden aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid. Dat is voor
iedereen wennen. Deze maatschappelijke beweging gaat niet vanzelf en vraagt ruimte
en vertrouwen, van onze maatschappelijke partners maar ook van de ambtelijke
organisatie. Een uitdaging die we gezamenlijk oppakken.
In 2014 zijn meer dan 160 indicatoren ontwikkeld om Krachtig Noordoostpolder te
monitoren. Sommige indicatoren worden gegenereerd uit de systemen, andere worden
handmatig verzameld. Daarnaast heeft het Rijk in 2016 een aantal indicatoren
verplicht gesteld. Het is belangrijk dat indicatoren inzicht geven in de resultaten.
Daarom zijn, samen met de raad, de indicatoren in 2016 geactualiseerd. De
geactualiseerde indicatoren zijn in deze begroting opgenomen.
o






Wat zijn de kaders?







Beleidsplan sociaal domein 2015-2018
Deelplannen sociaal domein 2015-2018
Uitvoeringsprogramma Beleidsplan sociaal domein 2015-2018
Ontwikkelagenda Krachtig tegen Armoede
Regionaal plan van aanpak verwarde personen
Zorglandschap jeugd
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Pijler 11 WMO en Volksgezondheid
Bij de maatschappelijke ondersteuning wordt uitgegaan van de eigen kracht van
inwoners. Er wordt eerst gekeken wat mensen zelf kunnen, eventueel samen met
mantelzorgers, familie, vrienden, buren en vrijwilligers. Als blijkt dat inwoners
ondersteuning nodig hebben, kan een algemene voorziening de oplossing zijn. Is dat niet
afdoende, dan wordt samen met de inwoner onderzocht of een maatwerkvoorziening
passend is. Voor de ondersteuning wordt in veel gevallen een eigen bijdrage gevraagd.
Speerpunten uit het Coalitieakkoord 2014-2018:

Onze ouderen verdienen goede zorg en aandacht. Wij ondersteunen initiatieven vanuit
de samenleving die het contact met ouderen verbeteren dan ook van harte. Wij gaan
in gesprek met de ouderenorganisaties om de vraag van ouderen goed in kaart
brengen voor het maken van beleidskeuzes.

Mantelzorgers verdienen alle steun en waardering. Zoals met respijtzorg of soepele
regelgeving bij bijvoorbeeld een noodzakelijke aanpassing van de woning, maar ook
door het geven van een compliment.

We willen dat het geld dat beschikbaar wordt gesteld vanuit het Rijk voor de
bestrijding van armoede aan dat doel wordt besteed. Als inkomensgrens voor
regelingen gaan we uit van 110% van het minimumloon. Verruiming van deze grens is
te overwegen als er financiële ruimte voor is.
Speerpunten uit de perspectiefnota 2017-2020:
 De middelen voor beschermd wonen zijn op dit moment regionaal belegd bij de
zogenaamde centrumgemeenten, in ons geval de gemeente Almere. De verwachting is
dat het advies van de Commissie Dannenberg, namelijk de verdere doordecentralisatie
van deze middelen naar individuele gemeenten, wordt overgenomen. We wachten het
besluit van het Rijk af.
 De bereikbaarheid van belangrijke (zorg)voorzieningen voor onze oudere inwoners
draagt bij aan een vitale samenleving. Als gevolg van de toenemende vergrijzing –
over 25 jaar is bijna de helft van de bevolking 65 jaar of ouder – neemt de vraag naar
specifieke ouderengeneeskunde ook in Noordoostpolder toe. Het overgrote deel van
deze zorg vindt naar verwachting poliklinisch plaats. Het waarborgen van een
toereikend aanbod van poliklinische zorg binnen onze gemeentegrenzen is een
belangrijk onderwerp van toekomstig overleg tussen gemeente, verzekeraars en
ziekenhuizen.
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2017:
 Het verbeteren van de aansluiting tussen formele en informele zorg is voor 2017 een
nadrukkelijk speerpunt.
 We streven er naar om meer aansluiting te zoeken bij burgerinitiatieven en deze te
ondersteunen waar dat kan, bijvoorbeeld voor het komen tot algemene voorzieningen
dagactiviteiten.
 In 2017 willen we het mantelzorgbeleid vernieuwen en verbinden aan de behoeften
van mantelzorgers en cliënten.
 In 2017 wordt meer duidelijk over de toekomst van de SVB, als Noordoostpolder
kijken we of we de PGB-taken in de toekomst eventueel zelf kunnen uitvoeren.

Wat hebben we bereikt?
1. Door ouderen aangedragen
problemen en knelpunten in
brede zin oppakken en
uitzetten in de organisatie
voor advies en/of mogelijke
beleidsaanpassingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
a.

Twee keer per jaar overleg met de gezamenlijke
Ouderenbonden over dan actuele thema’s:
 diensten/service gemeente/de digitale
samenleving;
 mobiliteit /openbaar vervoer/toegankelijkheid met
beperking/haltes/rittenprijzen/zones.
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TOELICHTING
a. De Ouderenbonden hebben in 2017 zelf een themabijeenkomst georganiseerd
over langer zelfstandig (thuis) wonen en alles wat daar bij komt kijken.
Gemeente en Mercatus waren uitgenodigd om dit thema vanuit hun
perspectief te belichten.

STATUS

Poliklinische zorg afstemmen
a. Ziekenhuizen, thuiszorg en 1e lijnszorg samen met de
op behoeften en vraag
dominante zorgverzekeraars in ons gebied aanspreken
rekening houdend met
op hun toezegging voortvloeiend uit hun
toename meervoudig
intentieverklaring “Waarborgen zorg, nu en in de
chronisch zieken als gevolg
toekomst” tot het in samenspraak met de gemeenten
van demografische
Noordoostpolder en Urk werken aan de ontwikkeling
ontwikkeling (sterkere
van een model voor duurzame en toekomstbestendige
vergrijzing tot 2040).
zorg in dit gebied.
TOELICHTING
STATUS
a. De ziekenhuizen hebben in 2017 aangekondigd een onderzoek in te stellen
naar de mogelijkheid ziekenhuiszorg aan te bieden vanuit één gebouw. Met
dit onderzoek is vooruitgang geboekt maar dit heeft eind 2017 nog niet tot
een eindconclusie geleid.
2.

3. Blijvende aandacht voor
bevordering van een gezonde
leefstijl in het kader van
GezondInNOP

a. Stimuleringsmiddelen GIDS inzetten op bereiken van
inwoners met gezondheids-achterstanden als gevolg
van sociaal-economische factoren.
b. Kerngroep GezondInNOP bestaande uit GGD,
Carrefour en gemeente ontwikkelt samen met partners
in de wijk van Sociaal team 2 een plan van aanpak.
Vanuit Carrefour is een kwartier- maker aangesteld
voor eerste verkenningen.
TOELICHTING
STATUS
a. Er zijn in 2017 twintig gidsen (Toekomst Gids) geworven die zijn ingezet bij
zestien gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar die kampen met
problemen veroorzaakt door armoede. De Toekomst Gids wordt ingezet om
naast een gezin in armoede te staan. Dit met de bedoeling hen te
ondersteunen in het zoeken naar en vinden van (nieuwe)kansen en/of het
(her) ontdekken van talenten die toekomst perspectief bieden. Er is in
samenspraak met de GGD verkend welk metingsinstrument dienstig is om te
kunnen bepalen of onze aanpak het gewenste resultaat oplevert: minder
inwoners in armoede/sociaal economische (gezondheids) achterstand.
b. De Kerngroep Gezond in NOP (gemeente/GGD/Carrefour als uitvoerder) heeft
de werkwijze aangepast aan het concept van Toekomst Gids. Vanuit Carrefour
is de kwartiermaker opgevolgd door eigen medewerkers uit het taakveld
Vitale Bewoners.
Tevens heeft de jaarlijkse verantwoording in het kader van de
Stimuleringsmiddelen GIDS- gemeenten aan VWS plaatsgevonden.
4.

Het voorkomen en bestrijden
van huiselijk geweld

a. Doorontwikkeling regionaal Advies- en Meldpunt
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis
Flevoland).
b. Doorontwikkelen (boven)lokaal steunpunt huiselijk
geweld en kindermishandeling Noordoostpolder en Urk
en interventieoverleg.
c. Optimaliseren van de verbinding tussen regionale en
lokale structuren bij op- en afschaling.
d. Tijdelijk huisverbod meer preventief inzetten.
e. Samenwerking politie, sociale teams en lokaal het
steunpunt tegen huiselijk geweld en
kindermishandeling bevorderen.
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TOELICHTING
a. Veilig Thuis is sinds 2015 opgezet. Veilig Thuis Flevoland voldoet aan 25 van
de 30 verwachtingen uit het landelijk (inspectie) toetsingskader. Sterke
punten van Veilig Thuis Flevoland zijn de scholing die aan hulpverleners wordt
aangeboden, uitgebreide informatievoorziening en verbeterkracht van de
organisatie. Aandachtspunten zijn scholing van medewerkers en de opzet van
een netwerk in de verschillende gemeenten specifiek voor het thema
ouderenmishandeling. De aandachtspunten voor Flevoland worden verder
uitgewerkt en opgepakt.

STATUS

b. Er vindt doorontwikkeling plaats rond het op- en afschalen naar en van Veilig
Thuis in nauwe samenspraak met het lokale interventieoverleg. Daarnaast is
in 2017 vanuit Zorggroep Oude & Nieuwe Land het meldpunt ‘Stop Huiselijk
Geweld.nu’ gestart. Dit meldpunt kan direct eerste hulp bieden en vormt de
schakel naar het interventieoverleg.
c. Er vindt doorontwikkeling plaats rond het op- en afschalen naar van
casuïstiek. In regionaal verband is hier extra aandacht voor vooral
betreffende crisis cases.
d. Politie en maatschappelijk werk stemmen met elkaar af bij situaties van
huiselijk geweld. Hierdoor wordt meer preventief gewerkt. Gemeenten
Noordoostpolder en Urk hebben STOP huiselijk geweld NOP/Urk gevraagd een
plan te ontwikkelen in het kader van outreachende hulp voor die cases waar
geen huisverbod wordt opgelegd. Dit plan is in doorontwikkeling.
e. De betrokken partners zijn bekend met de werkwijze van de sociale teams
DOEN! en hebben aansluiting met het interventie-overleg/lokaal SHK. Er is
frequent contact en er is sprake van reguliere afstemming. Er is sprake van
een effectieve ondersteuningsinfrastructuur, promoten en waarderen
vrijwilligerswerk en kennis en ervaring borgen en vastleggen bij alle
betrokken partners.
5.

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

a. Het bieden van algemene voorzieningen gericht op de
netwerkversterking van kwetsbare personen en ter
voorkoming dat inwoners verder in de keten van zorg
terechtkomen en een beroep gaan doen op dure
voorzieningen
b. Het ontwikkelen van een nieuwe brede algemene
voorziening dagactiviteiten waarbij welzijn, preventie
en eigen kracht centraal staan.
TOELICHTING
STATUS
a. Netwerkversterking maakt onderdeel uit van de subsidieafspraken en wordt
uitgevoerd conform het werkplan van Carrefour.
b. In juni heeft een bijeenkomst met maatschappelijke organisaties, inwoners,
deelnemers aan activiteiten, gemeente en Movisie plaatsgevonden. Hierbij
zijn bestaande initiatieven gepresenteerd en zijn nieuwe initiatieven bedacht.
Werkgroepen zijn bezig met de uitwerking van de initiatieven. In november is
met een groep inwoners en organisaties een doelenboom ontwikkeld waar
dagactiviteiten aan moeten voldoen. Movisie ondersteunt de gemeente
hierbij. In het eerste kwartaal van 2018 vindt weer een brede
uitwisselingsbijeenkomst plaats waar de uitkomsten van bovenstaande
worden gedeeld. Daarnaast is het doel om daarmee een beweging op gang te
brengen waarbij organisaties en inwoners met elkaar tot nieuwe initiatieven
en samenwerkingen komen die bijdragen aan het meedoen van mensen aan
de samenleving. Het is de uitdaging voor de gemeente om flexibel en passend
aan te sluiten bij deze initiatieven.
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6.

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

a. Breed aanbod van maatwerkvoorzieningen gericht op
wonen, zich verplaatsen in en om de woning en
deelname aan het maatschappelijk verkeer. Wonen in
een schoon huis valt vanaf 2017 onder het aanbod van
maatwerk-voorzieningen. Deze voorziening monitoren
qua gebruik en verbinding met Ondersteuning
regie/zorg.
b. Ondersteuning, dagactiviteiten, persoonlijke
verzorging en kortdurend verblijf is beschikbaar, met
maximale keuze vrijheid voor de inwoner. In
samenwerking met de partners uitvoering geven aan
de ontwikkelagenda en transformatieproces in het
kader van het bestuurlijk aanbestedingstraject
TOELICHTING
STATUS
a. Maatwerkvoorzieningen zijn beschikbaar voor inwoners die dat nodig hebben.
Uit de monitoring van Wonen in een schoon huis blijkt een stijging van het
totaal aantal indicaties Schoonmaakondersteuning (ZIN en pgb). Het totaal
aantal indicaties Ondersteuning regie/zorg is gelijk gebleven in 2017. De
Ondersteuning regie/zorg bij het huishouden wordt als het mogelijk is
meegenomen met de maatwerkvoorziening Ondersteuning (voorheen
begeleiding).
b. Er is een breed aanbod (ca. 50 aanbieders) beschikbaar waar inwoners die
dat nodig hebben uit kunnen kiezen. Het transformatieproces is gaande.
7.

Het bieden van
a. Uitvoering (laten) geven aan uitvoeringsplan Kompas
maatwerkvoorzieningen aan
Flevoland 2015-2017
personen die niet in staat zijn
zich op eigen kracht te
handhaven in de samenleving
en beschermd wonen of
opvang behoeven in verband
met psychische of
psychosociale problemen of
omdat zij de thuissituatie
hebben verlaten, al dan niet
in verband met risico’s voor
hun veiligheid als gevolg van
huiselijk geweld.
TOELICHTING
STATUS
a. Er is een sluitende keten van maatschappelijke opvang. In 2017 is, naast de
reguliere sluitende aanpak, bijv. de algemene voorziening aan de
Bouwerskamp geopend. Een doel van deze voorziening is om extra
ondersteuning te bieden aan personen die dreigen hun thuissituatie te
moeten verlaten als gevolg van psychische of psychosociale problemen.
8. Het bieden van
a. Monitoring van de verbinding tussen (onafhankelijke)
cliëntondersteuning en een
cliëntondersteuning en de teams Doen!
luisterend oor en advies
TOELICHTING
STATUS
a. Onafhankelijke cliëntondersteuning is beschikbaar via MEE IJsseloevers of
Kwintes. Daarnaast staat het inwoners, die gebruik willen maken van DOEN!,
vrij om zich bij te laten staan door iemand uit haar/zijn netwerk.
9.

Het ondersteunen van
mantelzorgers en vrijwilligers
om hun taak uit te kunnen

a. Doorontwikkeling ondersteuning mantelzorgers.
b. Organiseren van de Dag van de mantelzorg en het
Mantelzorgcompliment.
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voeren.

c. Ontwikkelen van vervoersmaatjes voor mensen die
zonder begeleiding niet met het OV kunnen reizen
zoals het maatjesproject Leerlingenvervoer.
d. Doorontwikkeling van vrijwilligerswerk als
participatievorm.
e. Ondersteunen van vrijwilligers door vertalen van
maatschappelijke ontwikkelingen, verbinden en
makelen van maatschappelijke spelers, versterken
effectieve ondersteunings-infrastructuur, promoten en
waarderen van vrijwilligerswerk en kennis en ervaring
borgen.
TOELICHTING
STATUS
a. De activiteiten zijn door Carrefour conform werkplan uitgevoerd.

b. De activiteiten zijn door Carrefour conform werkplan uitgevoerd. Evenals
vorig jaar worden mantelzorgers in het najaar benaderd om zich op te geven
voor het mantelzorgcompliment.
c.

d.

e.

De ontwikkeling van vervoersmaatjes is nauw verbonden met de toepassing
van vervoersprofielen bij vervoer via de regiotaxi van Wmo-cliënten met een
vervoersindicatie. Het systeem van de regiotaxi, i.c. de mobiliteitscentrale
dient te worden ingericht op gebruik van deze vervoersprofielen. Omdat nog
niet alle deelnemende gemeenten vervoersprofielen hebben opgesteld is de
systeemaanpassing tot nader order uitgesteld.
Samen met maatschappelijke partners is een vorm gevonden hoe mensen
met een vraag te koppelen aan vrijwillige ‘maatjes’ binnen
organisaties/bedrijven. De vraag/wens van de deelnemers vormt
uitgangspunt voor het vinden van een passende ‘werkplek’. De koppeling
met het maatje maakt het participeren mogelijk.
O.a. de beursvloer is in 2017 gekoppeld aan de Regio Netwerkdagen,
waarmee een directe verbinding van bedrijfsleven en
verenigingen/maatschappelijke organisaties is gemaakt.

10. Minimabeleid: Bevorderen
van participatie van inwoners
met een laag inkomen.

a. Doorontwikkeling van diensten voor
schuldhulpverlening.
b. Vroegsignalering van problematische schulden door
verbeteren van afstemming bij maatschappelijke
partijen die aan inwoners ondersteuning bieden
(maatschappelijk werk, Doen!, wijkteams, etc.).
c. Versterking financiële competenties van inwoners
(budgetcursussen) en nazorg bij afloop van
schuldsanering (budgetcoaches).
TOELICHTING
STATUS
a. In 2017 is het huidige minimabeleid (incl. schuldhulpverlening) geëvalueerd
en inmiddels is er een ontwikkelagenda Krachtig tegen Armoede en daarmee
is de beweging Krachtig tegen Armoede gestart. De doorontwikkeling van
diensten voor schuldhulpverlening maakt hier onderdeel van uit en wordt in
2018 opgepakt.
b. Maatschappelijke partijen hebben onderling procesafspraken gemaakt in het
kader van vroegsignalering van problematische schuld situaties en preventie
huisuitzetting. Aan Humanitas en ZONL zijn subsidies verleend voor de
uitvoering van preventieve- en nazorgcomponenten in de
schuldhulpverlening.
c. De uitvoering van deze activiteiten is belegd bij Humanitas
Thuisadministratie.
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11. Minimabeleid:
a. Doorontwikkelen en actualiseren van financiële
Inkomensondersteuning voor
regelingen voor minima.
financieel kwetsbare groepen
TOELICHTING
STATUS
a. In 2017 is het huidige minimabeleid (incl. schuldhulpverlening) geëvalueerd.
Aan de hand van deze evaluatie is met ervaringsdeskundigen een
ontwikkelagenda opgesteld. De doorontwikkeling en het actualiseren van
financiële regelingen voor minima is als apart thema binnen deze
ontwikkelagenda opgepakt.
12. Minderhedenbeleid:
Bevordering participatie
vreemdelingen en etnischculturele minderheden

a. Doorontwikkeling maatschappelijke begeleiding voor
vergunninghouders en arbeidsmigranten.
b. Participatieverklaring vergunninghouders en andere
asielgerechtigden (na-reizigers).
c. Stroomlijnen en verbeteren afstemming met partijen
die betrokken zijn bij het integratieproces van
vergunninghouders.
d. Volwasseneneducatie/taalaanbod voor
arbeidsmigranten.
e. Ondersteuning participatie en emancipatie van
allochtone vrouwen.
TOELICHTING
STATUS
a. Maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders wordt verzorgd door
Vluchtelingenwerk. Volwassen vergunninghouders krijgen deze begeleiding
gedurende de eerste anderhalf tot maximaal twee jaar na vestiging in de
gemeente.
b. Wordt uitgevoerd door Vluchtelingenwerk. Alle nieuw gevestigde volwassen
vergunninghouders krijgen een participatieverklaringstraject aangeboden
bestaande uit een aantal workshops over waarden en normen en belangrijke
maatschappelijke thema’s. Het traject wordt afgesloten met de ondertekening
van de Participatieverklaring die deel uitmaakt van de verplichte inburgering.
c. Op 13 september is een bijeenkomst gehouden met alle partners in
Noordoostpolder die te maken hebben met statushouders. Daar is belangrijke
informatie opgehaald voor een integrale aanpak die in 2018 verder wordt
uitgewerkt. Er is gestart met het aanbieden van een opleiding aan
statushouders in combinatie met taal. Van uitkering naar studiebeurs.
d. Er zijn bij het ROC Friese Poort taalcursussen ingekocht specifiek voor
arbeidsmigranten.
e. Betreft reguliere activiteit van het Vrouwencentrum Noordoostpolder. Om ook
de participatie van allochtone mannen te bevorderen is het mannencentrum
gestart.
13. Opvang en huisvesting van
vergunninghouders en
specifieke groepen
asielgerechtigden

a. Uitwerking van Bestuursakkoord verhoogde instroom
asielzoekers, waaronder monitoring ontwikkelingen in
gemeente; stroomlijnen en verbetering afstemming
met partijen in het huisvestingsproces voor
vergunninghouders; capaciteitsvragen en
opvangbeleid asielzoekers.
TOELICHTING
STATUS
a. De werkingsduur van het bestuursakkoord liep in 2017 ten einde. De daaruit
voortgekomen activiteiten worden voor zover relevant voortgezet. Te denken
valt aan afstemming met partijen welke deels plaatsvindt binnen het
platformoverleg (zie hierboven onder minderhedenbeleid, punt c). Met het
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COA is afgesproken dat vergunninghouders die wonen in het AZC Luttelgeest
gehuisvest worden in Noordoostpolder (in relatie tot de taakstelling).
Hoe meten we dat?
Vaste set beleidsindicatoren
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
(aantal per 10.000 inwoners)

Feitelijke
waarde 2015
398

Feitelijke
waarde 2017
460

Wat zijn de kaders?





Beleidsplan sociaal domein (2015-2018)
Verordening maatschappelijke ondersteuning (2014)
Deelplan Minimabeleid (2015-2018)
Deelplan Volksgezondheid (2015-2018)

Deelnemingen en verbonden partijen pijler 11:
-

GGD Flevoland

114

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

Wij pakken jeugdcriminaliteit aan. Drugs en alcohol horen niet in het straatbeeld. We
geven voorlichting over de gevaren van verslaving en treden streng op bij overlast.
Overige speerpunten:

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: onwenselijk voor de jongere en onwenselijk voor de
gemeente.

Trajecten waarbij zowel onderwijs als jeugdhulp integrale ondersteuning bieden,
worden onderwijs-zorgarrangementen genoemd. Sinds de invoering van passend
onderwijs en de transitie van jeugdzorg is de samenwerking per casus steeds meer
(en beter) mogelijk geworden. De gemeente betrekt hierbij nadrukkelijk ook de ouders
zodat ook een beroep wordt gedaan op de eigen kracht en het eigen netwerk.
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2017:
 In het project Zorglandschap Flevoland werken de Flevolandse gemeenten samen met
een aantal aanbieders aan de transformatie van de specialistische jeugdzorg onder
andere door deze beter aan te laten sluiten op lokale voorzieningen.
 Momenteel wordt de Centrumregeling geëvalueerd, in 2017 moeten de aanbevelingen
worden doorvertaald in verbeteringen in de werking van de Centrumregeling.
 We proberen lokale vormen van jeugdzorg naar de Noordoostpolder te halen, zodat
deze dichterbij en kortdurend aan onze jeugdigen geboden kunnen worden en het
beroep op regionale zorg kan worden afgeschaald.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

1.

a.
b.

Voeren van preventief
jeugdbeleid dat
criminaliteit en preventie
alcohol- en drugsmisbruik
zoveel mogelijk helpt
voorkomen

We zetten de zorgadviesteams in op de scholen.
Preventieve activiteiten zoals Keetkeur,
tolerantieproject, uitgaan kun je leren op het VO en
voorlichting alcohol en drugs op het PO.

TOELICHTING
a. Er zijn zorgadviesteams op alle scholen voor VO en MBO. Deelnemers zijn: de
zorgcoördinator van de school, de jeugdarts, politie, maatschappelijk werker
en de ambulante werker van Aandacht+. Bij het ROC Friese Poort zijn
daarnaast aanwezig een arbeidsdeskundige en een ggz deskundige.

STATUS
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Op het basisonderwijs wordt gewerkt met een zorgteam. Dit team bestaat uit
de interne begeleider en de jeugdverpleegkundige.
b. Preventieve activiteiten worden uitgevoerd. Er wordt nu ook ingezet op de
verantwoordelijkheid en betrokkenheid van ouders, zowel de ouders met een
keet op het erf als ouders van jeugd die de keet bezoekt.
Het tolerantieproject en uitgaan kun je leren is samengevoegd tot Partyproof.
Het is een meerdaags evenement voor jongeren van het VO over
gebruik/misbruik genotsmiddelen, groepsdruk, social media en weerbaarheid
tijdens het uitgaan.
Buitengewoon nuchter is een samenwerking tussen Tactus, GGD, ZONL en
Carrefour. Activiteiten worden georganiseerd voor en door ouders rondom het
thema middelengebruik onder jongeren met als doel de
opvoedingsvaardigheid van ouders op dit thema te versterken.
Tactus ondersteunt ouders bij opvoeding met betrekking tot genotsmiddelen
door het organiseren van ouderavonden en digitale nieuwsbrieven en “Op tijd
voorbereid” wordt uitgevoerd op vijf basisscholen.
2.

Jongeren en gezinnen
a. Specifiek voor jongeren wordt een
maken meer gebruik van
ervaringsdeskundigenpool opgezet bij JongInNOP.
eigen kracht, het eigen
b. Verder ontwikkelen van programma’s waarbij vrijwilligers
netwerk,
een belangrijke rol hebben
ervaringsdeskundigen en
vrijwilligers
TOELICHTING
STATUS
a. JongInNOP is een website voor en door jongeren. Via JongInNop hebben
jongeren toegang tot hulp/advies in de lokale omgeving.
b. Via JongInNop worden jongeren gestimuleerd en gemotiveerd voor
vrijwilligerswerk. Nieuwe activiteiten zijn bijvoorbeeld de Happy Shakers:
jongeren geven workshops in het maken van alcoholvrije cocktails. Bij “ik ben
niet anders, ik denk anders” gaat het om groepjes van zes tot acht jongeren
die moeite hebben in hun vrije tijd aansluiting te vinden bij andere jongeren.
 Ontwikkeling toekomstgids met andere initatieven gezinnen die leven in
schaarste te verbinden aan krachtige gezinnen om samen stapjes te zetten
waardoor de leefsituatie van het gezin in schaarste veranderd.
 Homestart, waarbij vrijwilligers ouders leren om te gaan met
opvoeduitdagingen van hun kind wordt uitgevoerd bij gezinnen die dat
nodig hebben.
3.

Jongeren en gezinnen
maken meer gebruik van
laagdrempelige vormen
van hulp (thuis, dichtbij).

a. Het ontwikkelen van meer preventieve vormen van hulp
zoals de doorontwikkeling van programma’s als opstapje
in andere vormen van hulp.
b. Passende programma’s ontwikkelen in relatie tot
echtscheidingsproblematiek, vormen van
ouderschapsbemiddeling en omgangshuizen.
c. Inzetten van GGZ-expertise thuis, op school, bij andere
zorgaanbieders.
TOELICHTING
STATUS
a. Opstapje en Opstap worden uitgevoerd.
Opstapje is verbreed. Oorspronkelijk was Opstapje gericht op taal, speel en
leeractiviteiten (woordenschat) bij peuters en hun ouders. Opvoedingsvragen
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en/of andere problemen worden besproken en zorgcontacturen worden dan
ingezet.
Opstap: bevordering ouderbetrokkenheid van laagopgeleide ouders bij het
onderwijs en de school van hun kind waardoor de ontwikkelings- en
onderwijskansen van hun kind worden vergroot.
NOPnanny’s: Een Nanny geeft ambulante ondersteuning en begeleiding aan
ouders met kinderen tussen 0-18 jaar die opvoedingsspanning/nood ervaren.
Een Nanny is aanwezig tijdens spitsuren (opstaan, eten, slapen gaan) waarbij
observatie, feedback geven en zelf voordoen tot doel hebben om de
opvoedingsvaardigheden van de ouders te vergroten.
b. Ouderschapsbemiddeling wordt uitgevoerd door Triade en Vitree.

c. Psychoflex voorziet in een behoefte aan preventieve hulp en biedt lichte
kortdurende GGZ zorg aan gezinnen, ouders en jongeren zonder diagnose.
Daarnaast kunnen hulpverleners, leerkrachten, DOENERS en/of andere
professionals terecht voor informatie en advies met betrekking tot GGZ
vragen.
4.

Minder kinderen in 24a. Ontwikkelen van programma’s (samen met de regio) die
uursverblijf (traditionele
erop gericht zijn kinderen en ouders zoveel mogelijk in
residentiële voorzieningen).
de thuissituatie te begeleiden ook in zware programma’s
of dichterbij huis (allerlei varianten van kortdurend
verblijf).
TOELICHTING
STATUS
a. De resultaten van het regionale action learning onderzoek zijn in september
2017 opgeleverd. Dit onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in
bevorderende en belemmerende factoren bij de in-, door- en uitstroom van
jongeren in de 24-uurszorg en hiermee op- en afschalen te optimaliseren. De
uitkomsten vormen de basis voor de ‘Stip op de Horizon.’ De inhoud van deze
stip is de omvorming van hulp in traditionele residentiële voorzieningen naar
alternatieven zoals deeltijd verblijf en ambulante zorg trajecten. Deze stip en
het action learning onderzoek vormen samen de basis voor de regionale
inkoop van jeugdhulp met verblijf voor het jaar 2019 e.v.
5.

Kinderen en jongeren met
een stoornis, handicap,
chronische ziekte wordt
perspectief geboden.

a. Verder ontwikkelen van concepten als de
levensloopregisseur in relatie tot autisme, handicaps en
andere chronische aandoeningen waarbij
perspectiefonderzoek wordt gedaan en levensloopplan
wordt gemaakt dat resultaatgericht is, gericht op
overgang van de ene klas naar de andere, opstromen,
start-kwalificatie, diploma’s, certificaten, werk enz.
TOELICHTING
STATUS
a. De levensloopregisseur wordt ingezet. Werkende weg wordt het concept
verder ontwikkeld.
6.

Optimalisering aansluiting
a. Aanpassen protocol ESAR.
Centrum voor Jeugd en
b. CJG aansluiten bij DOEN!-teams.
Gezin (CJG) op DOEN!teams.
TOELICHTING
a. ESAR (Elektronische Signalering Alle Risicojongeren) is de aansluiting op de
landelijke verwijsindex en wordt, indien nodig, gebruikt door de
jeugdverpleegkundigen en maatschappelijke werkers van het CJG. Na de

STATUS
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doorontwikkeling van de sociale wijkteams wordt het protocol hierop
aangepast.
b.

De preventieve taken (consultatie en advies en de jeugdgezondheidszorg)
van het CJG worden uitgevoerd. In de doorontwikkeling worden de
werkzaamheden CJG en de sociale wijkteams gekoppeld.

7.

Transformatie: van
regionale zorg naar lokale
zorg naar welzijn naar
eigen kracht en benutten
netwerk.

a.

Ontwikkelen en versterken vraaggerichte preventieve
activiteiten.
b. Aanpassen zorglandschap Flevoland in samenwerking
met de gemeenten in Flevoland en de zorginstellingen
in Flevoland.
c. Lokale inkoop: samenwerking zorginstellingen
bevorderen.
d. Afspraken met het onderwijs over
onderwijs/zorgarrangementen waarin ouders partij zijn.
TOELICHTING
STATUS
a. FACT is in juni gestart. Op regelmatige basis vinden er gesprekken plaats om
te monitoren of het aanbod aansluit bij de zorgvraag en wat er eventueel
extra georganiseerd moet worden.
FACT: een nauwe samenwerking van verschillende disciplines
(kinder/jeugdpsychiater, gz psycholoog, psychiatrisch gezinsbehandelaar,
gezinsmedewerker en een DOENER). Met behulp van FACT wordt aan mensen
met multiproblematiek zorg en behandeling in de eigen omgeving verleend.
b. Het zorglandschap Flevoland bevat drie projecten waarbinnen onderzoeken en
aanbevelingen worden gedaan voor het transformeren van het zorglandschap.
Deze drie projecten zijn: crisishulp op orde, uitstroom 24 uurszorg en stip op
de horizon. De laatste twee projecten zijn in de afrondende fase en vormen
de basis voor de inkoop van jeugdhulp met verblijf vanaf 2019 en verder.
c. De lokale inkoop betreft dagactiviteiten en ondersteuning voor zowel jeugd
als WMO. Het betreft een bestuurlijke aanbesteding. Dit betekent dat de
gemeente en aanbieders in 3 werkgroepen werken aan de verbetering van de
samenwerking tussen aanbieders.
De inkoop van GGZ zorg wordt vanaf 2019 toegevoegd aan de lokale inkoop.
De centrumregeling is daarop aangepast. Een inkoopvisie, passend bij de
transformatieopgave, is in ontwikkeling.
d. Er zijn afspraken gemaakt met het voorgezet onderwijs over de
onderwijszorgarrangementen. De pilotfase is in gang gezet.

Hoe meten we dat?
Vaste set beleidsindicatoren
Jongeren
Jongeren
Jongeren
Jongeren

met
met
met
met

een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jaar)
jeugdbescherming (% tot 18 jaar)
jeugdreclassering (% 12 tot 23 jaar)
jeugdhulp (% tot 18 jaar)

Feitelijke
waarde 2015
0,46%
1,3%
0,2%
7,3%

Feitelijke waarde
2017
0,46% (2015)
0,9% (2016)
0,2%
6,9%

Wat zijn de kaders?




Krachtig Noordoostpolder voor de jeugd: deelplan jeugd (2014 – 2018)
Verordening jeugdhulp (2014)
Zorglandschap jeugd
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Pijler 13 Participatie
Het doel is dat iedereen naar vermogen aan het werk is op de reguliere arbeidsmarkt. We
gaan uit van de eigen kracht van inwoners en we betrekken het eigen netwerk van
inwoners om weer aan het werk te komen.
uit het Coalitieakkoord 2014-2018:
 Wij verwachten dat iedereen zich maximaal inzet om aan het werk te zijn of aan het
werk te gaan. Als iemand een uitkering ontvangt, verwachten wij daar een tegenprestatie voor (wederkerigheid). We doen ons best om die tegenprestatie zoveel
mogelijk te laten aansluiten bij het opleidingsniveau en de arbeidsvaardigheden van
de persoon.
 Vertrouwen is het uitgangspunt bij het verstrekken van uitkeringen. We zijn alert op
misbruik van sociale voorzieningen en treden hier streng tegen op.
 Mensen die niet meewerken aan hun re-integratietraject voelen dat direct in hun
uitkering.
Overige speerpunten:
 Er ontstaat een meer gevarieerd arbeidsaanbod op een steeds flexibeler
arbeidsmarkt. We moeten het als gemeente eenvoudig maken om vanuit de bijstand
tijdelijk werk te accepteren, om scholing te krijgen voor sectoren en beroepsgroepen
waar een tekort ontstaat, of om als zelfstandige aan de slag te gaan.
 Landelijk is ingezet op het realiseren van 125.000 garantiebanen voor mensen die
vanwege een beperking niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen.
Wanneer dit niet wordt gehaald, wordt op zijn vroegst in 2017 een quotumregeling
ingevoerd. Er wordt daarom ingezet op het creëren van garantiebanen, het werven
van meer Buitengewone Werkgevers én een goed functionerend Regionaal
Werkbedrijf.
 De Wet Sociale Werkvoorziening is ‘op slot gegaan’, dat wil zeggen dat nieuwe
instroom niet meer mogelijk is. De Sociale Werkvoorziening wordt op natuurlijke
wijze afgebouwd. Waar mogelijk versnellen we dit proces door in te zetten op meer
uitstroom richting reguliere werkgevers. Nut en noodzaak van de
Gemeenschappelijke regeling IJsselmeergroep gaan we met de andere gemeenten
heroverwegen.
Belangrijke trends en ontwikkelingen 2017:
 We zien dat het beroep op de bijstand in de Noordoostpolder blijft stijgen waardoor
we ook in 2017 naar verwachting niet uitkomen met het budget dat het Rijk hiervoor
beschikbaar stelt. Op basis van een analyse van de oorzaak van deze stijging
formuleren we waar mogelijk maatregelen en doen we zo nodig een beroep op een
vangnetuitkering bij het Ministerie.
 Uitvoering geven aan de Banenafspraak in samenwerking met de arbeidsmarktregio
(het Regionaal Werkbedrijf). Enerzijds door als gemeente zelf banen te realiseren,
anderzijds door ondernemers te stimuleren en motiveren (zie ook Programma 3).
 We willen de Participatiewet meer integreren in het brede sociaal domein.
 Zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden aan het werk bij reguliere werkgevers blijft
een belangrijk speerpunt waarbij de WerkCorporatie een belangrijke spilfunctie
vervult.

Wat willen we bereiken?
1. Een sluitende aanpak voor
jongeren.

Wat gaan we hiervoor doen?
a. Met onderwijs, leerplicht en WerkCorporatie afspraken
maken over het tijdig in beeld brengen van jongeren
die uit dreigen te vallen in het onderwijs of tijdens
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werk en ze een passend traject bieden richting werk of
terug naar school
TOELICHTING
a. In samenwerking met ROC Friese Poort en AOC Groenhorst zijn in 2017 drie
casussen besproken en is jongeren begeleiding geboden naar duurzaam werk.
Twee jongeren hebben inmiddels een baan gevonden.

STATUS

Er is een extra klantmanager aangetrokken voor de begeleiding van
jongeren. Jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn in beeld
en krijgen begeleiding op maat waarbij zowel een groepsgewijze aanpak als
individuele begeleiding wordt ingezet.
ROC Friese Poort is voor jonge statushouders (18-30 jaar) in 2017 gestart
met een 1 jarige opleiding waarin inburgering gecombineerd wordt met MBO
niveau 1. Na 1 jaar moet deze groep kunnen doorstromen naar werk of een
beroepsopleiding op een hoger niveau. In 2018 start een 2-jarige opleiding
voor jonge statushouders die meer tijd nodig hebben voor inburgering.
Met het speciaal onderwijs zijn in het voorjaar de aandachtspunten voor een
goede samenwerking in beeld gebracht met de implementatiescan. Deze
worden in 2018 verder omgezet in concrete werkafspraken.
Extra aandacht is er voor de jongeren van het speciaal onderwijs die geen
beroep meer kunnen doen op de Wajong. Een deel van deze jongeren zal niet
in een reguliere omgeving aan het werk kunnen maar is aangewezen op het
nieuwe instrument Beschut Werk. We streven naar een duidelijke route van
school naar werk waarbij jongeren voortdurend in beeld blijven. Beschut Werk
is een voorziening waarbij een dienstverband wordt aangegaan en er voor
intensieve begeleiding wordt gezorgd. Dit doet wel een extra beroep op het
Participatiewetbudget (voorheen BUIG) voor de loonkostensubsidie en het
Participatiebudget voor de begeleiding.
2. Realisatie van voldoende
banen die vallen onder de
banenafspraak.

a. Inwoners uit het doelgroepregister die onder de
Participatiewet vallen krijgen een traject gericht op het
vinden van werk. Werkwijze en inzet van instrumenten
zijn conform de regionaal gemaakte afspraken.

TOELICHTING
a. De regionaal gemaakte afspraken over de inzet van instrumenten zijn in 2017
geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Er is vooral aandacht besteed aan de
inzet van jobcoaching en de kwaliteitseisen voor jobcoaches. Met het speciaal
onderwijs zijn lokaal afspraken gemaakt over nauwere samenwerking.
Schoolverlaters zijn op tijd in beeld zodat ze niet tussen wal en schip
belanden.

STATUS

De trendrapportage over de banenafspraak over het 3e kwartaal van 2017
toont dat er in Flevoland op 1 oktober 2017 653 extra banen zijn ingevuld.
Daarmee is al voldaan aan de taakstelling voor 2017 die uitging van 644
banen.
Extra aandacht is er voor de jongeren van het speciaal onderwijs die geen
beroep meer kunnen doen op de Wajong. Een deel van deze jongeren zal niet
in een reguliere omgeving aan het werk kunnen maar is aangewezen op het
nieuwe instrument Beschut Werk. We streven naar een duidelijke route van
school naar werk waarbij jongeren voortdurend in beeld blijven. Beschut
Werk is een voorziening waarbij een dienstverband wordt aangegaan en er
120

voor intensieve begeleiding wordt gezorgd. Dit doet wel een extra beroep op
het Participatiewetbudget (voorheen BUIG) voor de loonkostensubsidie en het
Participatiebudget voor de begeleiding.
3. Een activerende bijstand voor a.
hen die daar recht op
hebben.

Door voorlichting, dienstverlening, controle op maat
en sanctionering alleen uitkeringen verstekken aan
inwoners die daar recht op hebben.

TOELICHTING
STATUS
a. Dit is onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering en komt regelmatig aan de
orde in werkoverleggen.
De vacatures voor fraudepreventie en boete zijn ingevuld. De formatie is
daarmee op sterkte en handhaving krijgt de aandacht die het verdient.
4. Participatie beter laten
a. Samenwerking Doen! versterken; stimuleren van
aansluiten bij het sociaal
participatie in de samenleving voor alle
domein.
uitkeringsgerechtigden.

TOELICHTING
a. Het stimuleren van participatie is onderdeel van de doorontwikkeling DOEN!

STATUS

Hoe meten we dat?
Vaste set beleidsindicatoren
Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)
Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)
Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)
Personen met een bijstandsuitkering op basis van de Participatiewet (inclusief
Wsw)
Lopende reïntegratievoorzieningen
Netto arbeidsparticipatie
*betreffen cijfers van 2016 of eerder, er zijn geen recentere cijfers bekend

Feitelijke
waarde
2015
804,6
4,55%
2,11%
331
367
66,3%

Overige beleidsindicatoren

Feitelijke
waarde 2015

Bijstandsuitkeringen (aantal en % t.o.v. inwoners)

1.356 (2,9%)

Feitelijke
waarde
2017
838,2
5,38*
1,57*
349
538
67,6*
Feitelijke
waarde
2017
1.389 (3,0%)

Wat zijn de kaders?




Beleidsplan sociaal domein (2015-2018)
Deelplan Participatiewet (2015-2018)
Ontwikkelagenda Krachtig tegen Armoede

Deelnemingen en verbonden partijen pijler 13:
-

IJsselmeergroep
WerkCorporatie Noordoostpolder
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Wat zijn de lasten in 2017?
Lasten (in €)
Taakveld

Programma

Rekening

Primitieve

Begroting

begroting

ná wijziging

2017

2017

2017

3.912.428

4.262.093

4.345.119

3.857.165

2.641.975

2.028.927

2.082.013

2.035.090

1.996.375

1.603.730

1.564.230

1.526.268

8.550.778

7.894.750

7.991.362

7.418.523

17.554.746

17.627.342

17.602.334

18.124.644

5.853.661

7.073.762

7.685.406

7.339.910

Krachtig Noordoostpolder
2016*
PIJLER 11: WMO & VOLKSGEZONDHEID
6.1
Samenkracht en
burgerparticipatie
6.2
Wijkteams
7.1

Volksgezondheid

PIJLER 12: JEUGDZORG
6.3
Inkomensregelingen
6.4

Begeleidende participatie

6.5

Arbeidsparticipatie

Rekening

2.729.720

2.203.787

2.492.104

2.689.968

26.138.127

26.904.891

27.779.844

28.154.522

PIJLER 13: PARTICIPATIE
6.6
Materiële voorzieningen

1.314.842

1.319.766

1.323.766

1.017.927

6.71

Maatwerk dienstverlening 18+

7.289.529

6.160.819

6.160.819

5.632.162

6.72

Maatwerk dienstverlening 18-

9.166.903

10.106.034

10.106.034

11.128.796

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

Totale lasten

166.784

217.854

217.854

212.325

1.003.828

1.334.188

1.334.188

1.212.936

18.941.886

19.138.661

19.142.661

19.204.146

53.630.791

53.938.302

54.913.867

54.777.191

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
*Door invoering van taakvelden zijn de vergelijkende cijfers van 2016 op sommige plaatsen gewijzigd ten
opzichte van de jaarstukken 2016. Ook de cijfers van de primitieve begroting wijken qua presentatie af. Dit is
toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.
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Wat zijn de baten in 2017?
Baten (in €)
Taakveld

Programma

Rekening

Krachtig Noordoostpolder
2016*
PIJLER 11: WMO & VOLKSGEZONDHEID
6.1
Samenkracht en
burgerparticipatie
6.2
Wijkteams
7.1

Volksgezondheid

PIJLER 12: JEUGDZORG
6.3
Inkomensregelingen
6.4

Begeleidende participatie

6.5

Arbeidsparticipatie

PIJLER 13: PARTICIPATIE
6.6
Materiële voorzieningen
6.71

Maatwerk dienstverlening 18+

6.72

Maatwerk dienstverlening 18-

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

Totale baten

Primitieve

Begroting

Rekening

begroting

ná wijziging

2017

2017

2017

220.807

64.547

79.409

235.714

0

0

0

0

25.517

0

0

2

246.324

64.547

79.409

235.716

12.085.094

13.783.645

13.792.734

14.636.049

12.509

0

0

0

327.816

398.524

113.925

546.818

12.425.419

14.182.169

13.906.659

15.182.867

466.465

10.000

10.000

9.021

42.940

660.489

660.489

541.720

3.982

0

0

0

0

0

0

683.000

0

0

0

0

513.387

670.489

670.489

1.233.741

13.185.130

14.917.205

14.656.557

16.652.324

De verklaring van de afwijkingen is opgenomen in de toelichting op het overzicht van baten en lasten.
*Door invoering van taakvelden zijn de vergelijkende cijfers van 2016 op sommige plaatsen gewijzigd ten
opzichte van de jaarstukken 2016. Ook de cijfers van de primitieve begroting wijken qua presentatie af. Dit is
toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten.
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Gerelateerde toevoegingen aan reserves
(in €)

Omschrijving

Geraamde
toevoeging
2017

Pijler 11: WMO en volksgezondheid
Volksgezondheid

Gerealiseerde
toevoeging
2017

35.500

35.500

Pijler 12: Jeugdzorg
Bijzondere bijstand
Bijstand
Uitstroom

244.829
0
0

246.186*)
177.784*)
73.351*)

Pijler 13 Participatie
WMO huishoudelijke ondersteuning
WMO

901.532
233.262

1.738.361*)
1.688.441*)

1.415.123

3.959.623

Totaal

*) betreft de toevoeging aan de koepelreserve, naast deze toevoegingen van € 3.924.123 zijn er toevoegingen
geweest aan de reserve sociaal domein die vanuit overhevelingen van verschillende producten die gerelateerd
zijn met het sociaal domein, van in totaal € 241.870. De totale toevoeging is € 4.165.993.

Gerelateerde onttrekkingen aan reserves
Omschrijving

Geraamde
onttrekking
2017

(in €)
Gerealiseerde
onttrekking
2017

Pijler 11: WMO en volksgezondheid Omschrijving
Vluchtelingenwerk
Jeugdactiviteiten
Kinderopvang
Gids gezond in de stad
Jeugdzorg
Doorontwikkeling sociale teams
Gids gezond in de stad
Armoedebeleid
Gezond in de Stad

35.000
10.000
30.000
14.770
3.050.306
175.000
35.000
48.086
1.125

32.259
10.000
30.000
14.770
4.068.035*)
138.615*)
35.000*)
39.315*)
432*)

Pijler 12:Jeugdzorg
Krachtig Noordoostpolder
BUIG
BBZ
Participatie
Sluitende aanpak jongeren

1.018.564
152.983
150.482
-1.591
90.417

874.898*)
0
83.828*)
0
0

4.810.142

5.327.152

Totaal

*) betreft de onttrekking aan de koepelreserve, naast deze toevoegingen van € 5.240.123 zijn er onttrekkingen
geweest ten aanzien van formatie die onder overhead gerubriceerd zijn, van in totaal € 239.921. De totale
onttrekking is € 5.480.044.
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Algemene
dekkingsmiddelen
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Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen zijn baten die niet specifiek kunnen worden toegerekend.
Tot de algemene dekkingsmiddelen worden de onderstaande onderdelen gerekend:
- lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is;
- algemene uitkeringen van het Rijk;
- dividenden;
- saldo van de financieringsfunctie;
- overige algemene dekkingsmiddelen;
- onvoorzien.
Een mogelijk saldo tussen de compensabele BTW en de uitkering uit het BTW
compensatiefonds werd ook tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, maar een
dergelijk verschil kwam alleen voor in de beginjaren van het bestaan van het BTW
compensatiefonds.
Lokale heffingen
Noordoostpolder kent de volgende niet besteding gebonden gemeentelijke heffingen:
(in €)

Omschrijving

Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging
2017

Onroerendezaakbelasting
Toeristenbelasting
Totaal

10.966.000
255.000
11.221.000

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging
2017
10.966.000
312.830
11.278.830

Realisatie
begrotingsjaar
2017
10.982.629
355.830
11.338.459

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

Omschrijving

Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging
2017

Algemene uitkering
Deelfonds sociaal domein
Totaal

44.677.402
21.420.763
66.098.165

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging
2017
45.454.749
22.525.116
67.979.865

Realisatie
Begrotingsjaar
2017
45.474.685
22.525.114
67.999.799

De gerealiseerde algemene uitkering bestaat uit de volgende componenten:
- de bijstelling van de algemene uitkering 2015
€
66.311
- de bijstelling van de algemene uitkering 2016
€
203.134
- algemene uitkering 2017
€ 67.730.354
- totaal
€ 67.999.799
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Dividend
De volgende dividenden zijn dit jaar verantwoord:
(in €)

Omschrijving

Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

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

10.000
35.000
30.000
60.000
0
0
0
135.000

Raming
begrotingsjaar ná
wijziging
32.236
35.000
22.313
108.965
221
482
0
199.217

Realisatie
begrotingsjaar
2017
32.236
35.000
22.314
108.965
221
482
114
199.332

Saldo financieringsfunctie
(in €)

Omschrijving

Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging
2017

Baten
Lasten
Saldo

196.301
-157.200
39.101

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging
2017
196.401
-157.300
39.101

Realisatie
begrotingsjaar
2017
195.187
-159.275
35.912

In de begroting wordt een berekening gemaakt van de boekwaarden van investeringen
en grondexploitatie tegenover het eigen vermogen. Het saldo is het bedrag waarvan
wordt aangenomen dat het gefinancierd moet worden. De rente over dit bedrag wordt als
last in de begroting meegenomen. De boekwaarden zijn vrijwel altijd hoger dan het eigen
vermogen, er wordt namelijk vanuit gegaan dat de investeringen die in een bepaald jaar
in de begroting zijn opgenomen, ook dat jaar volledig worden uitgevoerd.
Doordat een aantal investeringen niet in het begrotingsjaar maar over een reeks van
jaren is geprogrammeerd, wijkt de realisatie af van wat oorspronkelijk is geraamd.
Het saldo van de financieringsfunctie is het saldo van de betaalde rente over aangegane
leningen en rekening-courantsaldi (lasten) en de ontvangen rente over verstrekte
leningen en rekening-courantsaldi (baten).
Overige algemene dekkingsmiddelen
Dit zijn overige inkomsten waar geen bestedingsdoel voor is bepaald.
Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld boetes, of rente die bespaard wordt.
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Onvoorzien
In de primitieve begroting is, in programma 5 Financiën, een raming voor onvoorziene
uitgaven opgenomen van € 250.000. Hiervan is € 35.000 bestemd voor structurele en
€ 215.000 voor incidentele, onvoorziene uitgaven. In het onderstaande overzicht is
aangegeven waarvoor deze raming is ingezet.
(in €)

Gebruik van
onvoorzien

Omschrijving

Programma 0
Programma 1

Primitieve raming
Bodemdaling ten zuidwesten
van Emmeloord
Uitbreiding Parkeervoorziening Schokkerringweg
Subsidie Eventing

Programma 1
Programma 2
Programma 4
Programma 0

Raming
begrotingsjaar vóór
wijziging
2017

Werkbezoek Koninklijk paar
Ten gunste van
rekeningresultaat
Totaal onvoorzien
Budget t.l.v. onvoorzien in 2017 en overgeheveld naar 2018
Programma 2
Energiescan Sportaccommodaties
Programma 2
Geluidscherm VV Tollebeek
Totaal 2017

Raming
begrotingsjaar ná
wijziging
2017

Realisatie
begrotingsjaar 2017

250.000
-

23.000

12.199

-

50.000

50.000

-

25.000

25.000

-

20.000
100.000

19.077
100.000

250.000

218.000

206.276

-

10.000

-

250.000

22.000
250.000

206.276
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Paragrafen

129

Paragraaf
Lokale heffingen
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4.1 Lokale heffingen
Inleiding
Deze paragraaf bevat informatie over de gemeentelijke heffingen en het
kwijtscheldingsbeleid over 2017. De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk
onderdeel van de inkomsten van de gemeente. De lokale heffingen die de gemeente
Noordoostpolder heft en bij de algemene dekkingsmiddelen horen zijn de
onroerendezaakbelastingen en de toeristenbelasting. Voor de overige gemeentelijke
heffingen geldt dat deze op begrotingsbasis niet meer dan kostendekkend mogen zijn.
Voor de afvalstoffenheffing, rioolrechten worden kostendekkende tarieven gehanteerd.

Werkelijke inkomsten lokale heffingen
De OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing vormen samen het gemeentelijke
woonlastenplaatje. Deze drie heffingen zijn goed voor 85% van de totale opbrengst aan
gemeentelijke belastingen en heffingen. Onderstaand overzicht geeft een totaalbeeld van
de inkomsten van de lokale heffingen (belastingen en retributies) in de rekening 2016,
de begroting 2017 en de rekening 2017. Deze bedragen zijn exclusief de kwijtschelding.
Samenstelling inkomstenpakket gemeentelijke heffingen:
(in €)

Omschrijving heffing
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
OZB

Werkelijke

Geraamde

Werkelijke

Inkomsten 2016

Inkomsten 2017

Inkomsten 2017

4.766.080

4.718.888

4.736.307

3.396.075

3.413.927

3.417.368

10.411.199

10.966.000

10.982.629

Liggeld woonschepen

33.873

1.081

876

Leges burgerdiensten

847.357

756.100

883.718

1.948.069

1.331.258

1.278.360

43.052

153.699

170.129

610.107

544.590

557.686

23.915

26.760

22.332

Leges titel 2: omgevingsverg.
Overige leges
Begraafrechten
Marktgelden
Toeristenbelasting
Totaal:

286.101

312.830

355.830

22.365.828

22.225.133

22.405.235
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Realisatie van het beleid ten aanzien van de lokale heffingen
De formele vaststelling van de tarieven voor de diverse belastingen en retributies vindt
plaats door het vaststellen van de belasting- en retributieverordeningen. Bij alle
heffingen waar een relatie is tussen het gebruiken van een bepaalde voorziening / dienst
en het betalen voor deze voorziening / dienst zijn kostendekkende tarieven het
uitgangspunt van beleid. Op basis van historie en uit het oogpunt van efficiency is bij de
gemeente Noordoostpolder een situatie ontstaan, waarbij voor de beoordeling van de
mate van kostendekkendheid de tarieven uit de legesverordening in enkele grote
groepen van producten en diensten worden beoordeeld. Dit vindt aansluiting bij de
producten en taakveldindeling in de programmabegroting.
Kostendekking gemeentelijk woonlastenplaatje
Product- Soort belasting / retributie
nummer

Mate van dekking op basis
van rekening 2017

P407
P410
P153

108%
99%
algemeen dekkingsmiddel

Afvalstoffenheffing
Rioolrechten
OZB

Het invoeren van de nieuwe afvalinzameling heeft een verschuiving veroorzaakt in de
baten en lasten van het inzamelen en verwerken van afval. Zo zijn de baten van het
vermarkten van PMD en oud papier gestegen door meer inzameling. Bovendien was de
marktprijs van oud papier in 2017 erg gunstig. Naast meer baten uit verkoop van
grondstoffen is er ook veel minder restafval verbrand door HVC. Dit heeft geleid tot
lagere lasten. Anderzijds heeft de gemeente meer gft ingezameld. Hierdoor zijn de lasten
voor het verwerken van gft gestegen. De opbrengsten van oud textiel zijn lager door een
exportstop van oud textiel naar Afrika. Het overschot op de afvalstoffenheffing is
toegevoegd aan de egalisatiereserve.
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Afwijkingen op hoofdlijnen van de diverse heffingen
Onroerendezaakbelasting
De diverse opbrengsten OZB liggen mooi in lijn met de ramingen. De totale opbrengst
OZB laat een lichte meeropbrengst zien.
(in €)
Omschrijving
Eigenarenbelasting Woning
Eigenarenbelasting Niet-Woningen
Gebruikersbelasting Niet-Woningen
Totaal:

Raming
2017
5.107.000
3.513.000
2.346.000
10.966.000

Rekening
2017
5.115.738
3.511.447
2.355.444
10.982.629

Verschil
2017
8.738
-1.553
9.444
16.629

Afvalstoffenheffing
Het beleid van de afvalstoffenheffing is gericht op het ophalen, verwerken en afvoeren
van huishoudelijk afval, waarbij getracht wordt om door middel van gescheiden
inzameling en gerichte voorlichting de afvalstroom zoveel mogelijk te beperken. De
inzameling hiervan is uitbesteed aan HVC. Het aantal belastingplichtigen is gestegen. Het
rekeningresultaat ligt daardoor iets boven de raming.
(in €)
Omschrijving

Raming
2017
4.718.888

Afvalstoffenheffing

Rekening
2017
4.736.307

Verschil
2017
17.419

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

Omschrijving
Rioolheffing Woningen
Rioolheffing Niet-Woningen
Totaal:

Raming
2017
3.105.679
308.248
3.413.927

Rekening
2017
3.105.660
311.708
3.417.368

Verschil
2017
-19
3.460
3.441

Toeristenbelasting

Bij de toeristenbelasting is wederom sprake van een stijging van de opbrengst. Zowel het
aantal reguliere overnachtingen bij toeristische accommodaties als het aantal
overnachtingen bij locaties voor arbeidsmigranten is fors toegenomen.
Omschrijving
Toeristenbelasting

Raming
2017
312.830

Rekening
2017
355.830

Verschil
2017
43.000
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Vergelijk van de lokale lastendruk
Tarieven en COELO ranglijst omliggende gemeenten

Bij de jaarrekening wordt in de paragraaf gemeentelijke heffingen jaarlijks ook een
overzicht opgenomen van de tarieven in de omliggende gemeenten met daarbij het
rangnummer toegekend door de COELO.
In het onderstaande overzicht zijn naast de tarieven van de gemeente Noordoostpolder,
de tarieven opgenomen van vier omliggende gemeenten. Ten opzichte van rangnummer
180 in het jaar 2016, heeft de gemeente Noordoostpolder op de COELO ranglijst in 2017
met rangnummer 174 een betere positie.
Gemeente

Afvalstoffen
éénpersoons
huishouden

Noordoostpolder
Urk
Dronten
Lelystad
Steenwijkerland

Afvalstoffen
meerpersoons
huishouden

225
199
243
250
181

Riool-

OZB-

Totale

heffing

woning

woonlast
meerpersoons
huishouden
734
852
696
760
716

265
199
243
295
254

193
273
126
143
252

0,1533
0,1917
0,1678
0,1972
0,1106

COELO
Ranglijst

174
349
118
224
142

Bron: Coelo digitale atlas 2017. De bedragen voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de totale woonlasten
zijn in euro’s. Nummer 1 heeft de laagste woonlasten, nummer 398 de hoogste.

Kwijtscheldingsbeleid
In 2017 zijn 1.408 kwijtscheldingsbesluiten genomen. Hiervan werden er 1.231
toegewezen en 177 afgewezen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal verzoeken om
kwijtschelding met 14 verzoeken licht toegenomen. De toename van het aantal
kwijtscheldingsverzoeken is toe te rekenen aan de succesvolle herziene aanpak van de
dwanginvordering. Door de persoonlijke benadering van de deurwaarder, zijn daardoor
ook in 2017 nog extra verzoeken ingediend die betrekking hebben op voorgaande
belastingjaren. Een verzoek om kwijtschelding kan te allen tijde worden ingediend en is
niet aan een fatale termijn gebonden. Het kwijtgescholden bedrag is in 2017 gestegen
naar € 550.415,- en ligt daarmee boven de raming.
Van de toewijzingen hebben 829 belastingschuldigen automatisch kwijtschelding
ontvangen. Deze groep blijft jaarlijks stijgen. De groep die in aanmerking komt voor
automatische kwijtschelding wordt gevormd door belastingschuldigen die langdurig van
een minimaal inkomen moeten rondkomen en waaraan vorig jaar ook kwijtschelding is
verleend.
De controle op het verlenen van automatische kwijtschelding wordt uitgevoerd middel
van bestandsvergelijking door de Stichting Inlichtingenbureau. Deze stichting is opgericht
door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tegen een genomen
kwijtscheldingsbesluit kan de belastingschuldige in beroep komen. In 2017 werden 13
beroepschriften ontvangen. Hiervan zijn er 3 geheel of gedeeltelijk toegewezen.
Om een volledig beeld te krijgen over het kwijtscheldingsverloop van de afgelopen twee
jaar, zijn in het onderstaande overzicht ook de rekeningcijfers over 2016 opgenomen.
(bedragen in €)

Rekening
2016

Soort heffing
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
OZB
Totaal

303.684
234.150
8.667
546.500

Raming
2017
296.000
231.000
4.974
531.974

Rekening
2017
307.461
238.001
4.953
550.415

Verschil
2017
11.461
7.001
-21
18.441
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Paragraaf
Weerstandsvermogen en
risicobeheersing
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4.2 Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
Het weerstandsvermogen is te definiëren als “het vermogen van de gemeente
Noordoostpolder om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen, zonder dat
het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt.” Deze risico’s zijn kosten die niet zijn
gedekt middels de begroting of waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of
verzekeringen afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor de gezondheid
van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de
meerjarenraming.
Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin de gemeente in staat is
middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit
betekent dat het beleid veranderd moet worden. In artikel 11 van het Besluit begroting
en verantwoording is het belang aangegeven van het voeren van een adequaat
risicomanagementbeleid. Uit dit artikel volgt dat de paragraaf inzake het
weerstandsvermogen tenminste bevat:
a.
b.
c.
d.
e.

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

De paragraaf financiële positie (4.9.) voorziet in de laatste twee onderdelen. In deze
paragraaf gaat het om die elementen waar tegenvallers eventueel door bekostigd kunnen
worden zoals de algemene reserve, maar ook de onbenutte belastingcapaciteit en de
stille reserves.
Een risico is een kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis
van materieel belang die niet is voorzien. De risico’s die relevant zijn voor het
weerstandsvermogen zijn die risico’s, die niet anderszins zijn ondervangen.
4.2.1 Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en risico’s
In 2013 is de nota weerstandsvermogen en risicomanagement herzien en vastgesteld.
Middels deze herziene nota is bepaald welke instrumenten ingezet worden voor de
financiering van de incidentele en structurele risico’s. Gemeenten moeten zelf een
beleidslijn formuleren over de in hun organisatie noodzakelijk geachte
weerstandscapaciteit in relatie tot de specifieke risico’s. In deze nota is dit beleid voor
Noordoostpolder uiteengezet. In deze nota wordt eerst een uitleg van de belangrijkste
begrippen gegeven, de weerstandscapaciteit nader toegelicht en volgt een inventarisatie
van de risico's. Voor verdere detaillistische uiteenzetting van de doelen en definities
omtrent het beleid weerstandscapaciteit en risico’s verwijzen wij naar deze nota.
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4.2.2 Inventarisatie weerstandscapaciteit
In deze sectie wordt de weerstandscapaciteit toegelicht en zijn de bijbehorende risico’s
geïnventariseerd. Het gaat om een inventarisatie op hoofdlijnen. De inventarisatie krijgt
voor het bepalen van het weerstandsvermogen zijn waarde als de risico’s financieel
worden vertaald en in relatie worden gebracht met de weerstandscapaciteit. Om
verantwoord en onderbouwd een minimumniveau van de algemene reserve vast te
kunnen stellen is er een risico-inventarisatie en –analyse gemaakt. De resultaten zijn
meegenomen in deze paragraaf. De weerstandscapaciteit is als volgt opgebouwd:






de opgenomen ruimte in de stelpost voor onvoorziene uitgaven;
het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve;
het overige deel van de algemene reserve, mits bij onttrekking aan de reserve
tegelijkertijd middelen worden vrijgemaakt om de derving aan bespaarde rente
structureel op te kunnen vangen;
de stille reserves, zijnde die activa waarvan de boekwaarde lager is dan de
werkelijke waarde en die direct verkoopbaar zijn;
de eventuele ruimte in de belastingcapaciteit.

Ad a.) Onvoorzien

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

In de rekening 2017 is het eigen vermogen van Noordoostpolder berekend op
€ 86 miljoen exclusief bestemming van het resultaat. Onderdeel van het eigen vermogen
is het deel van de algemene reserve € 18 miljoen. Inzet van deze reserves voor een
risico wat zich manifesteert is mogelijk, ondanks dat een deel van deze reserves zijn
geoormerkt. Indien deze geoormerkte reserves toch worden ingezet voor een ander doel
betekent dat het beleid hierop overeenkomstig moet worden aangepast.
Ad c.) Stille reserves

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

De belastingcapaciteit is de ruimte om belastingen en heffingen te kunnen verhogen.
Dit is vooral afhankelijk van de keuzes die de Raad hierin wil maken. Als uitgangspunt
wordt aangenomen dat de ruimte die Noordoostpolder hier heeft nihil is. De mogelijkheid
om inkomsten te realiseren wordt op dit punt buiten beschouwing gelaten.
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4.2.3 Inventarisatie en toelichtingen risico’s
1) Bouwgrondexploitatie
Marktontwikkelingen en planningen
Als gemeente lopen wij soms risico’s bij het te koop aanbieden van grond. Vooral risico’s
op verschillen tussen de verwachte opbrengsten en de werkelijke opbrengsten. Deze
verschillen ontstaan vaak door externe factoren waar de gemeente geen invloed op
heeft. Bijvoorbeeld marktontwikkelingen, renteontwikkelingen of bezwaarprocedures bij
de planvorming. Hoe groot deze risico’s zijn, is moeilijk in te schatten. De gevolgen
zullen zoveel mogelijk binnen de complexen zelf worden opgevangen. Voor de complexen
waarop nu verlies verwacht wordt, wordt een verliesvoorziening getroffen ten lasten van
de reserve grondexploitatie. De verliesvoorzieningen worden ieder jaar geactualiseerd.
De exploitaties met het grootste risicoprofiel zijn complex 50 (Centrumplan Emmeloord),
complex 82 (Wellerwaard), de complexen 34 en 38 (De Munt II fasen 1 en 2) en complex
65 (Ens Zuidoost).
Centrumplan Emmeloord
In 2017 is de grondexploitatie Centrumplan Emmeloord vastgesteld. De uitvoering van
het plan is vervolgens van start gegaan. Er is veel interesse in de afname van grond voor
commerciële ontwikkelingen en appartementen.
Risico’s voor dit complex zijn de hogere kosten van de aanleg van de openbare ruimte en
het stagneren van grondverkopen.
Complex Wellerwaard
De verkoop van de woningbouwkavels loopt achter bij de planning. Wel is er veel
interesse in de bouwkavels. Er bestaat koudwatervrees om als eerste te starten met
bouwen. Wanneer er één start volgen er meer.
Het grootste risico is dat de vraag naar de buitengewone kavels op een gegeven moment
‘op’ is en fase 2 van het woningbouwgebied niet ingevuld kan worden.
Bedrijventerrein De Munt 2
De markt voor bedrijventerreinen in Emmeloord trekt voorzichtig aan. De interesse in
afname groeit. In 2017 heeft zoals gepland de uitgifte van een grote kavel op de Munt II
fase 2 plaatsgevonden.
Het aanbod van grote terreinen wordt beperkter. Op de Munt II fase 1 is nog voldoende
aanbod aan kleine en middelgrote kavels.
Voor beide complexen van de Munt II fase 1 en 2 geldt dat er een forse negatieve
boekwaarde bestaat. Deze boekwaarde moeten we terugverdienen door kavelverkopen in
de (nabije) toekomst.
Reserve grondexploitaties
De reserve grondexploitaties bedraagt nu circa € 14,5 miljoen. Noordoostpolder heeft al
voor € 8,5 miljoen aan voorzieningen getroffen op de BIE’s. Daarmee zijn de financiële
risico’s voor de grondexploitaties teruggebracht naar een acceptabel niveau onder de
huidige waardering van de gronden. Het verloop van de reserve kan in de volgende jaren
sterk worden beïnvloed door plannen voor het Stadshart.
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2a) WMO
Als gemeente leveren wij zorgvoorzieningen, zoals huishoudelijke hulp, rolstoelen en
trapliften. Dit is een wettelijke verplichting vanuit de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). Wij moeten goede zorg leveren aan iedereen die dat nodig heeft.
Hoeveel dat kost, is vooraf niet precies te voorspellen. Vooraf weten wij namelijk niet
hoeveel vraag er is en welke voorzieningen de mensen nodig hebben. Dit kan betekenen
dat er meer kosten worden gemaakt dan begroot. Bijvoorbeeld als er in één jaar veel
dure voorzieningen nodig zijn, zoals aanpassingen in woningen.
Het risico bestaat dan dat het budget wordt overschreden. Want inwoners hebben recht
op de zorg, ook als het budget op is (zgn. open-einde regeling). Het doel is dat inwoners
de zorg krijgen die nodig is en binnen de beschikbare budgetten van 2020. Om dit doel
te bereiken is een transformatieagenda opgesteld.
2b) Jeugdbeleid
De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De gemeente moet de
hulp die nodig is, aanbieden en betalen. Net als bij de WMO is dat een open-einde
regeling. Vooraf is niet precies te voorspellen hoe groot de vraag om jeugdhulp per jaar
zal zijn. En daarom ook niet of de kosten ervan binnen het budget blijven.
De gemeente kan sturen op lokaal samenhangende zorg voor gezinnen en kinderen. De
transitie ligt achter ons. Er wordt nu gewerkt aan inhoudelijke vernieuwing. Dit is vooral
gericht op het hanteren van een andere werkwijze bij de gezinnen. Ook zit de
vernieuwing in het ontwikkelen van een nieuwe zorginfrastructuur binnen de gemeente.
Dat doen wij met de opbouw van sociale teams, een interventieteam en een
specialistentafel. Het doel daarvan is om zo snel, dichtbij en licht als mogelijk
ondersteuning te kunnen bieden. Dit past bij de nieuwe jeugdwet. Deze vernieuwing sluit
beter aan bij de hulpvraag van onze inwoners, maar kost tijd.
De verwachte overschrijding wordt afgedekt door te onttrekken aan de reserve sociaal
domein en is meerjarig becijferd. Het doel is dat jongeren de hulp krijgen die nodig is en
binnen het beschikbare budgetten van 2020. Om dit doel te bereiken is een
transformatieagenda opgesteld.
2c) Tarieven WMO & Jeugd
Om de WMO-zorg en jeugdhulp te leveren, kopen wij zorg bij circa 50 aanbieders. Er zijn
signalen dat de tarieven die wij hen daarvoor betalen, misschien niet kostendekkend zijn.
In 2018 worden de tarieven daarom verder besproken. Dat gebeurt als onderdeel van het
systeem van inkoop en transformatie en in samenhang met de doorontwikkeling van het
zorglandschap. De tarieven zijn voor 2018 aangepast. De financiële gevolgen daarvan
zijn lastig te schatten. Want de kans bestaat dat het beroep op algemene voorzieningen
toeneemt en het beroep op (duurdere) maatwerkvoorzieningen afneemt. Een inkoopvisie
is in ontwikkeling. Op basis van deze inkoopvisie wordt de verschuiving van
maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen bevorderd.
3) Lening ziekenhuis
Het ziekenhuis (MC Groep) heeft geld van ons geleend via een achtergestelde lening.
Geld uitlenen is altijd een risico, omdat de kans bestaat dat de lening niet terugbetaald
wordt. Het risico voor de lening aan het ziekenhuis bedraagt € 2,4 miljoen. Als het risico
van niet afbetalen zich voordoet, dient het daadwerkelijk verlies te worden genomen. Wij
verwachten dat het ziekenhuis in 2019 de eerste aflossing doet.
4) Garantstellingen
Onze gemeente staat direct garant voor € 156.062. Het gaat daarbij om leningen voor de
financiering van de flat Toutenburgh en borgtochtovereenkomsten van Zelfstandigen
Loket Flevoland. Voorts bestaat het risico dat de aandeelhouders van HVC gevraagd
worden om tekorten op de exploitatie aan te vullen naar rato van het
aandelenpercentage, hier wordt jaarlijks een premie voor ontvangen.
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5) Tertiaire achtervang
Dit betreft een garantstelling voor sociale woningbouw waarvoor de gemeente een
tertiaire achtervangfunctie vervult. Per ultimo 2017 vervult de gemeente deze
achtervanfunctie voor in totaal € 87 miljoen. Het waarborgfonds sociale woningbouw zal
eerst aansprakelijk worden gesteld, voor zo ver het waarborgfonds niet kan bijdragen zal
de gemeente Noordoostpolder verplicht zijn om een renteloze lening te verstrekken aan
het waarborgfonds. Op basis van een toetsingskader, worden risico’s beheerst en
beslissingen genomen of achtervang mogelijk en gewenst is. De financiële situatie van de
woningbouwvereniging wordt jaarlijks besproken met de gemeente.
6) Wet sociale werkvoorziening
Wij betalen als gemeente de kosten van de sociale werkvoorziening. Daarvoor ontvangen
wij een vergoeding van het Rijk. Op dit gebied lopen wij twee risico’s.
Ten eerste daalt de vergoeding die wij van het Rijk ontvangen. Die daling is van € 25.240
per arbeidsjaar in 2017 naar € 23.685 per arbeidsjaar in 2021. Deze verlaging dient
opgevangen te worden binnen de exploitatie van het SW-bedrijf. Daarnaast ontwikkelt
het totale budget zicht op basis van een verwachte afbouw van het aantal Wsw
medewerkers. Als de werkelijke daling achterblijft bij de verwachte daling, kan er een
tekort ontstaan. Tot op heden is de realisatie redelijk in lijn met de (herziene)
verwachting van het Rijk gebleken. De GR IJsselmeergroep, die de Wsw uitvoert, heeft in
2017 geen tekort. Het risico blijft voor de komende jaren wel bestaan.
Blijfkans WSW
% minus efficiencykorting
Aantal arbeidsjaren
Ontvangen subsidie (x €1.000)
Per arbeidsjaar

2017

2018

2019

2020

2021

96,79%

92,25%

87,97%

84,30%

79,92%

226,45

215,82

205,81

199,02

188,72

€ 5.716

€ 5.243

€ 4.906

€ 4.640

€ 4.470

€ 25.240

€ 24.292

€ 23.838

€ 23.315

€ 23.685

7) Vennootschapsbelasting
Per 1 januari 2016 worden gemeenten vennootschapsbelastingplichtig voor activiteiten
waarbij zij optreden als ondernemer. Na de inventarisatie en toetsing van alle activiteiten
binnen de gemeente Noordoostpolder is duidelijk geworden dat de eventueel in de
toekomst te betalen belasting nagenoeg geheel zal voortkomen uit behaalde fiscale
resultaten in het grondbedrijf. Gezien er tot op heden nog veel onduidelijkheden zijn over
de te hanteren uitgangspunten zoals de toerekening van kosten, waardering van de
fiscale openingsbalans, rentepercentages etc. is er nog geen realistische kwantificatie van
de belastingdruk te geven. Vanaf 2016 is een voorlopige aanslag aangevraagd van
€ 150.000 te betalen belasting, dit om te voorkomen dat 8% rente verschuldigd is over
het te betalen bedrag. Een ander risico is de lopende landelijke discussie om het
verkopen van afval ook onder de belaste activiteiten te krijgen. Daarnaast wordt er
vooroverleg gevoerd over de verwerking van het afgesloten Stadshart en het
vastgestelde plan Hart voor Emmeloord. Voor de aangifte over 2016 is verlengd uitstel
aangevraagd.
8) Minimabeleid
Beroep op bijzondere bijstand en schuldhulpverlening blijft onverminderd hoog. De
huisvesting van vergunninghouders legt een extra druk op de uitgaven bijzondere
bijstand voor woninginrichting. Daarnaast vertoont de verstrekking van bijzondere
bijstand voor bewindvoeringskosten in de afgelopen jaren een steeds maar stijgende lijn.
9) Participatiewet-budget (voorheen BUIG)
Het BUIG budget wordt vanaf 2017 door het Rijk op een andere manier berekend. Het
nieuwe rekenmodel moet zorgen voor een reëel budget per gemeente. In 2017 is het
aantal uitkeringsgerechtigden licht gedaald en is het budget toereikend.
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4.2.4 Risicomatrix
Naast de reguliere risico’s in de bedrijfsvoering is er een risico-inventarisatie opgesteld in
verband met de gemeentelijke ambities voor de komende jaren in relatie tot de
exploitatie en ontwikkeling van de reservepositie. Voor de belangrijkste zaken van
materiële omvang zijn risico-inventarisaties en risicoanalyses gemaakt. Zaken die binnen
aanvaardbare grenzen onderdeel vormen van het normale bedrijfsrisico van de gemeente
zijn niet opgenomen. Een adequaat risicomanagement ondervangt de noodzaak hiertoe .
In de matrix op de volgende pagina staan de grootste risicogebieden opgenomen. Deze
risico’s zijn gesplitst naar de reserve waaruit een manifestatie van het risico financieel
gedekt zou moeten worden. Op basis van de matrix heeft ieder risico een indeling in een
categorie (van zeer laag tot zeer hoog) waaruit het bijbehorende risicoprofiel blijkt.
Risicoprofiel
Kans dat het risico

Zeer laag

Laag

Gemiddeld

Hoog

Zeer hoog

0%-20%

20%-40%

40%-60%

60%-80%

80%-100%

1

2

3

4

5

zich manifesteert
Kans op voordoen risico
Categorie per risico
Nr Omschrijving

Risicoprofiel
Categorie per
risico

Categorie 1
Algemene
reserve

Categorie 2
Specifieke
bestemmingsreserve

Categorie 3

Categorie 4

Reserve
Sociaal
Domein

Grondexploitaties

1

Grondexploitaties

3

X

2a

WMO

3

X

2b

Jeugdhulp

4

X

2c

Tarieven WMO & Jeugd

3

X

3

Lening ziekenhuis

2

X

4

Garantstelling

3

X

5

Tertiaire achtervanger
sociale woningbouw

2

X

6

Wet sociale
werkvoorziening (WSW)

3

7

Vennootschapsbelasting

4

8

Minimabeleid

3

X

9

BUIG (inkomensdeel)

3

X

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

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

Grondexploitaties (S)

Laag (2)
30%

Gemiddeld (3)
50%

Hoog (4)
70%

€ 5.000.000

-

€ 2.500.000

2a. WMO (S)

€ 2.500.000

-

€ 1.250.000

-

2b. Jeugd (S)

€ 2.500.000

-

-

€ 1.750.000

2c. Tarieven WMO en jeugd (S)

€ 2.000.000

-

€ 1.000.000

-

3.

Lening ziekenhuis (I)

€ 2.400.000

€ 720.000

-

-

4.

Garantstellingen (I)

€ 1.000.000

-

€ 500.000

-

5.

Achtervang WSW (I)

€ 25.000.000

€ 7.500.000

-

-

6.

Wet sociale werkvoorz. (S)

€ 2.500.000

-

7.

Vennootschapsbelasting (S)

-

€ 350.000

8.

Minimabeleid (S)

9.

Participatiewet (S)
Totaal Risico:
Totaal Risico * Kans

€ 5.000.000
€ 500.000

-

-

€ 500.000

-

€ 250.000

-

€ 2.750.000

-

€ 1.875.000

-

€ 49.150.000

€ 8.220.000

€ 9.875.000

€ 2.100.000

€ 20.195.000

Confrontatietabel
+ Vrij Aanwendbaar Algemene Reserve (2017)
+ Reserve Sociaal Domein (2017)
+ Reserve Grondexploitatie (2017)
-

Risicomanifestatie
Subtotaal weerstandsvermogen:

€ 18.010.746
€ 6.271.162
€ 14.502.784
-/- € 20.195.000
€ 18.589.692

+ Geoormerkte bestemmingsreserves (2017)

€ 42.950.729

+ Stille Reserves (prudente schatting) (2017)

€ 10.000.000

Eindtotaal weerstandscapaciteit:

€ 71.540.421

Het ruim positieve eindtotaal houdt in dat risico’s voldoende opgevangen kunnen worden.
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4.3 Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
In deze paragraaf wordt de stand van zaken van de gemeentelijke kapitaalgoederen
aangegeven. Het gaat hierbij om wegen, riolering, gebouwen, water en groen. Dit zijn
goederen die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren.
Jaarlijks is het noodzakelijk om te investeren in aanleg, onderhoud, vervanging of
renovatie van deze goederen. Enerzijds voor het reguliere beheer van de
kapitaalgoederen (structureel een bedrag per jaar) en anderzijds voor periodieke
vervanging en renovatie/groot onderhoud (eens per x aantal jaren één groot bedrag).
In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten is verwoord dat de
goederen die de gemeente heeft op een minimum niveau moeten worden onderhouden,
waarbij achterstallig onderhoud moet worden voorkomen. In de beleidsplannen die
uitvoering geven aan artikel 18 van de Financiële Verordening gemeente Noordoostpolder
(hierna: financiële verordening) wordt invulling gegeven aan de diverse kapitaalgoederen, waarvoor de raad de gewenste onderhoudsniveaus voor de verschillende
kapitaalgoederen heeft vastgelegd.
Deze plannen vormen daarmee de basis voor de budgettaire keuzes die nodig zijn om het
gewenste onderhoud uit te kunnen voeren. Het gaat daarbij niet uitsluitend om de
hoogte van de budgetten, maar ook om de systematiek (zoals structureel of incidenteel
budget, keuze voor wel of niet activeren van investeringen, keuze voor het wel of niet
instellen van een voorziening of reserve, etc.).
Het Beleidskader (BOR)
Het Beleidsplan Openbare Ruimte 2014-2024 (hierna: BOR) is het beleidskader voor het
beheer van de openbare ruimte en door de raad vastgesteld op 17 februari 2014. Hierin
staat voor de komende jaren de ambitie voor de openbare ruimte van de gemeente
Noordoostpolder. Daarvoor geeft het plan antwoord op de vragen:
• Waar is openbare ruimte geschikt voor
• Welke kwaliteit verlangen wij in onze openbare ruimte
• Hoe zorgen wij ervoor dat de openbare ruimte die kwaliteit heeft en blijft houden
• Welke middelen zijn hiervoor benodigd
Het BOR vormt een brug tussen aan de ene kant de visies van de gemeente zoals onder
andere vastgelegd in de structuurvisie, het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan en de
plannen op operationeel niveau zoals uitvoerings- en sectorale beheerplannen.

4.3.1 Wegen, straten en pleinen
Beleidskaders, onderhoudsniveaus en beheerplannen
Het beleidskader voor de wegen en bruggen is opgenomen in het BOR. Verhardingen en
bruggen zijn onderhouden op een kwaliteitsniveau C, met uitzondering van de
centrumgebieden, waar een B-niveau aangehouden wordt. De prioriteitsvolgorde is veilig,
heel en schoon. De wegen worden jaarlijks geïnspecteerd volgens de CROW-methodiek
en voor de civiele kunstwerken wordt een tweejaarlijkse toestandsinspectie uitgevoerd en
een conditiemeting volgens NEN2767.
Voor het groot onderhoud aan wegen is een “voorziening wegen” ingesteld waar jaarlijks
aan wordt gedoteerd. Voor de vervanging van de bruggen wordt jaarlijks gereserveerd in
een bestemmingsreserve. Door herziening van het BBV zijn deze reserves omgebouwd
tot afschrijvingsreserve in het betreffende investeringsjaar. De wegduikers worden als
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onderdeel van de wegconstructie zo nodig gelijktijdig vervangen met het groot
onderhoud aan de wegen.
In de jaren 2016-2018 wordt er jaarlijks circa een half miljoen extra geïnvesteerd om de
wegbermen in het buitengebied veiliger te maken. Het gaat hier om het aanbrengen van
bermverharding en indien nodig het verlagen van de wegbermen. Deze investering
voorziet in de aanpak van de wegen met de hoogste prioriteit ten aanzien van de
bermen. In 2017 is een meerjaren-onderhoudsbestek aanbesteed voor bermverlagingen.
De uitvoering is begin 2018 gestart.
Zowel asfalt als elementenverhardingen zijn op het afgesproken niveau onderhouden.
Voortdurend wordt gezocht om op een efficiënte manier werk met werk te maken. Hierin
wordt gestreefd naar een integrale afstemming van onderhoud wegen en riolering.
Doordat werkzaamheden nodig zijn voor het afkoppelen of vervangen van riolering geeft
dit de gelegenheid, om met inzet van onderhoudsgelden voor verhardingen, gelijktijdig
de bovengrondse inrichting op te waarderen.
Gerealiseerde grotere projecten zijn:
- Herinrichting van het Midden in Bant en Emmeloord Centrum Oost;
- Realiseren rotonde op kruispunt Urkerweg-Scandinaviëlaan. Dit is uitgevoerd door
het wegonderhoud te combineren met de geplande vervanging verkeerslichten;
- Grootonderhoud Mammouthweg, Sluitgatweg, Nagelerweg (gedeelte binnen de
kom);
- Aanleg rotonde Moerasandijviestraat-Espelerlaan;
- Herinrichting loswallen Bant en Marknesse;
- Herinrichting Onder de Toren en rotonde Koningin Julianastraat.
Financiën

De in de begroting beschikbare middelen voor het onderhoud van de wegen zijn
voldoende voor het noodzakelijke onderhoud. Het afgelopen jaar was een stijging in de
prijzen van de aanbestedingsmarkt merkbaar. Door de meerjarencontracten en de nog
relatief lage asfaltprijzen, zijn de werkzaamheden binnen de budgetten uitgevoerd.
Uitgangspunt is dat het onderhoudsniveau niet onder niveau C mag komen. Verder zijn
extra middelen (€ 0,5 miljoen) incidenteel beschikbaar gesteld, via de Perspectiefnota,
voor de aanpak van slechte wegbermen ter verbetering van de verkeersveiligheid.
De jaarlijkse reservering voor de vervanging van bruggen is afgestemd op de
vervangingsopgave tot en met ca. 2030. Voor de vervangingsopgave vanaf 2030 wordt
nog niet gereserveerd!
Voorafgaand aan de herziening van het beheerplan in 2019 worden hierin keuzes
gemaakt.
4.3.2 Riolering
Beleidskaders, onderhoudsniveaus en beheerplannen
De taken en verplichtingen op het gebied van riolering zijn vastgelegd in de Wet
milieubeheer (Wm art. 10.33). Een verplichting uit de Wet milieubeheer is het opstellen
van een gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
2012-2016 (de termijn is verlengd naar 2017) is daardoor een los van het BOR 20142024 opererend beleidsplan. De uit te voeren rioleringsmaatregelen worden nauw
afgestemd met het wegbeheer om zo efficiënt mogelijk “werk met werk” in uitvoering te
brengen.
Voor het uitvoeren van de onderhouds- en vervangingsmaatregelen is in het afgelopen
jaar het in het vGRP 2012-2016 opgenomen kostendekkingsmodel herberekend. De
kwaliteit van het huidig areaal van onze rioleringsstelsels is beter dan eerder
aangenomen. De aangenomen levensduur, opgenomen in het huidig vGRP van 60 jaar
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kan verlengd worden naar 85 jaar. Gevolg is dat het gehanteerde tarief voor een woning
van € 193,44 in 2017, voor 2018 is verlaagd naar € 174,00.
Gerealiseerde grotere projecten zijn:
- Vervanging van een gemengd rioleringsstelsel door een gescheiden stelsel in de
Blocq van Kuffeler-, Colijnlaan, Almereplein en Prof. G Moliére-, Jansma- en
Sportlaan;
- Een deel van de Baan in Ens en de aansluitende Stallijnstraat is een
regenwaterriool aangelegd;
- Het Midden in Bant is gelijktijdig met de wegwerkzaamheden een regenwaterriool
aangelegd;
- Vooruitlopend op de reconstructie van Espelerlaan-Onder de Toren is de
bestaande gemengde riolering vervangen door een gescheiden stelsel. De
bestaande riooloverstort ter hoogte van Onder de Toren-Korte Dreef is na aanleg
van het nieuwe regenwaterriool gesloten;
- De onderhoudswerkzaamheden en renovaties aan rioolgemalen zijn in 2017
volgens planning en binnen geraamde budget uitgevoerd. In totaal zijn er 2
minigemalen, 3 rioolgemalen en 1 bergbezinkbassin gerenoveerd.
Financiën
De lasten bestaan uit exploitatiekosten voor beheer, aflopende kapitaallasten,
kwijtscheldingen en BTW. De investeringen bestaan uit vervangingen en
verbetermaatregelen. Nieuwbouw wordt uit de grondexploitatie gefinancierd en wordt
niet meegenomen in de investeringskosten. Om schommelingen in de lasten op te
kunnen vangen en toekomstige sterke stijgingen te voorkomen, wordt naast de
voorziening gebruik gemaakt van een egalisatiereserve.
De Gemeentewet schrijft voor dat elke gemeente jaarlijks begrotings- en
verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) stelt regels en randvoorwaarden op met betrekking tot
het bepalen van de kostendekking van de rioolheffing en financiering van investeringen
in de riolering. De rioolheffing mag alleen worden uitgegeven aan het doel. De
voorziening moet te allen tijde 100% kostendekkend blijven en mag op geen enkel
moment een negatieve stand laten zien. Voor het realiseren van de doelstellingen
opgenomen in het vGRP binnen de daarvoor vastgestelde planperiode blijft, bij verlaging
van het tarief voor de rioolheffing in 2018, de stand van de voorziening voldoende
toereikend om de voorgenomen maatregelen voor de komende jaren te blijven uitvoeren.
4.3.3 Stedelijk water
Beleidskaders, onderhoudsniveaus en beheerplannen
Op basis van de Maatwerkovereenkomst Stedelijk Water verzorgt het Waterschap
Zuiderzeeland het onderhoud aan de vijverpartijen. Dit betreft het ecologisch beheren
van de waterpartijen en het intact houden van lichte beschoeiingen rondom deze
wateren. Damwandconstructies en overige constructies aan het water worden door de
gemeente onderhouden. Zo zijn er in het afgelopen jaar voor € 12.000, - aan gordingen
vervangen.
Financiën
De werkzaamheden zijn binnen budget uitgevoerd op basis van de afgesproken
kwaliteitskaders.
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4.3.4 Groen, speelvoorzieningen en bossen
Beleidskaders, onderhoudsniveaus en beheerplannen
De speeltoestellen op de gemeentelijke speelplaatsen worden onderhouden conform de
normering van het Attractiebesluit (wettelijk kader). In 2018 is een éénmalig budget ter
beschikking gesteld om (oude) versleten en afgekeurde speeltoestellen te vervangen.
Hiermee behouden wij het kwaliteitsniveau.
Het BOR vormt het beleidskader voor het onderhoud aan het groen, bomen en
speelvoorzieningen. Afgelopen jaar zijn extra middelen (€ 180.000) ingezet om het
onderhoudsniveau van de onkruidbeheersing in het groen te verhogen naar niveau B.
Verder zijn extra middelen (€ 153.000) ingezet om het bomenareaal en de bossen op een
veiliger niveau te onderhouden. De volwassen bomen vragen meer onderhoud en ook
door boomziekten is extra onderhoud nodig. Uit onderzoek blijkt dat de Essentaksterfte
in de polder flink toeneemt.
In een onderliggend beheerplan en beheersysteem is de vertaling gemaakt van
beleidskaders naar de tactische en operationele uitvoering. Onderzocht wordt in hoeverre
het grote bomenbestand vitaal is en of het onderhoudsplan en de wijze van beheer en
vervanging voor de toekomst voldoen. Ook zijn scenario’s opgesteld hoe omgegaan kan
worden met de vervangingsaanplant.
De Europese Commissie heeft de toepassing voor glyfosaat (Round-up) met 5 jaar
verlengd. Het verbod op het gebruik van glyfosaat in de openbare ruimte blijft echter
gehandhaafd!
Ook is extra budget ingezet voor de aanpak van onkruid op verharding. Deze
alternatieven zijn minder effectief en dienen frequenter te worden uitgevoerd. Gestart is
met het toepassen van bepaalde soorten vaste planten waarmee minder noodzakelijke
onderhoudskosten en meer kleur en variatie in het groen bereikt wordt.
Financiën
De beschikbare budgetten zijn voldoende om de gestelde ambities te bereiken. Het
verbod op chemische bestrijdingsmiddelen zorgt er voor dat tijdens zeer groeizame
perioden het te behalen onderhoudsniveau onder druk blijft staan.
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4.3.5 Gemeentelijke gebouwen
Beleidskaders, onderhoudsniveaus en beheerplannen
In het “Gemeentelijk Gebouwen Plan 2010 t/m 2019” zijn onder meer de
onderhoudsniveaus en de daarbij behorende kosten voor het groot onderhoud aan de
gemeentelijke gebouwen opgenomen. Het verouderende gebouwenbestand zorgt voor de
nodige fluctuaties in de onderhoudskosten. Om deze fluctuaties te egaliseren wordt er
met een voorziening voor groot onderhoud gewerkt.
Jaarlijks is er een inspectie van alle gebouwen. Deze inspectie wordt uitgewerkt in een
uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan beschrijft het onderhoud dat in het betreffende jaar
noodzakelijk is en wordt ter instemming aan het college voorgelegd. Tevens vindt
jaarlijks een evaluatie van het uitvoeringsplan plaats.
De gebouwen zijn onderhouden op het onderhoudsniveau “heel en veilig”. Alle gebouwen
voldoen aan dit kwaliteitscriterium. Er is dan ook geen sprake van achterstallig
onderhoud.
Begin 2018 worden de uitkomsten van het project “voorzien in vastgoed” door de
gemeenteraad vastgesteld. Dit heeft gevolgen voor de onderhoudsvisie van de
gebouwen. In 2018 wordt het Gemeentelijke Gebouwen Plan daarom herzien en
voorgelegd aan het College en de Raad.
Financiën
De budgetten voor het groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen zijn over het
totaal van alle gebouwen bezien voldoende geweest om het nagestreefde
onderhoudsniveau te halen. De budgetten voor het ad hoc onderhoud staan echter onder
druk.
De budgetten geven maar een beperkte ruimte voor verduurzaming. Maar toch is er
binnen de financiële ruimte altijd gekozen voor de meest duurzame oplossing.
Wel hebben we te maken een scherp stijgende lijn in de bouwkosten (+5%), langere
levertijden en langere planningstijden door capaciteitsgebrek bij aannemers.
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4.4 Financiering
De financieringsparagraaf bevat informatie over het financieringsgedrag van de
gemeente. In het kader van de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) zijn regels
vastgesteld die van kracht zijn op het beheersen van financiële risico’s, op aangetrokken
en uitgezette middelen- c.q. het risicomanagement.
De wet FIDO is een raamwerk, dat de risico’s in het financieringsbeleid van overheden
binnen de perken moet houden en tegelijkertijd flexibiliteit en transparantie in de
financieringsstructuur mogelijk maakt.
Deze financieringsparagraaf geeft informatie over de algemene ontwikkelingen en de
concrete beleidsplannen over het risicobeheer, de gemeentefinanciering en het
kasbeheer.
4.4.1 Risicobeheer
Het kernonderdeel van de financieringsparagraaf is het risicoprofiel. Onder risico’s
worden hier verstaan:

renterisico

koersrisico

kredietrisico

intern liquiditeitsrisico

valutarisico
Renterisico
In naleving van de wet FIDO wordt ieder jaar het renterisicopercentage gerapporteerd.
Het gaat hierbij om het renterisico van het gehele openbare lichaam, inclusief de
bedrijven en andere takken van dienst. Deze staat wordt jaarlijks als onderdeel van de
financieringsparagraaf opgenomen.
Berekening Renterisiconorm
Het doel van de renterisiconorm is om tot een zodanige opbouw van de
leningenportefeuille te komen dat het renterisico uit hoofde van renteaanpassing en
herfinanciering van leningen in voldoende mate wordt beperkt. Indien een
leningenportefeuille gelijkmatig is opgebouwd, zal ook het renterisico over de vaste
schuld gelijkmatig in de tijd verspreid zijn.
De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijkse verplichte aflossingen en de
renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.
Onderstaand overzicht geeft de berekening van de renterisiconorm weer.
Renterisiconorm
Variabelen Renterisico(norm)

(x € 1.000)
2017

Renteherzieningen
Aflossingen
Renterisico

0
0
0

Renterisiconorm
Ruimte onder renterisiconorm
Overschrijding renterisiconorm

24.821
24.821
0

Berekening renterisiconorm
Begrotingstotaal
Percentage regeling
Renterisiconorm

124.104
20%
24.821

Overschrijding renterisiconorm
*Voor 2017 vallen we onder het te herfinancieren bedrag (de renterisiconorm).

-
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Berekening kasgeldlimiet
De gemiddelde netto vlottende schuld mag de kasgeldlimiet (de maximaal toegestane
netto vlottende schuld) niet overschrijden. Hiermee wordt voorkomen dat het totaal aan
korte schulden van een gemeente bepaalde grenzen overschrijdt. De kasgeldlimiet is
vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het dienstjaar. Het gaat
bij de berekening van de liquiditeitspositie om het gehele openbare lichaam, inclusief
bedrijven en andere takken van dienst.
De limietberekeningen moeten per kwartaal opgesteld worden voor het signaleren van
overschrijdingen. Als in drie achtereenvolgende kwartaalrapportages de kasgeldlimiet
wordt overschreden dient de toezichthouder daarvan op de hoogte te worden gesteld.
Kasgeldlimiet per 31-12-2017

(x € 1.000)

Omschrijving
Begrotingstotaal
Vastgesteld percentage
Kasgeldlimiet

Boekjaar 2017
124.104
8,5%
10.549

Berekening kasgeldlimiet 2017

(x € 1.000)

Budget

Realisatie
Kwartaal

Jaar

jan-mrt

apr-jun

jul-sep

okt-dec

Jaar

Vlottende schuld
Opgenomen gelden < 1 jaar

0

0

0

0

0

Schuld in rekening-courant

0

0

0

0

0

Gestorte gelden door derden < 1 jaar

0

0

0

0

0

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Uitgeleende gelden < 1 jaar

0

0

0

0

0

Contante gelden in kas

0

0

0

0

0

9.876

13.765

18.117

16.812

14.643

0

0

0

0

0

9.876

13.765

18.117

16.812

14.643

Totaal vlottende schuld

0

Vlottende middelen

Tegoeden in rekening-courant
Overige uitstaande gelden < 1 jaar
Totaal vlottende middelen

0

Toets kasgeldlimiet
Totaal netto vlottende schuld
Toegestane kasgeldlimiet
Ruimte (+) / Overschrijding (-)

0

0

0

0

0

0

10.549

10.549

10.549

10.549

10.549

10.549

10.549

20.425

24.314

28.666

27.361

25.192

De wet FIDO staat de gemeente toe de kasgeldlimiet te overschrijden voor een maximale
periode van 3 achtereenvolgende kwartalen mits de overschrijding daarna wordt
opgeheven door consolidatie.
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Koersrisico
De gemeente Noordoostpolder heeft per 31-12-2017 de volgende rentedragende
leningen uitstaan:
Boekwaarde

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

lening aan de FlevoMeer bibliotheek
lening aan Sportclub Emmeloord
lening aan Vitens N.V.
lening aan IJsselmeerziekenhuizen
lening aan St. MFC Tollebeek
lening aan vordering op Enexis B.V.
lening aan Verkoop Vennootschap B.V.
lening aan Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse gemeenten
-startersleningen
-duurzaamheidsleningen
9. lening cultuurbedrijf NOP
9. lening cultuurbedrijf NOP
10. lening aan Bosbad B.V.
Totaal per 31 december 2017

€
€
€
€
€
€
€

365.000
76.500
568.343
2.400.000
640.000
75.599
172.798

€
€
€
€
€
€

495.078
272.712
128.475
150.000
113.184
5.457.689

Ter beperking van het koersrisico’s op uitzetting uit hoofde van de treasuryfunctie zijn
uitsluitend de volgende beleggingsinstrumenten toegestaan: rekening courant,
spaarrekening, daggeld, deposito, onderhandse geldlening, commercial paper, certificate
of deposit, obligatie, medium note en garantieproduct.
Aan de stichting Cultuurbedrijf NOP is een lening van € 150.000 verstrekt voor
tussentijdse investeringen in museum Schokland. Deze lening zal in 5 jaar worden
afgelost en het rentepercentage bedraagt 1,75%. De rentepercentages die gehanteerd
worden voor de leningen aan de bibliotheek en de IJsselmeerziekenhuizen zijn
respectievelijk 4,75% en 4,42%. Wat de rente van de achtergestelde lening aan Vitens
N.V. betreft ontvangt de gemeente over het niet afgeloste deel van de hoofdsom een
rentepercentage wat overeenkomt met het gemiddelde rentepercentage over 10-jaars
Nederlandse staatslening, over de 5 voorafgaande kalenderjaren, vermeerderd met 1%.
Voor 2017 komt het gemiddelde rentepercentage uit op 2,12%. Door de verkoop van de
aandelen Essent aan RWE hebben de aandeelhouders de lening van Essent aan Enexis
overgenomen. Voor de gemeente Noordoostpolder gaat het om een bedrag van €
75.599. Deze lening is opgebouwd uit 4 tranches met looptijden van 3 tot 10 jaar en
verschillende rentepercentages. Het gewogen gemiddelde rente percentage voor alle
tranches van de lening bedraagt 4,65%. De eerste tranche is in 2012 afgelost. De
tweede tranche op 30 september 2013 en de derde tranche op 27 april 2016. In het
kader van de transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal
garanties gegeven aan RWE. Voor de gemeente Noordoostpolder gaat het om een bedrag
van € 172.798,11. Het koersrisico dat de gemeente loopt is zeer beperkt aangezien deze
uitzettingen geen fluctuerende rente opleveren, die boven de huidige rentestand liggen.
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Langlopende leningen
De gemeente Noordoostpolder heeft per 31-12-2015 de volgende lening opgenomen:
1.

lening BNG looptijd 30 jaar

€

4.000.000

Kredietrisico
Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury gelden een aantal richtlijnen voor
de minimale kredietwaardigheid van de partijen waar de gemeente middelen kan
uitzetten. Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury gelden de volgende
uitgangspunten:
1.

Uitzettingen vinden uitsluitend plaats bij:
a. Nederlandse overheden en andere publiekrechtelijke instellingen uit een van de
landen van de Europese Unie met minimaal een AA-rating afgegeven door ten
minste twee ratingbureau’s.
b. Financiële instellingen met tenminste een AA-rating van een van de volgende
erkende rating-bureaus: Moody’s, Standard and Poor’s of Fitch IBCA.
2. Teneinde kredietrisico’s te verminderen:
a. Wordt maximaal € 7 miljoen van de middelen met een looptijd korter dan één jaar
uitgezet bij één individuele financiële instelling als bedoeld onder lid 1b met een
rating lager dan AAA, doch tenminste met een AA-rating.
b. Wordt maximaal € 5 miljoen van de middelen met een looptijd van één jaar of
langer uitgezet bij één individuele financiële instelling als bedoeld onder lid 1b met
een rating lager dan AAA, doch tenminste met een AA-rating.
c. Is het uitzetten van middelen met een looptijd van 5 jaar of langer aan
instellingen als bedoeld onder lid 1b beperkt tot instellingen met minimaal een AA
rating.
d. Indien de som van alle uitgezette middelen € 5 miljoen overschrijdt, mag het
aandeel bij instellingen met een AA-rating het bedrag van € 5 miljoen niet
overschrijden.
Intern liquiditeitsrisico
Interne liquiditeitsrisico’s worden beperkt door de financieringsactiviteiten te baseren op
een korte termijn liquiditeitenplanning (looptijd tot 1 jaar), evenals een meerjarige
liquiditeitenplanning met een looptijd van minimaal 4 jaar. Om een goed inzicht te
krijgen welke vaste geldlening afgesloten moet worden en hoeveel moet worden geleend
en met welke looptijd, moet de informatievoorziening hieromtrent (nog) verder worden
verbeterd. Het vaststellen van de financieringsbehoefte ten aanzien van lopende
projecten blijft moeilijk. Door het bijhouden van een liquiditeitenplanning worden
inzichten verkregen in ontvangsten en uitgaven.
Valutarisico
Valutarisico’s worden uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of
te garanderen in de geldeenheid die in Nederland van toepassing is.
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4.4.2 Gemeentefinanciering
In het BBV is opgenomen dat de paragraaf financiering van de begroting en jaarstukken
naast de beleidsvoornemens en het gerealiseerde beleid ten aanzien van het risicobeheer
van de financieringsportefeuille ook inzicht moet geven in: de rentelasten uit externe
financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. Door onderstaand
schema in de paragraaf financiering op te nemen wordt invulling gegeven aan dit inzicht.
begroot
2017
€ 157.200

Renteschema:
De externe rentelasten over financiering
De externe rentebaten

-/-

Totaal door te rekenen externe rente
Rente doorberekend aan grondexploitatie

-/-

Rente projectfinanciering taakveld

-/-

Saldo door te rekenen externe rente

werkelijk
2017
€ 159.275

€ -196.300

€ -195.187

€

€

-39.100

€ -236.813
€

-

€ -275.913

-35.912

€ -279.580
€

-

€ -315.492

Rente over eigen vermogen

€

-

€

-

Rente over voorzieningen (CW)

€

-

€

-

Aan taakvelden toe te rekenen rente

€ -275.913

Renteomslag

€

-

Renteresultaat taakveld treasury

€ -275.913

€ -315.492
€

-

€ -315.492

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van de financieringspositie van de
gemeente en de daarbij behorende financieringsbehoefte. Het saldo onder genoemde
langlopende leningen bestaat uit leningen sociale zaken en opgenomen geldleningen.
Financieringspositie
Omschrijving
Vaste activa:
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totale investeringen vaste activa
Financiering:
Reserves
Voorzieningen
Totaal reserves en voorzieningen
Langlopende geldleningen

(x € 1.000)

Begroting 2017

76.296
8.653

69.687
11.639

84.949

81.326
5.274

Realisatie 2017

53
70.464
7.780

88.772
12.429

78.297

101.201
5.148
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4.4.3 Kasbeheer
Het kasbeheer bestaat uit saldo- en liquiditeitenbeheer en het beheer van de
geldstromen betreffende debiteuren en crediteuren. Er wordt op toegezien dat de
liquiditeitspositie van voldoende omvang is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig
worden nagekomen. Het betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd
door de NV Bank Nederlandse Gemeenten.
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld-,
kasgeldleningen en kredietlimieten op rekening courant. Alvorens middelen worden
aangetrokken of uitgezet met een looptijd van korter dan 1 jaar, wordt bij minimaal drie
instellingen offertes opgevraagd.
Het kasbeheer bestaat naast het liquiditeitenbeheer tevens uit het beheer van de
geldstromen betreffende debiteuren en crediteuren. Het debiteurenbeheer omvat het
zorgdragen voor een tijdige ontvangst van betalingen. De betaaltermijn van uitgaande
facturen bedraagt 30 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij bij verordening anders
is bepaald. Wanneer debiteuren niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen zal de
gemeente maatregelen nemen binnen de publiekrechtelijk (bijv. invorderingswet) en
privaat-rechtelijk (burgerlijk wetboek) geldende mogelijkheden. De betaaltermijn van
inkomende facturen is eveneens binnen 30 dagen na de dagtekening van de factuur,
tenzij er redenen zijn om daarvan af te wijken. De inning van belastingdebiteuren
geschiedt zoveel mogelijk door middel van automatische incasso, waar meer dan 80%
van de belastingdebiteuren gebruik van maakt.
4.4.4 Schatkistbankieren
Schatkistbankieren voor decentrale overheden vindt zijn wettelijke basis in de wet
Financiering decentrale overheden (Fido). Vanaf het derde kwartaal 2015 heeft het
schatkistbankieren zijn intrede gedaan bij de gemeente Noordoostpolder.
Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtollige
middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën.
Dit houdt in dat geld en vermogen niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist
mogen worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en
via deposito’s bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan
andere decentrale overheden. Vanzelfsprekend blijven decentrale overheden volledig vrij
in de besteding van hun middelen zonder dat het Agentschap daar enige vorm van
toezicht op uitoefent of kan uitoefenen.
Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere
EMU-schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). Iedere
euro die decentrale overheden aanhouden in de schatkist, vermindert de externe
financieringsbehoefte van het Rijk. Dat het Rijk (het Agentschap) minder hoeft te
financieren op de markt vertaalt zich direct in een lagere staatsschuld. Een ander
belangrijk gevolg van deelname aan schatkistbankieren is een verdere vermindering van
de beleggingsrisico’s waaraan decentrale overheden worden blootgesteld.
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Paragraaf
Bedrijfsvoering
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4.5 Bedrijfsvoering
De paragraaf bedrijfsvoering geeft volgens artikel 14 BBV tenminste inzicht in de stand
van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Onder
bedrijfsvoering verstaan wij hier besturende en ondersteunende processen. In
onderstaande paragrafen komen deze aan de orde.
4.5.1 Overhead
De overheadkosten betreffen alle kosten die samenhangen met de sturing en
ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De definitie omvat naast alle
loonkosten van de met name genoemde zogenaamde PIOFACH- functies in de definitie
van ‘Vensters voor Bedrijfsvoering’, ook de ICT kosten van alle PIOFACH-systemen, alle
huisvestingskosten, de lasten van uitbesteding bedrijfsvoering en naar rato de
rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces. Dat
betekent dat in ieder geval de kosten in verband met de volgende elementen tot
overhead worden gerekend en moeten worden opgenomen:
 Financiën, Toezicht en Controle gericht op de eigen organisatie;
 Personeel en organisatie;
 Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
 Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
 Juridische zaken;
 Bestuurszaken en bestuursondersteuning (exclusief de griffie, omdat die geen
onderdeel uitmaakt van de ambtelijke organisatie);
 Informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
 Facilitaire zaken en Huisvesting (incl. beveiliging);
 Documentaire informatievoorziening (DIV);
 Managementondersteuning primair proces.
Het percentage overheadkosten is berekend door de kosten van Overhead op taakveld
0.4 te delen door het totaalsaldo van de lasten (exclusief de toevoegingen aan reserves).
De overheadkosten voor het jaar 2017 zijn als volgt opgebouwd:
Overheadkosten 2017
Categorie

Lasten

Baten

1.1

Salarissen en sociale lasten

€

7.683.912

€

-

2.1

Belastingen

€

21.971

€

-

3.2

Duurzame goederen

€

1.121.612

€

-

3.5.1

Ingeleend personeel

€

667.593

€

25.170

3.8

Overige goederen en diensten

€

1.941.081

€

27.361

4.4.6

Kapitaaloverdrachten overige overheden

€

€

12.361

7.2

Mutaties voorzieningen

€

48.430

€

-

7.3

Afschrijvingen

€

1.043.402

€

-

7.5

Overige verrekeningen (overhead)

€

- 283.829

€

-

Overhead na doorbelastingen

€

12.244.172

€

64.892

-

Het percentage overhead voor Noordoostpolder komt voor het jaar 2017 uit op afgerond
8,5% bij een totaal lastenniveau vóór toevoegingen aan de reserves van € 142.296.614
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4.5.2 Interbestuurlijk toezicht (IBT)
Op grond van de gemeentewet houdt de provincie toezicht op gemeenten. In de
Bestuursovereenkomst IBT Flevoland zijn hierover afspraken vastgelegd. Het betreft de
volgende taakvelden: financiën, wet algemene bepalingen omgevingsrecht, toezicht en
handhaving, huisvesting vergunninghouders, archief, monumenten en archeologie.
Adequaat

Redelijk Adequaat

Onvoldoende Adequaat

Verkeerslichtmodel
Financiën
2016
2017
2018
(Indicatie) verkeerslicht
De beoordeling volgt vanuit de begroting - en rekening cyclus en is gebaseerd op drie pijlers. Het structureel
evenwicht, het weerstandsvermogen en de schuldpositie van de gemeente. De ‘financiële gezondheid’ van deze
pijlers is afhankelijk van de huidige financiële positie, de (toekomstige) beleidskeuzes, uitvoering van het beleid en
de hiermee gemoeide kosten. De verwachting is dat de provincie het verkeerslicht de kleur groen aanhoudt voor
deze jaarrekening en voor de begrotingen en jaarrekeningen voor de komende jaren.
Archief
2016
2017
2018
(Indicatie) verkeerslicht
Ondanks de vooruitgang die is geboekt is over 2017 is het eindoordeel op oranje gebleven. De aangevoerde
argumenten zijn het nog verbeteren van de duurzame opslag van het digitale archief en het ontbreken van een
archiefkwaliteitssysteem. Deze ontwikkelingen zijn medio 2017 gestart en worden in 2018 afgerond. Wel zijn we er
in geslaagd om tegen lagere kosten, ten opzichte van de periode voor het archief in eigen beheer is genomen, het
archiefbeheer naar een hoger niveau te brengen.
Huisvesting statushouders
2016
2017
2018
(Indicatie) verkeerslicht
In 2017 heeft gemeente Noordoostpolder de achterstand in huisvesting vergunninghouders weten om te zetten naar
een voorsprong. Hiermee is voor 2017 de taakstelling in ruime mate gerealiseerd en het oordeel adequaat.
Omgevingsrecht
(Indicatie) verkeerslicht

2016

2017

2018

De toezicht informatie zit jaarlijks besloten in het jaarverslag van de rekening. Toetsingscriteria zijn de aanwezigheid
van bestemmingsplannen en de bijbehorende actualisatieverplichting en de aanwezigheid van een structuurvisie.
Dit zijn tevens wettelijke verplichtingen van de Wet ruimtelijke ordening. Gemeente Noordoostpolder voldoet en
verwacht richting toekomst een positieve groene beoordeling.
Wabo
2016
2017
2018
(Indicatie) verkeerslicht
In 2017 is de lijn van 2016 doorgezet bij toezicht en handhaving en de vastgestelde beleidsnota’s zijn op orde. De
verwachting is dan ook dat de toekomstige beoordeling 2017 en verder van toezicht en handhaving positief zal zijn.
De provincie heeft in haar bevindingen verbeterpunten aangegeven waar op ingezet wordt door de gemeente.
Monumenten & Archeologie
2016
2017
2018
(Indicatie) verkeerslicht
Voor monumenten en archeologie wordt 1x in de twee jaar toezicht informatie verzameld (gelijk oplopend met de
monitor erfgoedinspectie van het Rijk). 2015 wordt gezien als 0-meting, de eerste beoordeling vindt plaats over
2017, deze is nog niet ontvangen. Wel is de verwachting dat het deelgebied als adequaat wordt beoordeeld.

4.5.3 Financieel beheer
 De wijzigingen van het BBV 2016 hebben als rode draad een versterking van de
horizontale sturing door de raad. De wijzigingen richten zich onder andere op een
uniforme indeling in taakvelden, een uniforme basisset van beleidsindicatoren, een
uniforme basisset van financiële kengetallen, verbeterde informatie over verbonden
partijen, vernieuwing van de accountantscontrole, inzicht in de overheadkosten en
enkele aanpassingen van het stelsel van baten en lasten.
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4.5.4 213a onderzoek
 Het college heeft de verplichting periodiek onderzoek te doen naar de doelmatigheid
en doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur (art. 213a gemeentewet) en
hiervan verslag uit te brengen. In 2017 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de
flitsvergunning. De flitsprocedure is begin 2016 ingevoerd als mogelijkheid om voor
bepaalde eenvoudige bouwaanvragen binnen vijf werkdagen een vergunning af te
kunnen geven. Uit het onderzoek blijkt dat het gemiddeld in vier werkdagen gelukt is.
De rapportage is in februari 2018 aan de raadscommissie en het auditcommittee
verstrekt.
4.5.5 Verbijzonderde Interne Controle (VIC)
 De interne controleonderzoeken zijn los van maatregelen die in de processen zijn
opgenomen, verricht om vast te stellen of interne beheersmaatregelen werken en of
informatie correct is en transacties tot stand komen in overeenstemming met
geldende wet –en regelgeving (artikel 213 van de Gemeentewet). Het doel is het
tijdig signaleren en corrigeren van onvolkomenheden en het nemen van afdoende
maatregelen ter voorkoming van fouten en risico’s in de toekomst.
 De keuze voor te onderzoeken processen door het team Interne controle is
voornamelijk gebaseerd op basis van gesprekken met de externe accountant, risico’s
en wijzigingen in processen of wet- en regelgeving en naar aanleiding van uitkomsten
van eerdere interne controleonderzoeken. Het onderzoeksplan 2017 is separaat door
het college vastgesteld en aangeboden aan het auditcommittee voor zijn vergadering
van 26 juni 2017.
 Op basis van de vorenstaande criteria zijn in 2017 de processen betreffende het
Sociale Domein en betreffende subsidieverstrekkingen uitgebreid beoordeeld. Voor de
processen Afvalstoffenheffing, Rioleringsheffing, Onroerend zaak belasting, Wet
Onroerende Zaken, inkoop, huisvesting onderwijs en grond is een meer dan beperkte
controle uitgevoerd. Een beperkte controle is uitgevoerd op de processen huren en
pachten, begraafrechten, treasury, personeel, investeringen, leges
omgevingsvergunningen en secretarieleges. Verder is er onderzoek verricht naar
specifieke risico’s en is de oplevering van de Single information Single audit verzorgd.
 Het jaarverslag (VIC) is separaat ter informatie aan het college aangeboden en
daarna aan het auditcommittee voor zijn vergadering van 25 juni 2018 en de
rekenkamercommissie.
4.5.6 Organisatieontwikkeling
 Als organisatie werken we volgens de principes van Passend Organiseren. Deze
ontwikkeling gaat door. Medewerkers leren op verschillende manieren om op een
andere manier naar vragen en opgaven te kijken en verschillende manieren van
werken toe te passen. Zo zijn er casusbesprekingen geweest en werkateliers over het
vormgeven van overheidsparticipatie.
 Op verschillende manieren toetsen we of onze manieren van werken aansluiten bij
ontwikkelingen en of we van betekenis zijn. Dat toetsen gebeurt op verschillende
manieren, bijvoorbeeld door benchmarks, door inzet van het burgerpanel,
waarstaatjegemeente en “Vensters voor bedrijfsvoering”.
 In 2016 is een businesscase opgesteld voor samengaan van wijkbeheer
Noordoostpolder en Urk in één wijkbeheer Noordelijk Flevoland. Nadat bestuurlijk is
besloten dat beide wijkbeheren niet samen zullen gaan, is een doorontwikkelplan
voor het cluster Wijkbeheer van Noordoostpolder 2023 opgesteld. Naar verwachting
zal dit plan in 2018 vastgesteld worden, waarna gestart wordt met de implementatie.
 In 2017 is ambtelijk gewerkt aan het in beeld brengen welke samenwerkingen er zijn
en op welke gebieden kansen liggen om meer samen te werken. Deze infographic zal
verder uitgewerkt worden en in 2018 met de raad besproken worden.
 Op 1 juli 2014 zijn de clusters Vergunningen en Handhaving opgegaan in een nieuw
cluster onder de naam “Vergunningen, toezicht en handhaving” (VTH). In 2017 heeft
een evaluatie plaatsgevonden. Conclusie is dat het cluster VTH als cluster "staat". De
kwaliteit van het werk is goed. Er wordt steeds meer en beter team- en
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clusteroverstijgend samengewerkt om voorliggende vragen integraal af te handelen.
Dit kan niet alleen toegeschreven worden aan de samenvoeging en het
vakgroepmodel, ook de aansturing door één manager heeft daar positief aan
bijgedragen.
4.5.7 Informatievoorziening en automatisering
 In 2017 is verder gewerkt aan het programmaplan (e)Dienstverlening en
digitalisering richting een basisinfrastructuur om te komen tot één overheidsloket.
Verschillende klantprocessen, zowel voor inwoners als ondernemers zijn verder
primair digitaal gemaakt en vraaggericht en lean ingericht.
 De digitalisering van de historische archieven is in 2017 voortgezet. Naar verwachting
zal dit project in 2018 nog niet geheel zijn afgerond.
 Met het toenemen van het belang van geautomatiseerde systemen en processen,
neemt ook het belang toe van de governance ervan. In 2017 is een nieuwe,
toekomstbestendige indeling gemaakt voor rollen en taken in het informatiedomein.
Er is gestart met het implementeren van deze indeling.
 In 2017 is de digitale dienstverlening in onze Toptakenwebsite aangepast en
verbeterd op basis van informatie die is verkregen middels het monitoren van het
gebruik van de website.
 Daarnaast zijn we actief in ontwikkelingen die de verdergaande digitalisering ons
bieden. Er is een nieuw Social Intranet voorbereid als vervanger van het huidige
intranet. De implementatie hiervan is gestart, ter voorbereiding op ingebruikname
medio 2018.
 Om onze dienstverlening te verbeteren voeren we zaakgericht werken in. In 2017 is
de selectie en contractering van een nieuw DMS-systeem en applicatie voor
bestuurlijke besluitvorming uitgevoerd ter vervanging van ons huidige DMS-systeem
(Verseon). Dat is een essentiële voorwaarde voor het zaakgericht werken. Daarna
zijn we gestart met de implementatie van deze systemen in samenhang met het
verder inrichten van ons zaaksysteem, ter voorbereiding op de ingebruikname medio
2018.
 Daarnaast hebben we in diverse workshops het management en medewerkers
meegenomen in onze visie op dienstverlening en de andere manier van werken die
zaakgericht werken met zich meebrengt.
4.5.8 Informatieveiligheid en privacy
 Met de toenemende digitalisering wordt Informatieveiligheid steeds belangrijker en is
vanuit dit perspectief altijd een onderdeel van het succes van de digitale overheid.
Het gaat dan over het zorgvuldig omgaan met gegevens, het beheersen van risico’s
en het treffen van maatregelen daarvoor. Voor informatieveiligheid vormt de Baseline
Informatieveiligheid de basis. Deze baseline wordt toegepast onder de noemer:”pas
toe of leg uit”. In 2017 is de visitatiecommissie informatieveiligheid bij
Noordoostpolder op bezoek geweest en zijn presentaties aan college en raad geweest
over dit onderwerp.
 Verantwoording over informatieveiligheid vindt vanaf 1 juli 2017 plaats via ENSIA
(Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Een gezamenlijk project van het
ministerie van Binnenlandse Zaken, de VNG, gemeenten, het ministerie van Sociale
Zaken & Werkgelegenheid en het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Deze
zelfevaluatie vormt de basis voor zowel horizontale verantwoording over
informatieveiligheid aan de gemeenteraad als verticale verantwoording aan diverse
ministeries. Ten behoeve van dat laatste wordt over 2017 een collegeverklaring over
onze informatieveiligheid opgesteld die samen met assurancerapporten over Suwinet
en DigiD èn rapportages over de BAG en BT aan de diverse ministeries zullen worden
verstrekt.
 Medewerkers vormen als het gaat over het veilig houden van gegevens een “human
firewall”. Het is daarom belangrijk dat we aandacht blijven besteden aan het dagelijks
veilig werken op kantoor, thuis en in de openbare ruimte. Ook in 2017 is daar via
iBewust periodiek aandacht voor gevraagd. Er worden items behandeld via ons
160



intranet, er is een presentatie over identiteitsfraude georganiseerd. In september
2017 is een enquête onder alle medewerkers uitgezet om te toetsen hoe iBewust zij
nu zijn. De uitkomsten worden gebruikt om in 2018 een aantal onderwerpen opnieuw
en verder te belichten of te toetsen.
Op 25 mei 2018 wordt de Europese Algemene Verordening Gegegevensbescherming
van kracht in plaats van de Wet bescherming Persoonsgegevens. In 2017 is ter
voorbereiding daarop een gemeentelijk privacybeleid vastgesteld. Dat beleid geeft de
organisatiebrede beleidsuitgangspunten om blijvend te voldoen aan de
privacywetgeving.

4.5.9 Personeel
 Het blijvend ontwikkelen van de medewerkers heeft continue aandacht. Het kan gaan
om wijzigingen in wetgeving, taken die overkomen vanuit het Rijk, technologische
ontwikkelingen zoals digitalisering, maar ook het steeds vaker werken in netwerken.
Dat vraagt inzet van onze organisatie en van onze medewerkers. Medewerkers
moeten leren op andere manieren of met andere systemen te werken of krijgen
nieuwe taken. Afgelopen jaar hebben we daar aandacht aan besteed door middel van
specifieke opleidingen en trainingen, maar ook aandacht voor bijvoorbeeld vitaliteit
en mantelzorg.
 Op P&O-gebied werken de gemeente Noordoostpolder en de gemeente Urk in
toenemende mate samen. Na een gedegen analyse is besloten samen te werken als
één team voor de salarisverwerking voor beide gemeenten.
 Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Onderdeel daarvan is
het realiseren van garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking. We geven
hier als gemeente invulling in samenwerking met Concern voor Werk en de
WerkCorporatie. Door detachering van doelgroepmedewerkers vanuit Concern voor
Werk én door de WerkCorporatie in te zetten bij het zoeken naar een geschikte
kandidaat voordat we overgaan tot externe publicatie.
 In 2017 is conform cao het individueel keuze budget (IKB) ingevoerd. Dit budget
bestaat meestal uit vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, eventuele levenslooptoelage
en bovenwettelijk verlof. De medewerker kan het IKB maandelijks naar eigen
behoefte inzetten, bijvoorbeeld voor meer verlof of meer salaris. Ook een opleiding,
fiets of vakbondscontributie zijn voorbeelden van IKB-doelen.
 Tegelijkertijd met de jaarrekening wordt separaat een kerncijferboekje over personeel
aan de raad ter informatie verstrekt.

4.5.9 Huisvesting
 De evaluatie en inventarisatie van de aandachtspunten van de flexibele
werkomgeving is in 2017 afgerond. Daar waar mogelijk zijn of worden verbeteringen
doorgevoerd. Met betrekking tot de akoestiek wordt (bouwkundig) onderzoek
gepleegd, waarvan nog ongewis is of daarbij afdoende oplossingen in beeld zullen
komen.
 We hebben in 2017 prioriteit gegeven om de beheersbaarheid en veiligheid in en rond
het vergadercentrum te verhogen. Voor het reserveren van vergaderruimten is een
pilot uitgevoerd met de secretariaten, tevens zijn de vergaderruimtes aangesloten op
ons gemeentelijk toegangssysteem.
4.5.10 Juridische zaken
 Over bezwaren van inwoners en ondernemers en de wijze waarop we daar als
gemeente mee omgaan, ontvangt de raad separaat jaarverslagen over mediation én
zijn indicatoren te vinden in programma 4.
 In 2017 is een doorstart gemaakt met het onderzoeken of en op welke wijze het
proces van bezwaarschriften klantgerichter ingericht kan worden. Dit naast de
doorlopende inzet van mediation om het gesprek met de inwoners en bedrijven aan
te gaan over hun bezwaren.
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Paragraaf
Verbonden partijen
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4.6 Verbonden Partijen
Deze paragraaf geeft inzicht in doelstellingen, activiteiten en financiële positie van de
organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft; zij
worden de Verbonden Partijen genoemd. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: het
hebben van een zetel in het bestuur of van stemrecht. Met een financieel belang wordt
bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die verloren kunnen
gaan in geval van faillissement of financiële problemen of wanneer financiële problemen
bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Wanneer er alleen
sprake is van een financieel of een bestuurlijk belang, is er geen sprake van een
“verbonden partij”.
De gemeente participeert in de volgende gemeenschappelijke regelingen:
 GR Gemeenschappelijke GezondheidsDienst Flevoland 2008 te Lelystad
 GR Veiligheidsregio Flevoland 2008 te Lelystad
 GR IJsselmeergroep (met uitvoeringsbedrijf Concern voor Werk) te Emmeloord
 GR Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek te Lelystad
De gemeente neemt deel in het maatschappelijk kapitaal van:
a. Bank Nederlandse Gemeenten NV te Den Haag
b. Vitens NV te Utrecht
c. Wadinko NV te Zwolle
d. Huisvuilcentrale Noordholland NV te Alkmaar
e. Enexis Holding NV te ’s-Hertogenbosch
f. Technofonds Flevoland BV te Lelystad
g. Als gevolg van de verkoop van het voormalige Essent NV:
a. Vordering op Enexis BV te ’s-Hertogenbosch
b. Verkoop Vennootschap BV te ’s-Hertogenbosch
c. Publiek Belang Electriciteitsproductie BV te ’s-Hertogenbosch
d. CBL Vennootschap BV te ’s-Hertogenbosch
e. Claim Staat Vennootschap BV te ‘s-Hertogenbosch
De gemeente is enig aandeelhoudster van:
a. WerkCorporatie Noordoostpolder BV te Emmeloord
Ook neemt de gemeente deel aan een aantal centrumregelingen. Strikt genomen is hier
geen sprake van een verbonden partij, omdat er geen bestuurlijk belang aanwezig is.
Aan de volgende centrumregelingen neemt gemeente Noordoostpolder deel:
a. Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland (directe bijdrage)
b. Centrumregeling Beschermd Wonen (geen directe bijdrage)
c. Centrumregeling Vrouwenopvang Oranje Huis (geen directe bijdrage)
Volgens de voorschriften uit het BBV moet van iedere verbonden partij het (geschatte)
resultaat plus de stand van het eigen en vreemd vermogen per het begin en het einde
van het begrotingsjaar worden aangegeven. In veel gevallen kan een verbonden partij
die gegevens niet tijdig aanleveren. De gegevens worden voor zover bekend in deze
paragraaf vermeld.
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GGD Flevoland

Lelystad

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling.

Betrokken partijen

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

Bestuurlijk belang

Deelname in het algemeen bestuur.

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

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

Bijdrage verantwoord op taakveld:

7.1 Volksgezondheid

Financiële ratio's

Jaarlijkse bijdrage gemeente

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Resultaat

35.682

-293.927

Eigen vermogen

6.180.938

6.145.256

Vreemd vermogen

9.074.558

8.763.422

Begroting 2018

870.417

Jaarrekening 2017

823.981

Jaarrekening 2016

821.191

Risico's kansen en ontwikkelingen

De deelnemers betalen elk een jaarlijkse bijdrage in de kosten van de
GR op basis van het aantal inwoners per 1 januari van dat jaar. Het
belangrijkste financiële risico dat de deelnemers in de GR lopen is een
bijdrage in een eventueel exploitatietekort. Wanneer de GR zou
worden opgeheven wordt een eventueel overblijvend tekort gedragen
door de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners.

Veiligheidsregio Flevoland

Lelystad

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling.

Betrokken partijen

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

Bestuurlijk belang

Deelname in het algemeen bestuur.

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

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

Bijdrage verantwoord op taakveld:

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Financiële ratio's

Jaarrekening 2017
Resultaat

89.202

-37.192

Eigen vermogen

8.652.894

8.514.732

5.748.244

6.265.832

Vreemd vermogen
Jaarlijkse bijdrage gemeente

Risico's kansen en ontwikkelingen

Jaarrekening 2016

Begroting 2018

1.868.983

Rekening 2017

1.822.435

Rekening 2016

1.796.513

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

Emmeloord

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling.

Betrokken partijen

Gemeenten Lelystad, Urk, Zeewolde en Noordoostpolder.

Bestuurlijk belang

Deelname in het algemeen bestuur.

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

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

Bijdrage verantwoord op taakveld:

6.4 Begeleide participatie

Financiële ratio's

Jaarlijkse bijdrage gemeente

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Resultaat

143.000

152.000

Eigen vermogen

2.516.000

2.393.000

Vreemd vermogen

1.366.000

1.767.000

Begroting 2018

330.000

Jaarrekening 2017

285.312

Jaarrekening 2016

300.138

Risico's kansen en ontwikkelingen

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

Omgevingsdienst Flevoland en
Gooi & Vechtstreek

Lelystad

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Betrokken partijen

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

Bestuurlijk belang

Deelname in het algemeen bestuur.

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

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

Bijdrage verantwoord op taakveld:

7.4 Milieubeheer

Financiële ratio's

Jaarlijkse bijdrage gemeente

Risico's kansen en ontwikkelingen

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Resultaat

729.145

937.277

Eigen vermogen

1.855.199

2.017.534

Vreemd vermogen

4.551.462

4.576.546

Begroting 2018

1.073.280

Jaarrekening 2017

803.108

Jaarrekening 2016

807.967

Het belangrijkste financiële risico dat de deelnemers in de GR lopen is
een bijdrage in een eventueel exploitatietekort. Wanneer de GR zou
worden opgeheven wordt een eventueel overblijvend tekort
gedragen door de deelnemende gemeenten.
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Bank Nederlandse Gemeenten

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap (niet beursgenoteerd)

Betrokken partijen

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

Participatie in aandelenkapitaal

0,035% aantal aandelen 19.656 stuks van 55.690.720 totaal

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

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

Dividend verantwoord op taakveld:

0.5 Treasury

Financiële ratio's
Resultaat

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

393.000.000

369.000.000

Eigen vermogen

4.953.000.000

4.486.000.000

Vreemd vermogen

135.072.000.000

149.514.000.000

Ontvangen dividend

32.236

32.039

Risico's kansen en ontwikkelingen

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

Vitens

Utrecht

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap (niet beursgenoteerd)

Betrokken partijen

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

Participatie in aandelenkapitaal

0,5613% aantal aandelen 32.430 stuks van 5.777.247 totaal

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

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

Dividend verantwoord op taakveld:

0.5 Treasury

Financiële ratio's

Risico's kansen en ontwikkelingen

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Resultaat

47.700.000

48.500.000

Eigen vermogen

533.700.000

489.100.000

Vreemd vermogen

1.194.400.000

1.249.200.000

Ontvangen dividend

92.620

108.965

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

Zwolle

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap (niet beursgenoteerd)

Betrokken partijen

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

Participatie in aandelenkapitaal

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

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

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

Dividend verantwoord op taakveld:

0.5 Treasury

Financiële ratio's

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Resultaat

n.n.b.

1.537.423

Eigen vermogen

n.n.b.

65.626.483

Vreemd vermogen

n.n.b.

1.440.516

Ontvangen dividend

29.750

29.750

Risico's kansen en ontwikkelingen

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

Huisvuilcentrale Noordholland

Alkmaar

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap.

Betrokken partijen

48 gemeenten in Flevoland, Friesland, Noord- en Zuid-Holland
(eventueel in de vorm van een daarmee gelijk te stellen
gemeenschappelijke regeling) en 6 waterschappen uit Noord- en
Zuid-Holland en Gelderland zijn betrokken bij deze NV.

Participatie in aandelenkapitaal

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

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

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

Garantie verantwoord op taakveld:

uit

0.5 Treasury

Financiële ratio's

Risico's kansen en ontwikkelingen

en

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Resultaat

13.585.000

7.575.000

Eigen vermogen

103.216.000

89.603.000

Vreemd vermogen

831.109.000

843.558.000

Ontvangen dividend

0

0

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

's Hertogenbosch

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap (niet beursgenoteerd).

Betrokken partijen

Zes Nederlandse provincies en 130 gemeenten.

Participatie in aandelenkapitaal

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

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

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

Dividend verantwoord op taakveld:

0.5 Treasury

Financiële ratio's

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Resultaat

207.000.000

207.000.000

Eigen vermogen

3.808.000.000

3.704.000.000

Vreemd vermogen

3.860.000.000

3.580.000.000

Ontvangen dividend

22.313

22.308

Risico's kansen en ontwikkelingen

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

Technofonds Flevoland

Lelystad

Rechtsvorm

Besloten vennootschap.

Betrokken partijen

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

Participatie in aandelenkapitaal

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

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

Het Technofonds Flevoland verstrekt risicodragend kapitaal in de
vorm van leningen en aandelenkapitaal aan (door)startende
ondernemingen binnen Flevoland ter bevordering van technologische
en innovatieve ontwikkelingen. Het is een revolverend fonds, dat wil
zeggen dat de middelen die vrijkomen door bijvoorbeeld verkoop van
participaties of aflossing van leningen, opnieuw binnen het fonds
worden uitgezet.

Financiële ratio's

Risico's kansen en ontwikkelingen

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Resultaat

n.n.b.

-8.406

Eigen vermogen

n.n.b.

14.923.645

Vreemd vermogen

n.n.b.

64.092

Ontvangen dividend

0

0

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

Emmeloord

Rechtsvorm

Besloten vennootschap.

Participatie in aandelenkapitaal

100%

Bestuurlijk belang

Enig aandeelhoudster.

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

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

Participatie verantwoord op taakveld:

6.5 Arbeidsparticipatie

Financiële ratio's

Risico's kansen en ontwikkelingen

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Resultaat

29.416

-30.161

Eigen vermogen

137.233

107.817

Vreemd vermogen

108.194

106.484

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

Essent N.V.
Essent N.V. was de houdstermaatschappij van een aantal groepsmaatschappijen in
Nederland, Duitsland en België die zich bezighielden met het opwekken, transporteren en
leveren van energie en het verrichten van milieudiensten (afvalverwerking).
Aandeelhouders van Essent waren gemeenten en provincies in Nederland. In september
2009 is Essent verkocht aan de Duitse energieonderneming RWE. Hierbij zijn een aantal
nieuwe vennootschappen opgericht die direct te maken hebben met de afwikkeling van
de verkoop; het gaat daarbij om de volgende vennootschappen:
Vordering op Enexis

's Hertogenbosch

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap.

Participatie in aandelenkapitaal

0,0216% aantal aandelen 432 stuks.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Doelstelling

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

Financiële ratio's

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Resultaat

-/- 15.000

-/- 19.455

Eigen vermogen

16.500

23.997

356.500.000

356.261.455

Vreemd vermogen

Begroting 2018

Risico's kansen en ontwikkelingen

Resultaat

-/- 10.000

Eigen vermogen

6.500

Vreemd vermogen

356.500.000

Op het moment van overdracht bedroeg de vordering € 1,8 miljard.
De vordering op Enexis is vastgelegd in een leningovereenkomst die
bestaat uit vier tranches (3, 5, 7 en 10 jaar). De laatste tranche dient
september 2019 te worden afgelost, dit mag niet vervroegd. Naar
verwachting kan direct na het voldoen van de laatste tranche over
woden gegaan tot liquidatie van de vennootschap.
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Verkoop Vennootschap

's Hertogenbosch

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap.

Participatie in aandelenkapitaal

0,0216% aantal aandelen 432 stuks.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Doelstelling

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

Financiële ratio's

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Resultaat

-/- 65.000

-/- 524.898

Eigen vermogen

153.250

1.242.623

20.000

37.323

Vreemd vermogen

Begroting 2018
Resultaat

-/- 13.250

Eigen vermogen

140.000

Vreemd vermogen

7.5000

Risico's kansen en ontwikkelingen

Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. Ondanks dat
het escrow fonds in juli 2016 is uitbetaald en geliquideerd, dient de
vennootschap nog in stand gehouden te worden tot en met 2019. De
reden hiervoor is dat de vennootschap partij is in een aantal
juridische overeenkomsten die bij de verkoop van Essent aan RWE
zijn afgesloten. Bestuur onderzoekt de mogelijkheid om voortijdig uit
deze overeenkomsten te stappen, zodat gestart kan worden met
liquidatie van de vennootschap. Het financiële risico is na de liquidatie
van het General Escrow Fonds relatief gering en beperkt tot de
hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap
(totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.

Publiek Belang
Electriciteitsproductie

's Hertogenbosch

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Participatie in aandelenkapitaal

0,0216% aantal aandelen 32.331 stuks.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

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

Financiële ratio's

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Resultaat

-/- 22.000

65.000

Eigen vermogen

1.615.000

1.638.704

10.500

50.833

Vreemd vermogen

Begroting 2018

Risico's kansen en ontwikkelingen

Resultaat

-/- 15.000

Eigen vermogen

1.600.000

Vreemd vermogen

10.000

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

's Hertogenbosch

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap.

Participatie in aandelenkapitaal

0,0216% aantal aandelen 432 stuks.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

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

Financiële ratio's (in US$)

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Resultaat

-/- 20.000

270.000

Eigen vermogen

145.000

787.743

8.000

148.644

Vreemd vermogen

Begroting 2018
Resultaat

-/- 12.500

Eigen vermogen

125.000

Vreemd vermogen

5.000

Risico's kansen en ontwikkelingen

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

CSV Amsterdam

's Hertogenbosch

Rechtsvorm

Besloten vennootschap.

Participatie in aandelenkapitaal

0,0216% aantal aandelen 432 stuks.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Bijdragen aan gemeentelijke
doelstellingen

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

Financiële ratio's

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2016

Resultaat

-/- 110.000

3.251.124

Eigen vermogen

850.000

3.209.044

60.000

170.799

Vreemd vermogen

Begroting 2018

Risico's kansen en ontwikkelingen

Resultaat

-/- 100.000

Eigen vermogen

770.000

Vreemd vermogen

0

Het vermogen op de escrow-rekening is € 13,5 mln. De escrowrekening wordt aangehouden bij de notaris. CSV Amsterdam B.V. en
Waterland zijn niet zonder meer gerechtigd tot het voornoemde bij
een notaris in escrow gestorte bedrag. Zodra aan de in de escrow
overeenkomst opgenomen voorwaarden is voldaan, zal de notaris het
desbetreffende bedrag betalen aan hetzij de CSV Amsterdam B.V.
(ten gunste van de Verkopende Aandeelhouders), hetzij Waterland
voor zover claims worden gehonoreerd. Momenteel is € 5,5 miljoen
uitbetaald aan Waterland waardoor het risico nog € 8 miljoen is voor
deze vennootschap. De termijn voor indienen claims verloopt mei
2019 daarna kan deze vennootschap worden geliquideerd.
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Paragraaf
Grondbeleid

172

4.7 Grondbeleid
Visie en uitvoering
De beleidskaders voor het gemeentelijk grondbeleid staan in de Nota Grondbeleid. Begin
2018 is de nieuwe nota grondbeleid door de Raad vastgesteld.
De ambities van het gemeentelijk grondbeleid zijn drieledig:
- Interveniëren in kwalitatief maatschappelijk gewenst ruimtegebruik;
- De regie hebben op de ruimtelijke ontwikkeling met het grondbeleid;
- Per situatie de keuze te hebben over het in te zetten instrumentarium, zodat
adequaat gehandeld kan worden met het oog op de beleidsdoelstellingen van de
gemeente. Zodanig dat er een gezonde financiële bedrijfsvoering is binnen
grondzaken van de gemeente Noordoostpolder.
Het doel van het grondbeleid is hiermee een bijdrage te leveren aan de gemeentelijke
doelstellingen met het oog op:
 een goede ruimtelijke ordening en volkshuisvesting;
 een - sociaal en economisch – goed functionerende gemeente;
 de ontwikkeling van een goed en gezond vestigingsklimaat voor burgers en
bedrijven.
Om deze doelen te ondersteunen voert de gemeente, waar mogelijk en noodzakelijk, een
actief grondbeleid. Het grondbeleid stelt ons in staat regie te voeren over gemeentelijke
beleidsdoelstellingen. Dit gebeurt met name op het gebied van wonen en ruimtelijke
ontwikkeling (programma 3).
4.7.1 Actieve en passieve grondexploitaties
Een grondexploitatie is een middel om ruimtelijke plannen financieel in beeld te brengen
en te managen. Ruimtelijke plannen moeten financieel uitvoerbaar en economisch
rendabel zijn. De plannen worden daarvoor financieel vertaald in grondexploitaties,
die in principe ‘sluitend’ moeten zijn. De 19 per 1-1-2018 actieve grondexploitaties zijn:

Vaststelling

Verwachte
einddatum
(31-12-…)

Emmelhage-Oost

11A Woningbouw

672.130 m2

2006

2020

Emmelhage fase 2A

Complexnaam

Complex
nummer

Functie

Brutoplangebied

11B Woningbouw

100.810 m2

2017

2022

De Munt II fase 2

34 Bedr.terrein

470.000 m2

2007

2027

De Munt II fase 1

38 Bedr.terrein

340.000 m2

2003

2021

Bedr.terrein Ens (vanaf 2009)

40 Bedr.terrein

140.000 m2

2009

2027

Bedrijventerrein dorpen

41 Bedr.terrein

68.918 m2

1999

2023

Bedrijventerrein Ens

42 Bedr.terrein

34.301 m2

2004

2027

Bedrijventerrein Creil

43 Bedr.terrein

81.002 m2

2006

2024

Ens Zuidoost

65 Woningbouw

100.000 m2

2011

2025

Uitbreiding Bant fase 1

67-1 Woningbouw

47.068 m2

2007

2021

Uitbreiding Bant fase 2

67-2 Woningbouw

23.182 m2

2016

2027

Uitbreiding Espel

68 Woningbouw

96.355 m2

2006

2024

Uitbreiding Creil Oost 2e fase

71 Woningbouw

46.000 m2

2009

2025

Uitbreiding Luttelgeest Zuid

72 Woningbouw

96.872 m2

2005

2020

Marknesse Zuid fase 3

75 Woningbouw

97.335 m2

2016

2027

Herontwikkellocaties Nagele

76 Woningbouw

10.192 m2

2016

2021

Walstraat Kraggenburg

77 Woningbouw

1.432 m2

2016

2019

Centrumplan Emmeloord

50 Winkels en woningbouw

56.436 m2

2017

2026

Wellerwaard

82 Woningbouw en recreatie

712.669 m2

2010/2014

2029
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Grondverwerving
In 2017 hebben er grondverwervingen plaatsgevonden in Marknesse en Nagele.
Daarnaast zijn er vanuit de MVA gronden ingebracht in de grondexploitaties. Dit betreft
gronden van het centrumplan Emmeloord (deelgebied De Deel) en Emmelhage fase 2A.
Gronduitgifte
Het gronduitgiftebeleid vormt het sluitstuk van actief grondbeleid. Via gronduitgifte wordt
gekomen tot planvorming en planrealisatie. De voorwaarden voor gronduitgifte zijn
vastgelegd in het optie- en uitgiftebeleid en de algemene voorwaarden. De meest
voorkomende vorm is uitgifte in eigendom. Ook in het uitgifteproces geldt als
uitgangspunt een marktconforme grondprijs gebaseerd op jaarlijks vast te stellen
grondprijzen. De berekening daarvan gebeurt op basis van marktprijzen en via de
methode van residuele grondwaardeberekening.
Voor bepaalde woningbouwcategorieën zijn de grondprijzen verhoogd, als gevolg van
krapte op de woningmarkt. Dit geldt met name voor Emmeloord.
Particuliere exploitatie
In de praktijk komt het voor dat particulieren of marktpartijen grond in bezit hebben,
waarop zij de (door de gemeente gewenste) bestemming zelf willen realiseren. In
Marknesse en Emmeloord is hier sprake van en moeten de betreffende ontwikkelaars een
bijdrage leveren aan de gemeente voor de plankosten en de kosten van aanleg van de
openbare voorzieningen. Hierover wordt overleg gevoerd op basis van de
kostenverhaalmogelijkheden van de Wet ruimtelijke ordening en specifiek binnen de
Grondexploitatiewet. Met de invoering van deze wet is het kostenverhaal bij particuliere
grondexploitatie effectiever en efficiënter. De wet verplicht de gemeente om exploitatieen plankosten te verhalen. Daarnaast is het ook mogelijk om zogenaamde locatie-eisen
te stellen aan de grondeigenaren (aanwijzing gronden voor sociale woningbouw en
particulier opdrachtgeverschap alsmede eisen ten aanzien van de kwaliteit van de
inrichting van de openbare ruimte). In de nota Grondbeleid en de Nota Kostenverhaal is
dit ook als uitgangspunt opgenomen.
Nieuw vastgestelde en vast te stellen grondexploitaties
In 2017 zijn er twee nieuwe grondexploitaties vastgesteld door de Raad. Het betreft:
- Centrumplan Emmeloord
- Emmelhage fase 2A.
Bovenwijkse Voorzieningen
De nieuwe BBV regels schrijven voor dat er per 01-01-2016 niet meer gespaard mag
worden via een ‘Fonds Bovenwijks’. Er zullen dan ook geen afdrachten meer gedaan
worden aan dit fonds per 01-01-2016. Eventuele toerekenbare bovenwijkse kosten zullen
op basis van de criteria: profijt, causaliteit en proportionaliteit worden toegerekend aan
de betreffende grondexploitaties. Begin 2018 is de Nota Kostenverhaal vastgesteld.
Hierin beschrijven we hoe de gemeente omgaat met (bovenwijks) kostenverhaal.

4.7.2 Een actuele prognose
Om een actief grondbeleid te kunnen voeren is een gezonde financiële positie van
Grondzaken noodzakelijk. Jaarlijks wordt hiervan verslag gedaan in het jaarverslag
van Grondzaken (Herzieningen en Meerjarenperspectief).
De financiële positie van Grondzaken wordt mede bepaald door de boekwaarde en de
winstverwachting van de actieve complexen. Daarvan kan het volgende overzicht
gegeven worden voor het jaar 2017:
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Mutaties 2017 (x € 1 miljoen)
Kosten/-opbrengstenpost

Kosten

Verwerving
Slopen/saneren

Opbrengsten

6,08

-

-

-

Renteverlies

0,32

Bouwrijp maken

0,75

-

Woonrijp maken (voltooien)

0,53

-

Overige kosten

0,11

(Tussentijdse) winstneming

3,94

0,02*

Grondverkoop

-

11,12

Subsidies

-

Overige opbrengsten

0,03

-

-

0,17

Plankosten

0,43

-

Voorbereiding, toezicht uitvoering

0,14

-

Overhead

0,28

IVA

0,10

Onttrekking alg. reserve grondexploitatie

-

-

0,04

Totaal:
12,68
11,38
* betreft een correctie op tussentijdse winstneming in een eerder boekjaar

4.7.3 Prognose resultaten naar actieve grondexploitatie
Per 1 januari 2018 zijn, onderverdeeld naar cluster (woningbouw Emmeloord,
woningbouw dorpen, bedrijventerreinen Emmeloord, bedrijventerreinen dorpen) de
volgende grondexploitaties (nog) operationeel met daaraan gekoppeld een geschat
risicoprofiel (* = laag, **=middel, *** = hoog):

Complex(nummer)
11A Emmelhage-Oost

Verwacht
eindresultaat
(Netto contant)

Einddatum
looptijd (3112-…)

5,73

2020

*

-1,64

1,89

2022

*

3,32

7,62

Boekwaarde
31-12-2017
4,96

11B Emmelhage fase 2A
Totaal:

Complex(nummer)

Boekwaarde
31-12-2017

Verwacht
eindresultaat
(Netto contant)

Einddatum
looptijd (3112-…)

Risicoprofiel

Risicoprofiel

65 Ens Zuid-Oost

-1,99

-1,44

2025

***

67-1 Bant Zuid-Oost

-0,39

-0,29

2021

**

67-2 Bant Zuid-Oost fase 2

-0,86

0,35

2027

**

68 Espel

-0,43

0,13

2024

**

0

0,63

2025

**

0,69

0,87

2020

*

75 Marknesse Zuid fase 3

-1,36

0,98

2027

***

76 Herontwikkelloc. Nagele

-1,12

-0,12

2021

***

0

0,08

2019

*

-5,46

1,19

71 Creil
72 Luttelgeest

77 Walstraat Kraggenburg
Totaal:
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Complex(nummer)

Boekwaarde
31-12-2017

Verwacht
eindresultaat
(Netto contant)

Einddatum
looptijd (3112-…)

Risicoprofiel

34 De Munt II-2

-1,87

-0,80

2021

***

38 De Munt II-1

-6,19

-0,57

2027

***

50 Centrumplan Emmeloord

-3,62

-4,44

2026

***

82 Wellerwaard

-5,10

-0,19

2029

***

-16,78

-6,00

Totaal:

Complex(nummer)

Boekwaarde
31-12-2017

Verwacht
eindresultaat
(Netto contant)

Einddatum
looptijd (3112-…)

Risicoprofiel

40 Bedr.terrein Ens

-0,36

0,49

2027

**

41 Bedr.terr. dorpen

0,69

1,55

2023

*

42 Bedr.terr. Ens

-0,67

0,27

2027

**

43 Bedr.terr. Creil

-0,43

0,02

2024

**

-0,77

2,33

Totaal:

Deze grondexploitaties zijn geactualiseerd naar de stand van 31 december 2017. Naast
de herziening van de grondexploitaties op het gebied van kosten en opbrengsten is dit
jaar weer extra aandacht besteed aan de wijze van registreren en verantwoorden,
conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) als de hoogte van
verliesvoorzieningen.
De BBV schrijft voor dat exploitaties een maximale looptijd van 10 jaar hebben. Een
looptijd langer dan tien jaar beoordelen zij als te onzeker. De exploitaties: Marknesse
Zuid fase 3, Bant uitbreiding fase 2 en Wellerwaard hebben een looptijd langer dan 10
jaar. Voor de eerste twee genoemde exploitaties houden we rekening met de kosten en
opbrengsten t/m 31-12-2027; bij Wellerwaard zijn beheersmaatregelen genomen en
rekenen we met kosten en opbrengsten t/m 2029.
4.7.4 Toelichting per grondexploitatie
Grondexploitaties woningbouw Emmeloord
Grondverkopen lopen voor op de planning. Er is veel vraag naar nieuwbouwkavels. Om te
voldoen aan de behoefte bereiden we het bouwrijpmaken van Emmelhage fase 2A voor.
Hier zullen in 2018 kavels in de verkoop gaan. Emmelhage-Oost kan hoogstwaarschijnlijk
eerder worden afgesloten. Grondprijzen zijn op onderdelen verhoogd conform de Nota
Grondprijzen 2018.
Risico
Geen noemenswaardige risico’s.
Grondexploitaties woningbouw dorpen
Grondverkopen in de kernen Ens en Marknesse lopen voor op de planning. Er is veel
vraag naar nieuwbouwkavels. Voor een deel betreft dit de inhaalvraag: jarenlang zijn
hier geen nieuwbouwkavels op de markt gekomen. De verkoop van woningbouwkavels is
stabiel in de kleinere kernen. In de dorpen Espel en Bant lopen we wat achter op de
planning. Er is sprake van vertraging bij een deelgebied van de herontwikkellocaties
Nagele, te weten Noorderwinkels. Dit als gevolg van een geschil bij het verwerven van
een benodigd perceel. Bepaalde grondprijzen zijn verhoogd conform de Nota
Grondprijzen 2018.
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Risico
De risico’s van de grondexploitaties ‘woningbouw dorpen’ zijn beheersbaar. Het sturen op
de uitgifte van woningbouwkavels is de belangrijkste beheersmaatregel.
Grondexploitaties bedrijventerreinen Emmeloord
De markt voor bedrijventerreinen in Emmeloord trekt voorzichtig aan. De interesse in
afname groeit. In 2017 heeft zoals gepland de uitgifte van een grote kavel op de Munt II
fase 2 plaatsgevonden.
Het aanbod van grote terreinen wordt beperkter. Op de Munt II fase 1 is nog voldoende
aanbod aan kleine en middelgrote kavels.
De grondprijzen van terreinen die vrij beschikbaar zijn, zijn in prijs verhoogd conform de
Nota Grondprijzen 2018.
Risico
Voor beide complexen van de Munt II fase 1 en 2 geldt dat er een forse negatieve
boekwaarde bestaat. Deze boekwaarde moeten we terugverdienen door kavelverkopen in
de (nabije) toekomst. Met name in fase 1 is er nog een groot versnipperd aanbod van
relatief kleine kavels. Dit aanbod sluit mogelijk niet geheel aan bij de vraag.
Grondexploitaties bedrijventerreinen dorpen
De verkoop van bedrijfskavels in de dorpen loopt achter bij de planning. In Ens heeft er
geen verkoop plaatsgevonden in 2017. Er is wel interesse in afname van gronden, gezien
de genomen opties en gesprekken, die gaande zijn over afname.
De grondprijzen van terreinen die vrij beschikbaar zijn, zijn in prijs verhoogd conform de
Nota Grondprijzen 2018.
Risico
De risico’s van deze grondexploitatiecomplexen zijn beperkt. Het grootste deel van de
kosten is reeds gemaakt.
Centrumplan hart voor Emmeloord
In 2017 is de grondexploitatie Hart voor Emmeloord vastgesteld. De uitvoering van het
plan is vervolgens van start gegaan. Er is veel interesse in de afname van grond voor
commerciële ontwikkelingen en appartementen. De eerste uitgiftes hebben begin 2018
plaatsgevonden. Op onderdelen zijn grondprijzen verhoogd en is het budget voor het
bouwrijpmaken van het deelgebied De Deel opgehoogd als gevolg van extra
voorzieningen ten behoeve van de bomen aanleg.
Risico
Hogere kosten van de aanleg van de openbare ruimte en het stagneren van
grondverkopen.
Wellerwaard
De verkoop van de woningbouwkavels loopt achter bij de planning. Wel is er veel
interesse in de bouwkavels. In 2018 gaat dit daadwerkelijk leiden tot de eerste uitgiftes.
De eerste bouwvergunningen zijn aangevraagd. Er bestaat koudwatervrees om als eerste
te starten met bouwen. Wanneer er één start volgen er meer.
Risico
Het grootste risico is dat de vraag naar de buitengewone kavels op een gegeven moment
‘op’ is en fase 2 van het woningbouwgebied niet ingevuld kan worden.
4.7.5 Grondexploitatieovereenkomsten
Door de Wet ruimtelijke ordening en de hierin opgenomen grondexploitatiewet (afdeling
6.4), zijn gemeenten verplicht om de kosten van grondexploitatie te verhalen op de
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ontwikkelende grondeigenaren (artikel 6.17). De gemeente heeft de volgende anterieure
grondexploitatieovereenkomsten gesloten waarvoor er nog verplichtingen lopen:

Complexnaam

Functie

Status

Jaar

Breestraat, Marknesse

Appartementen

Gereed 2016

Nagelerstraat, Emmeloord

Appartementen

In aanbouw 2016

Scandinaviëlaan, Emmeloord

Wonen met zorg

Zuidakker/ Zuidwend, Bant

Grondgebonden woningen

De Balkan, Emmeloord

Appartementen

Glastuinbouw Luttelgeest

Glastuinbouw

Landgoed´t Wellerloo, Bant

2 woningen + landgoed

In aanbouw
Fase 1 gereed ; fase
2 in aanbouw
Fase 1 gereed ; fase
2 nog niet van start
Fase 1 gered; fase 2
in ontwikkeling

2017
2010
2016
2014

In aanbouw 2016

De eventuele saldi op de complexen komen ten laste of ten gunste van de algemene
reserve grondexploitatie.
4.7.6 Onderbouwing van verlies- en winstneming
Af te sluiten complexen
Met het Ingenieursbureau zijn werkafspraken gemaakt over de afsluiting van complexen.
Deze zijn mede gebaseerd op het Handboek Grondzaken. De hoofdregel daarbij is dat het
complex wordt afgesloten na afloop van het eerste volle kalenderjaar na de
ondertekeningsdatum van het proces verbaal van oplevering van voltooiing van de
laatste fase binnen het complex. Ten aanzien van de nazorg wordt bij het afsluiten van
het complex geld gereserveerd. Dit bedrag wordt per complex afzonderlijk bepaald.
In 2017 is het complex Stadshart Emmeloord afgesloten.
Systematiek van winstneming
Als grondslag voor waardering en resultaatbepaling is in de nota Grondbeleid opgenomen
dat winsten uit de grondexploitatie slechts worden genomen indien en voor zover deze
met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden.
Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op
de vervaardigingskosten in mindering gebracht.
(Tussentijdse) winstneming
Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat realisatie van winst bij grondexploitaties
moet worden uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. Dit betekent niet dat
pas winst moet worden genomen bij het afsluiten van het grondexploitatiecomplex.
Voor tussentijdse winstneming geldt de door de commissie BBV voorgeschreven methode
van ‘percentage of completion’: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn
gerealiseerd wordt er naar rato van de voortgang van de grondexploitatie tussentijds
winst genomen.
De commissie BBV is hier stellig in sinds de VPB wetgeving van kracht is (1 januari 2016)
en over de winst van grondexploitaties vennootschapsbelasting betaald moet worden. In
de nota Grondbeleid is deze methode opgenomen als beleidsregel voor tussentijdse
winstneming.
In 2017 zijn voor de volgende complexen tussentijdse winstnemingen getroffen:
 Complex 11A:
2,33 miljoen.
 Complex 40:
0,37 miljoen
 Complex 41:
-0,02 miljoen
 Complex 42
0,38 miljoen
 Complex 68
0,26 miljoen
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Complex 71
Complex 72
Complex 75
Totaal

0,38
0,05
0,16
3,92

miljoen
miljoen
miljoen
miljoen

Verliesvoorzieningen
Conform de regels van de BBV wordt een verliesvoorziening getroffen wanneer een actief
complex een negatief financieel resultaat laat zien op eindwaarde.
In het onderstaande overzicht is het vrijvallen en /of het treffen van een
verliesvoorziening per complex inzichtelijk gemaakt. Uit het overzicht komt naar voren
dat er voor een bedrag van € 0,58 miljoen vrijgevallen is en dat er voor een bedrag van
€ 0,37 miljoen aan verliesvoorzieningen is getroffen. Omdat deze ‘opschoning’ jaarlijks
gebeurt, is het van belang dat de vrijgevallen voorzieningen in het kader van
risicomanagement in de algemene reserve grondexploitatie blijven.
Complex
nummer

MVA/IEG

Munt II fase II

34

IEG

€

118.817

Herziening Grondexploitaties

Munt II fase I

38

IEG

€

213.321

Herziening Grondexploitaties

Ens Zuidoost

65

IEG

€

61.619

Herziening Grondexploitaties

Bant Zuidoost fase 1

67-1

IEG

€

2.768

Herziening Grondexploitaties

Herontwikkellocaties Nagele

76

IEG

Herziening Grondexploitaties

Creilerpad

43

IEG

Herziening Grondexploitaties

Centrumplan Emmeloord

50

IEG

Herziening Grondexploitaties

Wellerwaard

82

IEG

Reden muteren voorziening

Complex

Herziening Grondexploitaties

Totaal:

Vrijval

Treffen

€ 121.927
€

1.025

€ 182.345
€ 218.416
€ 579.895

€ 340.343

4.7.7 Risico’s in relatie tot de reservepositie
Algemene risicovoorziening grondexploitaties: Weerstandsvermogen
Door ervoor te zorgen dat Grondzaken zelf een toereikende financiële buffer heeft kan
een reserve/buffer binnen de Algemene Dienst achterwege blijven.
Genoemde financiële reserve is enerzijds een voorwaarde om een adequaat en actief
grondbeleid te kunnen voeren. Anderzijds zijn aan het voeren van actief grondbeleid
financiële risico’s verbonden: dit maakt het beschikken over voldoende financiële reserve
noodzakelijk. Risico’s (in de regel door externe factoren ingegeven) zijn in algemene zin
gelegen binnen de reeds in exploitatie genomen complexen.
Alle lopende/vastgestelde grondexploitaties zijn meegenomen in de zogenoemde ‘MonteCarlo-Simulatie’. De input voor de simulatie zijn de herzieningen ultimo 2017. Hiervan is
een afzonderlijke rapportage beschikbaar.
Uitleg gekozen systematiek
De ‘Monte-Carlo-Simulatie’ is de meest vergaande risicoanalyse om de vereiste
weerstandscapaciteit te bepalen. De meest eenvoudige analyse is de gevoeligheidsanalyse: onderzocht wordt hoe gevoelig het resultaat is voor de verandering van één
bepaalde parameter.
Een scenarioanalyse houdt rekening met het feit dat verandering van een bepaalde
parameter ook gevolgen heeft voor andere parameters, die vervolgens samen weer
invloed hebben op het resultaat. Grootste nadeel van deze methode is dat over het
algemeen niet waarschijnlijk is dat alle waarden tegelijkertijd negatief of allemaal tegelijk
positief zijn.De ‘Monte-Carlo-Simulatie’ komt tegemoet aan de nadelen van de
scenarioanalyse. Het begrip risico wordt gekwantificeerd: Risico = kans x gevolg. Bij de
simulatie worden kansverdeling toegekend aan waarden waar een zeker risico wordt
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verwacht. Vervolgens wordt er binnen de aangegeven bandbreedte 10.000 keer een
waarde gekozen voor elke parameter binnen de kansverdeling. Dit levert ook zoveel keer
een waarde op voor het totale resultaat. Er ontstaat op deze manier een kansverdeling
voor het eindresultaat. In de praktijk wordt vervolgens voor de vereiste risicobuffer vaak
een dekkingspercentage van 90% aangehouden: met 90% zekerheid is het eindresultaat
niet slechter dan een bepaalde waarde die als weerstandscapaciteit wordt aangewezen.
Voorzichtigheidshalve houdt de gemeente Noordoostpolder zelfs rekening met een
dekkingspercentage van 95%. Op basis van de risico-analyse kunnen we concluderen dat
de aanwezige weerstandscapaciteit, te weten de vrije ruimte van de algemene reserve
grondbedrijf per 31-12-2017, groter is dan de vereiste weerstandscapaciteit, namelijk de
optelsom van alle benodigde risicovoorzieningen. Sterker nog uit de analyse komt naar
voren dat er geen risicovoorzieningen noodzakelijk zijn.
Hoogte van de benodigde buffer (vereiste weerstandscapaciteit)
Berekende vereiste weerstandscapaciteit (methodiek ‘Monte-Carlo-Simulatie’) BIE gronden

€0

Totaal vereist (afgerond):

€0

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

Bedrag

Beginbalans 01-01-2017
Resultaatbestemming 2016 PWA hal
Rentebijschrijving 2017
Bovenwijkse voorzieningen naar ARG
Alg. infrastructurele voorzieningen naar ARG
Pachtinkomsten MVA’s naar ARG
Decemberrapportage tussentijdse winstneming
Herziening saldo tussentijdse winstneming POC
Herziening saldo vrijval verliesvoorziening

Subtotaal toevoegingen
Besluit vorming verliesvz Hart voor Emmeloord
Afschrijvingsreserve rotonde centrum
Afschrijvingsreserve rotonde Moerasandijviestraat
Herziening saldo vorming verliesvoorziening
Onttrekking inhuur dekking pacht grondbedrijf
Onttrekking quickwins
Onttrekking Scandinaviëlaan
Onttrekking skatebaan
Onttrekking bijdrage MFC Espel
Onttrekking Dekking kosten Stadshart 2017
Onttrekking Scenariokeuze Centrum
Onttrekking actiekavels
Onttrekking Muntweg

Subtotaal onttrekkingen
Eindbalans 31-12-2017

€ 10.887.040
661.200
25.800
2.866.617
2.819.009
239.480
3.432.674
486.876
579.895
€ 11.111.551
-5.042.469
-730.000
-365.000
-340.343
-204.000
-226.569
-228.700
-150.000
-103.000
-41.747
-32.139
-30.000
-1.840

Omschrijving boeking

Jaarrekening 2016 resultaatbestemming
Nota reserves en voorzieningen
Nota reserves en voorzieningen
Perspectiefnota 2017, overboeking naar ARG
Primitieve begroting
Decemberrapportage
Herziening MPG
Herziening MPG
Vaststelling centrumplan HvE
Nota reserves en voorzieningen
Nota reserves en voorzieningen
Herziening MPG
Voorjaarsrapportage
e
13 begrotingswijziging 2016, overheveling
Voorjaarsrapportage
Najaarsrapportage
e
6 begrotingswijziging 2017
Herziening MPG
e
6 begrotingswijziging 2016, overheveling
Najaarsrapportage
Voorjaarsrapportage

€ 7.495.807
€ 14.502.784 Beschikbaar na afronding
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4.8 Handhaving
Handhaving ziet toe op activiteiten die bedoeld zijn om naleving van rechtsregels te
bevorderen. Rechtsregels waarbij de gemeente een wettelijke handhavingstaak
heeft kunnen voortkomen vanuit de landelijke regelgeving zoals bouwtechnische
eisen of vanuit gemeentelijke regelgeving, zoals de algemene plaatselijk verordening
of bestemmingsplannen.
Om naleving te bereiken heeft de gemeente verschillende middelen tot haar beschikking.
Via gerichte communicatie kan voorkomen worden dat overtredingen ontstaan.
Daarnaast proberen toezichthouders door herkenbare aanwezigheid, informatieoverdracht, het maken van afspraken en het geven van aanwijzingen te bereiken dat
overtredingen worden voorkomen of ongedaan worden gemaakt. In het uiterste geval
kan de gemeente een dwangsom opleggen, bestuursdwang toepassen of een bestuurlijke
boete opleggen.
4.8.1 Visie op handhaven
In de visie op handhaving van de gemeente Noordoostpolder, treden een aantal
onderwerpen op de voorgrond, welke hieronder apart nader worden toegelicht.
Het handhavingsbeleid is voor de periode 2016-2019 vastgesteld. Op basis daarvan
wordt jaarlijks een programma vastgesteld en wordt via een jaarverslag verantwoording
afgelegd. In 2017 is het programma opgesteld voor alle VTH-taken.
Preventie

De nadruk ligt op het voorkomen van overtredingen en wanneer er sprake is van een
overtreding, voorkomen dat repressieve middelen nodig zijn om de overtreding ongedaan
te maken. Naast communicatie en voorlichting hebben herkenbaarheid en aanwezigheid
van de gemeente in de fysieke leefomgeving een preventieve werking.
Integraal werken

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

Het is lastig om met handhaving een gevoel van klantentevredenheid over te brengen.
Een gevoel van klanttevredenheid wordt zoveel mogelijk bevorderd door:
handhavingsbesluiten duidelijk en goed te motiveren, korte doorlooptermijnen, overleg
te voeren voordat repressieve middelen worden toegepast, burgers te informeren over
regels, regels en voorwaarden aan vergunningen eenduidig te maken en gelijke gevallen
gelijk te behandelen.
Passend organiseren
Ook binnen de discipline handhaving geeft ons college vorm aan het “passend
organiseren”. Handhaving is een “gejuridiseerde” taak van ons college. Rechten en
plichten liggen meestal goed omschreven vast. Handhaving van het recht is in Nederland
een plicht. Het beginsel van “passend organiseren” passen wij toe bij de besluitvorming
over handhaving. Wij zijn er ons daarbij van bewust dat de marges bij toepassing van
dat beginsel zeer smal zijn. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan van handhaving
worden afgezien. Daar waar wij met respect voor de wettelijke regels en rechten van
derden een oplossing kunnen vinden waardoor van handhaving kan worden afgezien
zullen wij dat zeker doen. In situaties waarin wij ontdekken dat de eigen gemeentelijke
regels in zijn algemeenheid klemmen en draagvlak en noodzaak voor de regels
ontbreekt, zullen wij voorstellen doen tot deregulering/afschaffing daarvan.
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Handhavingsorganisatie Noordoostpolder
Hieronder wordt uiteengezet welke handhavingstaken zijn samengebracht in welk
organisatie-onderdeel, welke taken zijn uitbesteed en welke ontwikkelingen hebben
geleid tot de huidige vorm en omvang.
Een organisatieonderdeel voor handhavingstaken

Het merendeel van de gemeentelijke handhavingstaken is ondergebracht in één
organisatieonderdeel, het team handhaving van het cluster Vergunningen, toezicht
en handhaving (VTH). Het team is belast met de handhaving van het omgevingsrecht,
Wet kinderopvang, Wet OKE, de wet tijdelijk huisverbod en de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV).
Zwaartepunt bij omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is qua omvang, uitgedrukt in uren en budget, het grootste
bestanddeel. Handhavingstaken die geschaard kunnen worden onder ‘omgevingsrecht’
zijn: bouwen en slopen zonder of in afwijking van een vergunning, gebruik in strijd met
het bestemmingsplan en brandveiligheidsvoorschriften, naleving milieuvoorschriften en
toepassen bouwmaterialen in strijd met het besluit Bodemkwaliteit.
Uitbesteed aan externe organisaties

Een aantal taken is uitbesteed aan externe organisaties. Het gaat om de
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Concern voor werk en de
GGD. Binnen de OFGV, worden voornamelijk milieuhandhavingstaken verricht. De GGD
voert het toezicht uit op de naleving van de kwaliteitseisen uit de Wet op de
kinderopvang en de wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie. Volgens
wettelijk vastgestelde controlefrequentie worden kinderopvangverblijven, buitenschoolse
opvang, gastouderbureaus, gastouders, en peuterspeelzalen bezocht voor een controle.
De wet verplicht de gemeente om de GGD in te zetten voor de toezichttaken. De
bestuursrechtelijke handhaving wordt uitgevoerd door het team handhaving van het
cluster Vergunningen, toezicht en handhaving. Concern voor werk wordt ingehuurd voor
het toezicht op de fietsenstalling op De Deel.
Per 1 juli 2017 is bij Algemene maatregel van Bestuur het basistakenpakket vastgelegd.
De inhoud van dit basistakenpakket is ruimer dan het pakket aan taken dat in 2009 was
vastgelegd in de zogenaamde “package deal”.
Het college van burgemeester en wethouders zal naar aanleiding van de AmvB
aanvullende taken moeten overdragen aan de OFGV. Naar verwachting zal dit in de loop
van 2018 plaatsvinden.
APV, Drank- en Horecawet

Voor de aanpak van kleine ergernissen (APV-gedragingen) worden toezichthouders
(BOA’s) ingezet. De gemeente beschikt over drie BOA’s (2,5 fte) die in staat zijn om
boetes op te leggen. Deze BOA’s worden ook ingezet om te controleren op het gebied
van parkeren (blauwe zone), illegale afvaldump etc. In 2014 is door de raad het
handhavingsbeleid voor de Drank- en Horecawet vastgesteld. Ook hiervoor worden de
BOA’s ingezet. Voor de BOA’s geldt dat er meer werk is dan personele capaciteit, Daarom
wordt jaarlijks in het handhavingsuitvoeringsprogramma het takenpakket geprioriteerd.
Dat daardoor werk blijft “liggen” is onvermijdelijk.
4.8.2 Landelijke kwaliteitseisen
Over de kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op
het gebied van het omgevingsrecht is in 2016 wetgeving in werking getreden. Op basis
daarvan heeft de gemeenteraad bij verordening kwaliteitseisen vastgesteld voor de taken
die zijn ondergebracht bij de uitvoeringsdienst OFGV. Voor de taken die rechtstreeks
onder het gezag van het college worden uitgevoerd is door het college nader beleid
vastgesteld.
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4.9 Financiële Positie
In deze paragraaf wordt een doorkijk gegeven in de financiële positie van de gemeente
Noordoostpolder. De informatie, ratio’s en kengetallen dienen slechts als een indicatie
waarin kan worden bezien of de gemeentelijke financiën robuust genoeg zijn om
tegenslagen in de toekomst op te vangen. Deels volgt deze robuustheid vanuit het
weerstandsvermogen en volgen de eventueel op te vangen tegenslagen onder andere uit
de geïnventariseerde risico’s die zich in een bepaald jaar kunnen manifesteren,
veranderingen in wetgeving en overige externe factoren zoals de economische
ontwikkelingen. Belangrijk is het om in ogenschouw te nemen dat de geprognosticeerde
waarden van de ratio’s en kengetallen niet voorspellend van aard zijn. Mede doordat er
veronderstellingen worden gedaan op basis van de ontwikkelingen (trends) in de
voorgaande jaren.
De financiële positie van gemeenten is van dusdanig belang dat er toezicht voor is
ingesteld en het in de begroting opnemen van een basisset aan kengetallen via het BBV
verplicht wordt gesteld. Het is immers zo, dat wanneer een gemeente geen goed inzicht
heeft in de financiële positie en daardoor in de problemen komt of om andere redenen
beslissingen neemt die de houdbaarheid van de financiële positie in gevaar brengen, dit
tot een artikel-12 bijdrage kan leiden. Deze bijdrage wordt uit het gemeentefonds
betaald en heeft daarmee een effect op de inkomsten van alle gemeenten. In het
bedrijfsleven is een balans van belang voor het bepalen van het vermogen. Economisch
bezien is het doel van bedrijven winst behalen en vermogen genereren. Gemeenten zijn
echter inkomens bestedende huishoudens en zijn niet op het genereren van vermogen
gericht. Lang hebben de balans en het vermogen daarom een beperkte rol gespeeld.
Door de toenemende interesse in de toekomstbestendigheid van gemeenten, grotere
druk op doelmatigheid en de meer divers wordende context waarin gemeenten zich
bevinden, is het belang van inzicht en een doorkijk in de financiële positie een
prominentere plek gaan innemen.
Dashboard
Status
2017

Rekening 2016 (t-1)

Rekening 2017 (t)

Prognose 2018 (t+1)

Current Ratio

2,69

3,97

3,56

Quick Ratio

1,36

2,65

2,02

Netto Werkkapitaal

€ 23.081.700

€ 27.995.758

€ 26.844.000

Solvabiliteitsratio I

0,74

0,77

0,72

Solvabiliteitsratio II

4,14

4,71

4,33

Debt Ratio

0,17

0,16

0,17

Gouden Balansregel

0,78

0,75

0,79

Netto Schuldquote I

0,01

-0,08

-0,05

Netto Schuldquote II

-0,05

-0,13

-0,10

Uitleenquote

0,06

0,05

0,06

Primair Surplus

5,36%

3,63%

2,88%

Structureel evenwicht

2,70%

0,00%

0,00%

0,14

0,07

0,06

102,65%

98,20%

98,00%

Voorraadquote
Belastingcapaciteit
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Kengetallen en ratio’s
Liquiditeit
Omschrijving: De liquiditeit geeft aan in welke mate de gemeente Noordoostpolder aan haar
kortlopende betalingsverplichtingen kan voldoen.
Current Ratio:

Meerjaren Ratio:

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2,18

2,09

3,30

Tabel:

2,69

3,97

3,56

3,13

2,94

2,80

Current Ratio:
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Omschrijving: Deze ratio is een graadmeter van de liquiditeit, de (minimum)norm van deze ratio ligt
tussen de 1 en de 1,5, een hogere ratio vertegenwoordigt een betere liquiditeit.
Berekeningsmethode: Vlottende activa / Kort vreemd vermogen
Quick Ratio:

Meerjaren Ratio:

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0,49

0,68

0,90

Tabel:

1,36

2,65

2,02

1,87

1,73

1,60

Quick Ratio:

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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

(Bedragen x €1.000)

Meerjaren:

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

€ 23.082

€ 27.996

€ 26.316

€ 25.950

€ 25.125

2019

2020

2021

€26.380

€26.007

€30.316

Tabel:

€ 26.844

Prognose

Netto Werkkapitaal: (x €1.000)

€ 40.000

€ 35.000

€ 30.000

€ 25.000

€ 20.000
2013

2014

2015

2016

2017

2018

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

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

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Meerjaren Ratio:

0,62

0,61

0,73

0,74

0,77

0,72

0,69

0,67

0,67

Tabel:

Solvabiliteitsratio I:

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
2013
Omschrijving:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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

Berekeningsmethode: Eigen vermogen / Totaal vermogen
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Solvabiliteitsratio II:

Meerjaren Ratio:

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1,93

1,85

3,53

Tabel:

4,14

4,71

4,33

4,01

3,95

3,92

Solvabiliteitsratio II:

5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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

Meerjaren Ratio:

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0,30

0,31

0,17

Tabel:

0,17

0,16

0,17

0,19

0,20

0,20

Debt Ratio:

0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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

Meerjaren Ratio:

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0,80

0,80

0,77

Tabel:

0,78

0,75

0,79

0,81

0,82

0,82

Gouden balansregel:

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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

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

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0,24

0,19

0,06

0,01

-0,08

-0,05

-0,03

0,02

0,05

0,17

0,12

-0,01

-0,05

-0,13

-0,10

-0,08

-0,03

0,01

Netto schuldquote:

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
-0,052013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-0,10
Omschrijving: Dit kengetal geeft de hoogte van de netto schuld van gemeente Noordoostpolder weer
als aandeel van de inkomsten. De hoogte van de inkomsten bepaalt namelijk in
belangrijke mate hoeveel schulden een gemeente kan dragen. Hoe hoger het inkomen
des te meer schuld een gemeente kan aangaan. De norm ligt tussen de 0 en 0,6
Berekeningsmethode: Vanuit BBV: Gecorrigeerd vreemd vermogen / Totale baten
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Uitleenquote:

Meerjaren Ratio:

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0,08

0,08

0,06

0,06

Tabel:

0,05

0,06

0,06

0,07

0,07

Uitleenquote:

0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

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

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Prognose

Prognose

Prognose

Prognose

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Meerjaren primair:

0,20%

3,43%

8,49%

5,36%

3,63%

2,88%

2,67%

2,72%

2,65%

Meerjaren ideaal:

3,07%

3,12%

2,36%

2,36%

2,16%

2,25%

2,30%

2,33%

2,35%

Tabel:

Surplus

10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

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

reserves in % van inkomsten.

Berekeningsmethode afschrijvingslasten in % van inkomsten.
ideaal:
Structurele exploitatieruimte:
( Bedragen x € 1.000)

Begroting

Prognose

Prognose

2018

2019

2020

Prognose

2021

Resultaat na reserves

€ 84

€ 83

€ 59

€ -34

Saldo baten en lasten incidenteel

€ 3.236

€ 1.459

€ 927

€ 0

Saldo reserves incidenteel

€ -3.236

€ -1.459

€-927

€ 0

Structureel resultaat

€ 84

€ 83

€ 59

€ -34

Structurele exploitatieruimte %

0,00%

0,00%

0,00%

-0,00%

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

Grondexploitaties:
Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Prognose

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aantal m2 bruto plangebied BIE

2.982.945

2.982.945

2.905.315

2.905.315

2.905.315

2.905.315

Aantal m2 nog uitgeefbaar BIE

871.592

842.408

646.377

438.942

357.122

322.836

Boekwaarde BIE

33.431.293

32.221.689

28.906.832

23.267.005

19.687.227

16.828.710

Verliesvoorziening BIE

8.511.593

11.312.510

10.658.608

10.658.608

8.533.338

7.622.487

Boekwaarde per m2 BIE

38,36

38,25

44,72

53,01

55,13

52,13

Verliesvoorziening per m2 BIE

9,77

13,43

16,49

24,28

23,89

23,61

Voorraadquote:
Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Prognose Prognose Prognose

2013
Meerjaren Ratio:

0,39

2014
0,32

2015
0,24

2016
0,14

2017
0,07

2018
0,06

2019
0,08

2020

Prognose

2021

0,09

0,08

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

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening

Rekening
2017

2012

2013

2014

2015

2016

101,04%

101,17%

101,29%

102,27%

102,65%

98,20%

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

2013

2014

2015

2016

2017

€ 49

€ 268

€ 273

€ 126

€ 121

€ 111

Baten per inwoner

€ 2.246

€ 2.104

€ 2.303

€ 2.815

€ 2.769

€ 3.111

Lasten per inwoner

€ 2.534

€ 2.173

€ 2.295

€ 2.620

€ 2.675

€ 3.057

Belasting per inwoner

€ 103

€ 104

€ 105

€ 105

€ 109

€ 117

Retributies per inwoner

€ 243

€ 226

€ 232

€ 229

€ 227

€ 238
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Jaarrekening
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Balans
per
31 december 2017
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Balans per 31 december 2017
(bedragen in €)

ACTIVA

31-12-2017

31-12-2016

Vaste activa
Immateriële vaste activa

53.172

146.704

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

53.172

Materiële vaste activa

146.704
70.502.337

71.261.637

- Investeringen met een economisch nut
- gronden uitgegeven in erfpacht
- overige investeringen met een economisch nut
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor
ter bestrijding van de kosten een heffing kan
worden geheven
- Investeringen in de openbare ruimte met
uitsluitend een maatschappelijk nut

38.790

38.790

68.634.151

71.222.847

1.829.396

Financiële vaste activa

7.799.611

8.452.451

- Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen

76.782

76.782

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

568.344

710.431

7.154.485

7.665.238

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

Totaal vaste activa

78.355.120

79.860.792

12.376.194

18.167.956

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

-

-

12.376.194

18.167.956

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

15.534.826

9.340.800

556.858

170.955

13.190.150

6.362.549

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

190.373

176.552

1.597.445

2.630.744

- Overige uitzettingen
Liquide middelen
- Banksaldi
Overlopende activa

Totaal vlottende activa

Totaal generaal Activa

747.465
747.465

835.157
835.157

8.761.943

8.382.550

37.420.428

36.726.463

115.775.548

116.587.255
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(bedragen in €)

PASSIVA

31-12-2017

31-12-2016

Vaste passiva
Eigen vermogen
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserves:
- voor egalisatie van tarieven
- afschrijvingsreserve
- overige bestemmingsreserves
- Gerealiseerde resultaat

88.772.174
18.010.746

18.010.746

853.310
9.878.712

481.805

57.453.513

64.793.248

2.575.893

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

86.256.209

2.970.410
12.430.261

11.045.827

5.294.789

4.404.659

3.523.471

3.107.420

3.612.000

3.533.748

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of
langer

5.148.443

5.640.456

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

5.141.059

5.633.207

7.384

7.249

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

Totaal vaste passiva

106.350.878

102.942.492

3.556.441

5.890.792

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

0

0

3.556.441

5.890.792

Overlopende passiva

5.868.229

7.753.971

Totaal vlottende passiva

9.424.670

13.644.763

115.775.548

116.587.255

Totaal generaal passiva
Gewaarborgde geldleningen

87.215.328

74.344.290
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Overzicht van
baten en lasten
in de jaarrekening
over het
begrotingsjaar 2017
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Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2017
Raming begrotingsjaar vóór wijziging

Raming begrotingsjaar ná wijziging

Omschrijving programma

Baten

Lasten

Baten

01 Fysieke leefomgeving

19.573.893

34.977.743

(15.403.850)

34.007.995

49.825.937

(15.817.942)

Saldo

Lasten

Realisatie begrotingsjaar

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

52.427.217

(13.553.745)

12.091.556

(10.347.357)

1.732.765

12.377.956

(10.645.191)

1.786.706

12.976.974

(11.190.268)

38.873.472
1.744.199

03 Economische ontwikkeling

335.473

1.944.581

(1.609.108)

679.698

2.197.980

(1.518.282)

6.238.616

7.029.281

(790.665)

04 Dienstverlening en besturen

729.163

3.291.452

(2.562.289)

766.163

3.131.985

(2.365.822)

891.641

2.594.740

(1.703.099)

02 Sociale leefbaarheid

05 Financiën

160.300

974.146

(813.846)

542.079

823.846

(281.767)

591.970

695.960

(103.990)

14.917.205

53.938.302

(39.021.097)

14.656.557

54.913.867

(40.257.310)

16.652.324

54.777.191

(38.124.867)

37.448.799

107.504.331

(70.055.532)

52.439.198 123.870.589 (71.431.391)

64.992.222

Lokale heffingen

11.221.000

-

11.221.000

11.278.830

-

11.278.230

11.338.459

-

11.338.459

Algemene uitkeringen

66.098.165

-

66.098.165

67.979.865

-

67.979.865

67.999.799

-

67.999.799

Dividend

135.000

-

135.000

199.217

-

199.217

199.332

-

199.332

Saldo financieringsfunctie

196.301

157.200

39.101

196.401

157.300

39.101

195.187

159.275

35.912

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77.650.466

157.200

77.493.266

79.654.313

157.300

79.497.013

79.732.777

159.275

79.573.502

30.950

12.888.472

(12.857.522)

84.688

12.433.174

(12.348.486)

64.892

12.144.172

(12.079.280)

-

250.000

(250.000)

-

250.000

(250.000)

-

206.276

(206.276)

-

150.000

(150.000)

-

150.000

(150.000)

-

148.257

(148.257)

115.130.215

120.950.003

(5.819.788) 132.178.199 136.861.063

(4.682.864)

144.789.891

142.273.925

2.515.966

1.068.743
1.882.000

1.262.267
440.000

(193.524)
1.442.000

16.373.393
4.937.791

(1.467.113)
2.565.752

14.848.019
7.268.931

16.369.507
6.273.143

(1.521.488)
995.788

06 Krachtig Noordoostpolder
Subtotaal programma’s

129.615.945 (64.623.723)

Omschrijving algemene
dekkingsmiddelen

Overige algemene dekkingsmiddelen
Subtotaal algemene
dekkingsmiddelen
Overhead
Onvoorzien
Bedrag van de heffing voor de
vennootschapsbelasting
Gerealiseerde totaal saldo van
baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan
reserves
00 Bestuur en ondersteuning
01 Fysieke leefomgeving

14.906.280
7.503.543

02 Sociale leefbaarheid

215.088

12.000

203.088

874.265

99.566

774.699

441.605

113.057

328.548

03 Economische ontwikkeling

600.000

463.205

136.795

1.449.397

1.207.337

242.060

910.191

1.207.337

(297.146)

04 Dienstverlening en besturen

111.375

-

111.375

137.875

-

137.875

97.427

-

97.427

05 Financiën

100.000

976.392

(876.392)

140.000

1.050.733

(910.733)

140.000

1.050.731

(910.731)

5.179.717

-

5.179.717

4.810.142

1.415.123

3.395.019

5.327.152

3.959.623

1.367.529

9.156.923

3.153.864

6.003.059

29.821.502

25.083.943

4.737.559

29.033.325

28.973.398

59.927

06 Krachtig Noordoostpolder
Subtotaal mutaties reserves
Gerealiseerd resultaat

183.271

54.695

2.575.893
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Grondslagen
voor waardering
en
resultaatbepaling
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op
basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het
begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden verantwoord in het jaar waarin het recht
op het ontvangen van dividend ontstaat.
Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt
geldt op basis van de Kadernota rechtmatigheid 2015 van de commissie BBV het
volgende. Gemeenten kunnen op basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen
personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met de eigen WMOadministratie. Probleempunt is dat door het ontbreken van inkomensgegevens op deze
overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om als gemeente de
juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen
vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen
door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de
juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid
is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de
eigen bijdragen kunnen worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van
de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht. De gemeente zal deze
onzekerheid in de jaarstukken moeten noemen, ook al ligt de oorzaak niet bij de
gemeente.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q.
schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de
periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten
zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegelden verlofaanspraken en dergelijke.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume
wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De
referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten drie jaar. Indien er
sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting
gevormd te worden.
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Balans
Vaste activa
Materiële vaste activa met economisch nut

In erfpacht uitgegeven gronden
De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (in casu
de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is
genomen).
Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht zijn tegen een geringe
registratiewaarde opgenomen.
Overige investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de
desbetreffende investering in mindering gebracht (netto-methode); in die gevallen wordt
op het saldo afgeschreven.
Slijtende investeringen worden vanaf het jaar volgend op het jaar van ingebruikneming
lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden
met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare
ruimte) wordt niet afgeschreven.
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke
afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:
Gronden en terreinen
Bedrijfsgebouwen
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa waaronder:
Inventarissen
Automatisering

n.v.t.
15-60
3-20
5-20
5-25
5-15

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

In overeenstemming met de op 18 december 2008 door de gemeenteraad vastgestelde
nota activerings- en afschrijvingsbeleid worden infrastructurele werken in de openbare
ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken niet geactiveerd. In de
toelichting op artikel 59 BBV en door de commissie BBV is de voorkeur uitgesproken
activa met een maatschappelijk nut niet te activeren.
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Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn
opgenomen tegen nominale waarde. Daar waar noodzakelijk geacht is een voorziening
voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de
aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot
onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke
afwaardering niet noodzakelijk gebleken.
Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert
in het aandelenkapitaal van een NV of BV.
Vlottende activa
Voorraden

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden worden vanaf 1 januari 2016 niet meer
verantwoord onder de categorie voorraden, maar onder de categorie materiële vaste
activa.
De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd
tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs
omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend
(zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), evenals een redelijk te
achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.
Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met
voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden.
Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de
verkrijgings- of vervaardigingskosten in mindering gebracht.
Verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn. Indien noodzakelijk worden ter zake
voorzieningen gevormd en in de balans opgenomen.
Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde
indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien
voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en
hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden
toegerekend.
Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte
oninbaarheid betreffende debiteuren is een voorziening in mindering gebracht. De
voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.
Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

204

Vaste passiva
Reserves

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

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken
verplichting c.q. het voorzienbare verlies.
De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde
van de (al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd op basis van
actuariële berekeningen.
De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te
voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin
rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de
paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag, is het
beleid ter zake nader uiteengezet.
Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane
aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.
Vlottende passiva
Vlottende passiva

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

De waardering van overlopende passiva geschiedt tegen nominale waarde. De niet
bestede middelen van uitkeringen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met
een specifiek bestedingsdoel worden als vooruit ontvangen middelen op de balans
verantwoord onder de overlopende passiva. De besteding van deze middelen vindt op
een later tijdstip plaats.
Borg- en garantstellingen

Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het
totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens
is in de toelichting op de balans en in de bijlage nadere informatie opgenomen.
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ACTIVA
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Door de wijzigingen in het BBV worden vanaf 1 januari 2016 de kosten gemaakt ter
voorbereiding van een in de nabije toekomst te openen grondexploitatie op de balans
geactiveerd als immaterieel vast actief. Dit zorgt voor een betere toerekening van de
kosten aan de desbetreffende grondexploitaties.

Kosten onderzoek en ontwikkeling
Totaal

Boekwaarde
31-12-2017
53.173
53.173

Boekwaarde
31-12-2016
146.704
146.704

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Boekwaarde
31-12-2017
In erfpacht uitgegeven gronden
Overige investeringen met economisch nut
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van
de kosten een heffing kan worden gerekend
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend
maatschappelijk nut
Totaal

Boekwaarde
31-12-2016

38.790

38.790

68.634.151

71.222.847

1.829.396
70.502.337

71.426.190

De overige investeringen met economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met
uisluitend maatschappelijk nut bestaan uit:

Grond en terreinen

Boekwaarde
31-12-2017

Boekwaarde
31-12-2016

15.681.956

16.287.412

Woonruimten
(Bedrijfs)gebouwen

39.293.735

40.656.736

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

5.146.748

3.277.021

Vervoermiddelen

1.052.393

1.063.326

Machines, apparaten en installaties

4.407.524

4.490.345

Overige materiële vaste activa

4.881.191

5.448.007

70.463.547

71.222.847

Het verloop in detail van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut en
investeringen in de openbare ruimte met uisluitend maatschappelijk nut is als volgt:
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Boekwaarde
1-1-2017
Gro nd en terreinen
Wo o nruimten
(B edrijfs)gebo uwen
Gro nd-, weg- en
waterbo uwkundige
werken
Vervo ermiddelen
M achines, apparaten en
installaties
Overige materiële vaste
activa

Investeringen

16.287.412

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen
van derden

Overboeking naar
voorraden

901.148

Afwaarderingen

1.506.603

Boekwaarde
31-12-2017

-

15.681.957

-

-

40.656.736

329.702

3.277.021

2.353.913

188.508

1.063.327

237.586

248.520

1.052.393

4.490.345

344.403

427.224

4.407.524

5.448.007

543.591

71.222.848

4.710.343

1.692.704

39.293.734

295.678

5.146.748

1.110.407
-

3.667.363

4.881.191
295.678

1.506.603

-

70.463.547

Per 1 januari 2016 zijn de voorheen onder de voorraden verantwoorde niet in exploitatie
genomen gronden (NIEGG’s) verplaatst naar de materiële vaste activa (MVA), hierboven
gerubriceerd onder de gronden en terreinen.
De meest in het oog springende investeringen in het jaar 2017 zijn:
Beschikbaar
gesteld krediet
Bedrijfsgebouwen
Aanpassing gebouw
Grond-.weg- en waterbouwkundige werken
Rotonde Moerasandijviestraat

Werkelijk
besteed in
2017

Cumulatief
ten laste van
krediet

186.000

168.962

168.962

343.948

274.110

274.110

Werkzaamheden Onder de toren

793.471

480.833

480.833

Overige materiële vaste activa
Vervanging hardware

221.000

133.282

197.671

1.544.419

1.057.187

1.121.576

Totaal

Een overzicht van alle investeringskredieten en bijbehorende kosten in 2017 is
opgenomen in bijlage I.
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Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2017 wordt in het
onderstaande overzicht weergegeven:

Boekw aarde
01-01-2017
Kapitaalverstrekking aan:
- deelnemingen
- gemeenschappelijke regelingen
- overige verbonden partijen
Leningen aan:
- openbare lichamen
- w oningcorporaties
- deelnemingen
- overige verbonden partijen
Overige langlopende leningen:
- langlopende leningen
- startersleningen
- duurzaamheidsleningen
- voorziening langlopende leningen
- vordering sociale zaken
- voorzieningen debiteuren soza
- leningen fietsregeling
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een
rechte-dragende periode van één jaar of
langer
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar
bijdragen aan activa in eigendom van derden
Totaal

Investeringen/
verstrekkingen

Aflossingen
/
afschrijving
en

Afw aarderingen

Boekw aarde
31-12-2017

76.782
-

76.782

710.431
4.099.871
499.998
188.758
-172.798
4.913.637
-1.878.122
13.895

142.087

568.344

150.000
51.000
104.985

128.314
55.920
21.031

1.022.471

238.886

8.132

18.237

4.121.557
495.078
272.712
-172.798
4.546.394
-2.112.249
3.790

1.336.588

604.475

1.150.828
234.127

8.452.452

1.384.955

7.799.610

Noordoostpolder neemt, uit hoofde van haar functie als overheid, deel in het aandelenkapitaal van een aantal ondernemingen. Deze ondernemingen zijn vermeld in de
paragraaf Verbonden Partijen van het jaarverslag. Sommige deelnemingen vertegenwoordigen een balanswaarde, zoals de deelnemingen in de Bank Nederlandse Gemeenten
NV, Vitens NV, Huisvuilcentrale Noord-Holland NV (HVC), Enexis NV, Attero Holding NV
en een aantal bedrijven dat werd opgericht bij de aandelenverkoop Essent BV.
De leningen aan overige verbonden partijen betreffen achtergestelde geldleningen aan
Vitens NV (€ 568.344). De aard van de achtergestelde lening aan Vitens is dat deze lening
achtergesteld is bij alle huidige en toekomstige concurrente en preferente vorderingen op
Vitens.
De overige langlopende leningen zijn betreffen met name een lening aan
IJsselmeerziekenhuizen en Flevomeer Bibliotheek. De lening aan Enexis B.V. is ontstaan
als een gevolg van de verkoop van Essent aan RWE. De lening aan stichting
IJsselmeerziekenhuizen is achtergesteld op de vordering van de ING Bank op de stichting
IJsselmeerziekenhuizen. In 2017 is een lening verstrekt aan Stichting Cultuurbedrijf ad
€ 150.000.
Ook in 2017 zijn duurzaamheidsleningen verstrekt aan inwoners van de Noordoostpolder
ten behoeve van energiebesparende investeringen.
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De vorderingen betreffende de leenbijstand Besluit Zelfstandigen en de besluiten IOAW en
IOAZ worden voor 75% gedeclareerd bij het Rijk. De aflossing op deze leningen wordt voor
75% aan het Rijk afgedragen. De leningen ABW en de verhaalsvorderingen worden ten
gunste van de gemeente afgelost. Dit houdt in dat de bedragen die niet afgelost worden,
voor rekening van de gemeente komen. De terugbetalingsverplichting aan het Rijk is
verantwoord onder de categorie “vaste schulden met een looptijd van 1 jaar of langer”.
Uit ervaring blijkt dat niet alle leningen sociale zaken volwaardig zijn. Voorzichtigheidshalve
is een voorziening gevormd voor dit risico. De opwaardering van de voorziening debiteuren
SoZa ad € 234.126 is tot stand gekomen door op individueel debiteurenniveau een
schatting te maken van de volwaardigheid van de vordering. Hieruit is naar voren
gekomen dat de getroffen voorziening debiteuren SoZa ultimo 2017 plus de ontstane
vorderingen in 2017 minus de gedane aflossingen in 2017 per saldo € 234.126 te laag in
de balans is opgenomen, vandaar deze opwaardering van deze voorziening.
Vanaf 2012 zijn de verstrekte leningen betreffende het fietsplan van de gemeente op de
balans geplaatst. Dit houdt in dat medewerkers die vast in dienst zijn bij de gemeente de
mogelijkheid wordt geboden bovenwettelijke vakantie-uren, vrij opneembare verlofuren of
nettosalaris in te leveren voor de aanschaf van een fiets.
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
De voorraden bestaan uit:
31-12-2017

31-12-2016

19.664.538

27.409.829

-7.288.344
12.376.194

-9.241.873
18.167.956

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
- bouwgronden in exploitatie

Voorziening GREX verlieslatende complexen

Totaal

Per 1 januari 2016 zijn de voorheen onder de voorraden verantwoorde niet in exploitatie
genomen gronden (NIEGG’s) verplaatst naar de materiële vaste activa (MVA) inclusief de
reeds op de boekwaarde van de gronden in mindering gebrachte verliesvoorzieningen.
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Hieronder wordt het verloop van de bouwgronden in exploitatie gespecificeerd:

Cpl 11A Emmelhage Oost
Cpl 11B Emmelhage fase
2

Boekwaarde
01-01-2017

Investering

-2.757.101

417.327

4.949.605

1.640.678

3.753
2.826.253

-

Opbrengsten

Winstname

Boekwaarde
31-12-2017

Vz verlieslatend
complex

Balanswaarde
31-12-2017

2.329.031

-4.960.348

-

-4.960.348

-

1.636.925

-

1.636.925

-

1.868.468

828.046

1.040.422

-

6.185.446

634.608

5.550.838

Cpl 34 De Munt II fase 2

4.450.198

244.523

Cpl 38 De Munt II fase 1

6.109.866

75.580

-11.315

3.883

5.807

373.678

360.439

-

360.439

-492.478

5.551

189.593

-22.354

-698.874

-

-698.874

Cpl 42 BT uitbreiding Ens

272.767

10.874

-

384.557

668.198

-

668.198

Cpl 43 BT Creil

422.192

4.672

-

-

426.864

-

426.864

3.643.979

28.849

-

3.615.130

3.615.130

2.912.039

181.907

1.105.244

-

1.988.702

1.565.206

423.496

Cpl 67-1 Uitbr Bant fase 1

454.589

24.712

86.375

-

392.926

305.011

87.915

Cpl 67-2 Uitbr Bant fase 2

942.951

18.509

100.100

-

861.360

-

861.360

Cpl 68 Uitbreiding Espel

196.050

98.397

120.596

260.602

434.453

-

434.453

Cpl 71 Uitbreiding Creil

-55.535

96.357

426.196

380.430

-4.944

-

-4.944

-536.455

17.261

223.073

50.877

-691.390

-

-691.390

1.604.179

774.494

1.183.794

162.729

1.357.608

-

1.357.608

5.458

1.120.071

-

-

1.125.529

3.914
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-

-

3.958

-

3.958

8.996.452

-8.996.452

-

-

-

-

-

4.892.058

210.133

8.103

-

27.409.829

-407.500

11.257.341

Cpl 40 BT Ens
Cpl 41 BT Dorpen

Cpl 50 Hart van
Emmeloord

-

Cpl 65 Ens Zuid-Oost

Cpl 72 Uitbreiding
Luttelgeest
Cpl 75 Marknesse fase 3
Cpl 76 Inbreidingslocaties
Nagele
Cpl 77 Walstraat
Kraggenburg
Cpl 80 Stadshart
Emmeloord
Cpl 82 Wellerwaard
Totaal

-

3.919.550

121.927

-

1.003.602

5.094.088

218.416

4.875.672

19.664.538

7.288.344

12.376.194

Nadere toelichting
Algemeen: In 2017 is tussentijdse winstneming op basis van de ‘percentage of completion’
(POC) methode nieuw. Hiermee worden resultaten gelijkmatiger over de looptijd van een
complex verdeeld en wordt voorkomen dat het resultaat pas bij afsluiting van een complex
tot uiting komt. Daarnaast wordt overhead, zoals gesteld in de financiële verordening,
doorbelast op basis van directe kosten
Indien het complex positieve eindwaarde heeft is in beginsel geen voorziening nodig, er is
immers geen verlies op het complex te voorzien. Indien de eindwaarde van het complex
negatief is, kan in beginsel een verliesvoorziening worden gevormd ter grootte van deze
negatieve eindwaarde of met deze negatieve eindwaarde in overeenstemming worden
gebracht. Nadere informatie over de ontwikkelingen van de grondexploitaties in 2017 zijn
terug te vinden in de paragraaf grondbeleid.
In de onderstaande toelichtingen per complex worden de belangrijkste mutaties en
ontwikkelingen toegelicht.
Complex 11A Emmelhage Oost:
Op basis van de POC methode is in 2017 voor €2,3 miljoen tussentijds aan winst genomen.
De verwachting is dat deze grondexploitatie in 2020 kan worden gesloten. Door de positieve
eindwaarde is het niet nodig voor dit complex een voorziening te treffen.
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De opbrengsten zijn als volgt onderverdeeld: € 4.913.177 miljoen verkoop kavels, € 28.122
aan rente, € 3.306 aan inschrijfgelden en € 5.000 aan overige opbrengsten. De kosten
waren onderverdeeld in € 261.000 aan woonrijp maken, plan- en voorbereidingskosten
€ 80.425, overhead € 32.694 en overige kosten € 43.208.
Complex 11b Emmelhage fase 2A:
Dit complex is in 2017 in exploitatie genomen. Vanuit de vaste activa is de boekwaarde van
€ 1.506.603 ingebracht. Daarnaast zijn onder de immateriële vaste activa uit vorig boekjaar
geactiveerde uren ad € 37.001 ingebracht. De resterende kosten waren onderverdeeld in
plan- en voorbereidingskosten € 64.821, overhead € 7.611, en overige kosten € 24.643. De
pachtinkomsten bedroegen € 3.753
Complex 34 De Munt II fase 2:
Op eindwaarde is er een kleine positieve bijstelling/vrijval ad € 118.817 van de
verliesvoorziening, op eindwaarde wordt een negatief resultaat van € 828.046 voorzien.
Dit jaar is voor € 2.8256.253 aan bedrijventerreinen verkocht. De kosten bestonden uit
€ 148.446 woonrijp maken, € 45.392 rente, € 18.617 plan- en voorbereidingskosten,
€ 20.385 overhead en € 11.645 overige kosten.
Complex 38 De Munt II fase 1:
Op eindwaarde is er tevens een positieve bijstelling/vrijval ad € 212.321 van de
verliesvoorziening, op eindwaarde wordt een negatief resultaat van € 634.608 voorzien.
De rentelast bedroeg € 62.321 en de overige kosten bedroegen € 13.259.
Complex 40 Bedrijventerrein Ens:
Op basis van de POC methode is voor € 373.678 tussentijds aan winst genomen. In 2017
zijn geen gronden verkocht. De kosten voor dit complex bedroegen € 3.883. De rentebaten
€ 115 en opbrengsten voor huren en pachten € 5.692.
Complex 41 Bedrijventerreinen dorpen:
In het verleden is op dit complex reeds € 1,2 miljoen tussentijds aan winst genomen. Op
basis van de ingevoerde POC methode is er dit jaar € 22.354 aan winst terug genomen. De
opbrengsten (huur/pacht en rente) bedroegen € 14.053 en de grondverkopen € 175.540.
De lasten in 2017 bedroegen € 5.551.
Complex 42 Uitbreiding bedrijventerrein Ens:
Op basis van de POC methode is voor € 384.557 tussentijds winst genomen. De kosten
bedroegen € 10.874. Waarvan € 2.782 rentelasten. Er waren geen opbrengsten.
Complex 43 Bedrijventerrein Creil:
Voor dit complex is het laatste deel van de verliesvoorziening ad € 1.025 vrijgevallen ten
gunste van de algemene reserve grondexploitatie. De rentekosten en overhead bedroegen
€ 4.672. Er waren geen opbrengsten.
Complex 65 Ens Zuid-Oost:
Op eindwaarde is er tevens een positieve bijstelling/vrijval ad € 61.619 van de
verliesvoorziening, op eindwaarde wordt een negatief resultaat van € 1.565.206
voorzien. De huur/pacht opbrengsten bedroegen € 11.000, de inschrijfgelden en
verkoopopbrengsten bedroegen € 1.079.522 en de overige opbrengsten € 14.722.
Kosten bouwrijpmaken bedroegen € 81.182. De kosten voor woonrijp maken € 10.919,
plan-, voorbereidingskosten en overhead € 47.181, de kosten voor rente € 29.703 en
overige kosten € 12.922.
Complex 67-1 Uitbreiding Bant fase 1:
Op eindwaarde is er tevens een positieve bijstelling/vrijval ad € 2.768 van de
verliesvoorziening, op eindwaarde wordt een negatief resultaat van € 304.991 voorzien.
De opbrengsten uit grondverkopen bedroegen voor dit complex € 86.375. De toe te
212

rekenen en gemaakte lasten met betrekking tot de rente, woonrijpmaken, overhead,
voorbereidingskosten en overige kosten bedroegen € 24.712.
Complex 67-2 Uitbreiding Bant fase 2:
Dit complex is in 2016 vastgesteld als bouwgrond in exploitatie. De opbrengsten uit
grondverkopen bedroegen € 100.100. De rentekosten € 9.618 en kosten met betrekking tot
woonrijpmaken, overhead en plankosten € 8.891.
Complex 68 Uitbreiding Espel (Espelerpad):
Op basis van de POC methode is in 2017 voor € 260.602 tussentijds aan winst genomen.
De kosten voor woonrijp- en bouwrijpmaken bedroegen € 54.125, voorbereidingskosten
plankosten en overhead € 30.558, rentekosten € 2.000 en overige kosten € 11.714
De grondverkopen en inschrijfgelden voor dit complex bedroegen € 120.596.
Complex 71 Uitbreiding Creil (Oost):
Op basis van de POC methode is in 2017 voor € 380.430 tussentijds aan winst genomen.
De grondverkopen en inschrijfgelden bedroegen € 425.630. De lasten voor woonrijp- en
bouwrijpmaken bedroegen € 59.494, voorbereidingskosten plankosten en overhead
€ 32.920 en de overige lasten € 3.943.
Complex 72 Uitbreiding Luttelgeest-Zuid:
Op basis van de POC methode is in 2017 voor € 50.877 tussentijds aan winst genomen.
De grondverkopen en inschrijfgelden bedroegen € 217.601 en de rentebaten bedroegen
€ 5.472. Hier tegenover stonden de lasten van woonrijpmaken € 5.890, en overige lasten
€ 11.371.
Complex 75 Marknesse fase 3:
In 2016 is deze grond per veiling verworven en door de raad in november van 2016 als
bouwgrond in exploitatie vastgesteld. Op basis van de POC methode is in 2017 voor
€ 162.729 tussentijds aan winst genomen. De opbrengsten uit grondverkopen en
inschrijfgelden bedroegen € 1.183.794. De kosten bestonden uit verwervingskosten
€ 12.492, rentelasten € 16.363, plan- en voorbereidingskosten € 58.437, kosten
bouwrijpmaken € 622.330, toegerekende overhead € 60.675 en overige kosten € 4.197.
Complex 76 Inbreidingslocaties Nagele:
Voor dit complex een verliesvoorziening getroffen ad € 121.927 op eindwaarde. De
gemaakte kosten zijn aankoop- /verwervingskosten ad € 1.015.529, toegerekende
overhead € 89.525 en overige kosten ad € 15.017. Er waren geen opbrengsten
Complex 77 Walstraat Kraggenburg:
Dit complex is in oktober 2016 vastgesteld. De kosten bedroegen € 44.
Complex 80 Stadshart Emmeloord / Complex 50 Hart voor Emmeloord:
Complex Stadshart is in oktober 2017 afgesloten. De boekwaarde en verliesvoorziening
zijn overgebracht naar de materiële vaste activa. In 2017 waren er per saldo nog
€ 41.747 aan lasten tot afsluiting aan het Stadshart toegerekend. Ter dekking van deze
lasten is een gelijk bedrag onttrokken aan de algemene reserve grondexploitatie.
Complex Hart voor Emmeloord is in oktober 2017 vastgesteld. Bij vaststelling beliep het
tekort op eindwaarde, waarvoor een voorziening is getroffen € 5.042.469. Bij de
jaarlijkse herziening is de verliesvoorziening € 182.345 positief bijgesteld/vrijgevallen en
resteert € 4.860.124 ultimo 2017.
De lasten op dit complex bestonden uit inbreng boekwaarde ad € 3.485.000. Inbreng
geactiveerde uren € 103.831, plan- voorbereidingskosten en overhead € 54.878. De
opbrengsten bestonden uit een huuropbrengsten ad € 28.849.
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Complex 82 Wellerwaard:
Het project Wellerwaard kent een (ver)hoog(d) risicoprofiel. Dit komt vanwege de uitgifte
van buitengewone kavels. Het BBV schrijft voor dat exploitaties een maximale looptijd
van 10 jaar hebben. Een looptijd langer dan tien jaar wordt beoordeeld als (te) onzeker.
Hier mag gemotiveerd van worden afgeweken, waarbij risicomitigerende maatregelen
getroffen moeten worden. Bij het complex de Wellerwaard wordt afgeweken van deze
termijn. Bij dit complex houden we de vastgestelde uitgangspunten (zoals de looptijd) in
stand, omdat deze als realistisch en voorzichtig wordt beoordeeld. We rekenen geen
opbrengstenstijgingen door als risicomitigerende maatregel. De verwachte sluitingsdatum
van dit complex is 2029. Wel is er een verliesvoorziening getroffen ad € 218.416, omdat
een eerder ingerekende bate aan het complex niet binnen het complex wordt
gerealiseerd. Dit betreft slechts een interne (gemeentelijke) bijdrage vanuit ILG gelden.
Gezien het niet is toegestaan de reserve ILG te laten vrijvallen aan de grondexploitatie,
wordt ervoor gekozen om via een apart besluit de middelen vanuit de reserve ILG over te
brengen naar de algemene reserve grondexploitaties om de negatieve eindwaarde af te
dekken.
De opbrengst van kavelinschrijving bedroeg € 2.479, de overige opbrengsten bedroegen
€ 5.624. De rentelasten bedroegen € 49.899, kosten bouwrijpmaken € 37.760 en de
voorbereidings- plankosten en overhead € 122.474.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Tot deze uitzettingen behoren:
Boekwaarde per
31-12-2017
Vorderingen op openbare lichamen
Verstrekte kasgeldleningen aan
openbare lichamen
Overige verstrekte kasgeldleningen
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met
een rentetypische looptijd korter dan
één jaar
Rekening-courantverhoudingen met
het Rijk
Rekening-courantverhoudingen met
niet -financiële instellingen
Debiteuren algemeen
Debiteuren belastingen
Overige vorderingen
Overige uitzettingen
Totaal

Voorziening
oninbaarheid

556.858

556.858

13.190.150
190.374
1.045.582
694.887
2.188

15.680.039

Balanswaarde
per 31-12-2017

Balanswaarde
per 31-12-2016
170.955

-

-

-

-

13.190.150

6.362.549

5.312
139.901
-

190.374
1.040.270
554.986
2.188
-

176.552
1.708.812
919.744
2.188
-

145.213

15.534.826

9.340.800

Ten aanzien van de debiteuren belastingen is een voorziening opgenomen van € 139.901
als schatting van het bedrag dat vermoedelijk niet invorderbaar zal zijn.
In de voorziening is € 5.312 opgenomen voor algemene debiteuren die vermoedelijk niet
invorderbaar zijn.
Op het moment van de start van de controle van de jaarrekening door de accountant
(begin maart 2018) stond van de totale debiteurenvordering nog een bedrag open van
€ 742.667.

214

Het drempelbedrag is 0,75% van de jaarlijkse begrotingsomvang (met een minimum van
€ 250.000). Voor 2017 is het drempelbedrag voor schatkistbankieren € 930.780.
Hieronder een overzicht per kwartaal van het bedrag aan middelen dat in het kader van
het drempelbedrag door de gemeente buiten ’s Rijks schatkist is aangehouden:
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar
(1)

Drempelbedrag

930,78
Kwartaal 1

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

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

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

Overschrijding van het drempelbedrag

(2)

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

721

663

616

685

210

268

314

245

-

-

-

-

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

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

124.104
124.104
-

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

930,78

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

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

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

64.875

60.309

56.711

63.053

90

91

92

92

721

663

616

685

Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit:

Liquide middelen

2017
747.465

2016
835.157

Overlopende activa
De overlopende activa bestaan uit:

2017

2016

Terug te vorderen omzetbelasting
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van 2018
Nog te ontvangen bedragen 2017
Overige overlopende activa

6.095.955
787.802
1.723.362
154.824

6.039.186
696.569
1.613.982
32.813

Totaal

8.761.943

8.382.550

Nadere toelichting
De terug te vorderen omzetbelasting betreft vooral een vordering betreffende het BTW
compensatiefonds van € 6.089.752. Van dit bedrag is € 6.065.076 meegenomen in de
aangifte van januari 2018, een bedrag van € 24.676 moet nog worden teruggevraagd
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aan de belastingdienst middels een suppletieaangifte. De compensabele btw zal medio
2018 met de belastingdienst worden verrekend.
Verzekeringspremies, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, en GGD
Flevoland en andere diensten die in 2017 door leveranciers zijn voorgefactureerd en
betaald, zijn als overlopende activa op de balans geboekt zodat de kosten in het juiste
boekjaar kunnen worden opgenomen; in 2017 gaat het om een bedrag van € 765.113.
De nog te factureren prestaties over het jaar 2017 (nog te ontvangen bedragen)
bedragen in totaal € 1.619.623. Het betreft hier voornamelijk leges bouwvergunningen,
toeristenbelasting, nog te ontvangen rente voor de leningen IJsselmeerziekenhuizen en
Vitens, te ontvangen gelden van Nedvang, afrekening HVC en Algemene uitkering.
Onder overige overlopende activa zijn vorderingen opgenomen met betrekking tot sociale
zaken voor een bedrag van € 154.824, dit heeft betrekking op het Zelfstandigenloket
Flevoland (€ 154.284).
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PASSIVA
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen
Het Eigen vermogen bestaat uit:

Algemene reserves

2017
18.010.746

2016
18.010.746

Bestemmingsreserves
- ten behoeve van egalisatie tarieven
- afschrijvingsreserves
- overige bestemmingsreserves

853.310
9.878.712
57.453.513

481.805
64.793.248

2.575.893
88.772.174

2.970.410
86.256.209

Gerealiseerd resultaat

Per reserve wordt het verloop in het jaar 2017 op de volgende bladzijde(n) weergegeven.
In het aldaar gepresenteerde overzicht is de bestemming van het resultaat 2017 nog niet
verwerkt.
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N a a m v a n de re s e rv e

A lge m e ne re s e rv e s
E003 Saldireserve
E004 Eigen kapitaal
E310 So ciaal Do mein
T e n be ho e v e v a n e ga lis a t ie v a n t a rie v e n
E239 A fvalsto ffenheffing
E242 Rio lering
E247 B egraven

A f s c hrijv ings re s e rv e s
D001To enemende verkeersdrukte centrum
D002 Ro to nde M o erasandijviestraat
D003 M arknesserbrug
D004 Verkeerssituatie Euro palaan
D005 Verkeersregelinstallaties
D006 Uitvo eringsplan speelplaatsen
D007 VSO de Optimist
D008 CB S o p de Wieken
D009 CB S o p de Wieken leerpakket
D010 De Ko perwiek leerpakket en meubilair
D011Uitbreiding Gro enho rstco llege
D012 Gro enho rstco llege leerpakket en meubilair
D013 B o nifatius leerpakket en meubilair
D014 Ro to nde Urkerweg/Scandinaviëlaan
D015 Lo swallen B ant en M arknesse
D017 A anleg skatebaan
D018 Ro to nde A msterdam- en Nagelerweg
D019 Lichtmasten
D020 A rmaturen

O v e rige be s t e m m ings re s e rv e s
E001B eleidsplan
E022 A lgemene infrastructurele vo o rziening
E024 Onderho ud uitbreiding To llebeek
E026 Vervanging bruggen
E029 Investeringsbudget Landelijk Gebied
E041Ontw fo nds stimulering werkgelegenheid
E043 EU-co -fin phasing-o ut pro gramma
E070 Huisvesting o nderwijs
E071Onderho ud o nderwijsgebo uwen
E072 Onderho ud M FC To llebeek/ Nagele
E205 Onderwijsachterstanden exc gro ei
E240 Onderho ud/vervanging speelplaatsen
E244 Optimaliseren afvalwatersysteem
E245 Transitiegelden Zuiderzeelijn
E246 A chterstallig o nderho ud o penbare ruimte
E264 No g uit te vo eren werkzaamheden 2011
E265 Startersleningen
E267 Duurzaam vervo er
E268 No g uit te vo eren werkzaamheden 2012
E269 Onderho ud wegen N50
E271Restauratie mo numenten
E272 Kerkto rens
E273 Duurzaamheidslening
E274 No g uit te vo eren werkzaamheden 2013
E275 Hardware
E276 No g uit te vo eren werkzaamheden 2014
E277 No g uit te vo eren werkzaamheden 2015
E278 Reserve duurzame particuliere wb Nagele
E 280 No g uit vo eren werkzaamheden 2016
E290 Explo itatie po lderto ren
E301Gro ndexplo itatie
E308 B eeldende Kunst en Cultuurbeleid
E310 So ciaal Do mein
E311Reserve degeneratie glasvezelpro ject
E 312 Reserve De stiepe
E 313 Egalisatiereserve Vo o rzien in Vastgo ed

T o taal

S a ldo
0 1- 0 1- 2 0 17

T o ev o e ging
2 0 17

O nt t re k k ing
2 0 17

B e s t e m m ing
re s ult a a t
2 0 16

S a ldo
3 1- 12 - 2 0 17

1.588.231
11.422.515

-

-

-

1.588.231
11.422.515

5.000.000
18.010.746

-

-

-

5.000.000
18.010.746

43.813
322.240
115.752
481.805

347.978
50.442
398.420

5.000
21.915
26.915

-

386.791
300.325
166.194
853.310

-

1.118.471
343.948
3.711.600
391.750
168.400
93.180
1.672.108
433.281
18.963
22.348
661.659
131.334
69.082
336.153
145.000
150.000
279.000
94.525
37.910
9.878.712

-

-

1.118.471
343.948
3.711.600
391.750
168.400
93.180
1.672.108
433.281
18.963
22.348
661.659
131.334
69.082
336.153
145.000
150.000
279.000
94.525
37.910
9.878.712

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

824.364
1.639
465.655
301.932
2.976
102.487
31.644
12.000
1.193
1.358
608.857
450.000
1.306
995
40.000
1.096.955
18.829
10.450.351
2.567
4.165.993
36.667
43.000
18.660.768

7.859.888
2.866.617
306.606
5.766
80.000
1.905
3.059.043
86.731
100.000
97.963
134.832
52.502
5.351
2.275
5.000
21.426
54.071
5.568
322.647
278.355
615.466
7.495.807
20.550
5.480.044
12.500
28.970.913

2.309.210
661.200
2.970.410

12.383.414
183.712
4.120.694
624.904
436.594
331.696
8.430.923
3.460.874
72.000
133.731
52.238
148.515
1.884.190
654.000
5.288
810.854
146.365
90.125
290.000
31.392
275.000
1.119.451
326.727
14.502.784
267.213
6.271.162
119.167
237.500
43.000
57.453.513

2 .9 7 0 .4 10

8 6 .19 6 .2 8 1

8 3 .2 8 5 .7 9 9

2 8 .9 3 7 .9 0 0

2 8 .9 9 7 .8 2 8
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Hieronder worden de aard en reden van de belangrijkste toevoegingen en onttrekkingen
uit 2017 per reserve toegelicht.

Algemene reserves
In Noordoostpolder wordt voor de algemene reserve een omvang van ten minste 15%
van het begrotingsresultaat vóór resultaatbestemming en exclusief grondexploitatie
gehanteerd.
E003 Saldireserve

€

1.588.231

Dit is een dekkingsreserve die in stand moet worden gehouden ten behoeve van het
weerstandsvermogen. Deze reserve kan dus niet worden ingezet voor realisering van het
beleidsplan.
E004 Eigen kapitaal

€

11.422.515

Dit is een dekkingsreserve die in stand moet worden gehouden ten behoeve van het
weerstandsvermogen. Deze reserve kan dus niet worden ingezet voor realisering van het
beleidsplan.
E310 Sociaal Domein

€

5.000.000

Onder de algemene reserve is een deel ter grootte van € 5.000.000 opgenomen. Deze
stand is ten opzichte van 2016 niet gemuteerd.

Ten behoeve van egalisatie van tarieven
E239 Afvalstoffenheffing

€

386.791

Deze egalisatiereserve is bedoeld voor het specifiek afzonderen van de resultaten op de
productgroep reiniging/afvalverwerking. Voeding vindt plaats door het positieve resultaat
op het product afvalverwerking toe te voegen aan deze reserve. Onttrekking vindt plaats
door het negatieve resultaat op het product afvalverwerking te onttrekken aan deze
reserve. De storting betreft het exploitatieoverschot op het product afvalverwerking
€ 347.978.
E242 Riolering

€

300.325

Deze egalisatiereserve is opgenomen om efficiëncyvoor- en nadelen en aanbestedingsvooren nadelen ten opzichte van de begroting op te vangen. In 2017 is een nadeel van
€ 21.915 gerealiseerd die in het geheel is onttrokken aan de bestemmingsreserve riolering.
E247 Begraven

€

166.194

Deze egalisatiereserve is bedoeld ten behoeve van de egalisatie van de lasten op het
product begraven. Voeding vindt plaats door het positieve resultaat op het product
begraven toe te voegen aan deze reserve. Onttrekking vindt plaats door het negatieve
resultaat op het product begraven te onttrekken aan deze reserve. De storting betreft het
overschot op het product begraven van € 50.442.

Afschrijvingsreserves
D001 tm D020 Afschrijvingsreserves

€

9.878.712

Volgens de nota waardering, activeren en afschrijven wordt voor investeringen in de
openbare ruimte met een maatschappelijk nut in de regel een afschrijvingsreserve
gevormd ter dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. Gedurende 2017 zijn door de
raad voor de bovengenoemde investeringen met een maatschappelijk nut afschrijvingsreserves ingesteld.
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Overige bestemmingsreserves
E001 Beleidsplan

€

12.383.416

Deze reserve met een bestedingsfunctie is bedoeld ter dekking van incidentele lasten van
(nieuw) beleid. Voeding geschiedt door toevoeging van de bespaarde rente,
rekeningresultaten en via de begroting (incidenteel). Onttrekkingen vinden veelal plaats
door vaststellingen van de beleidsplanning, perspectiefnota en door separate
raadsvoorstellen.
De vermeerderingen betreffen onder meer een inflatiecorrectie ad € 153.988, storting
opbrengsten windmolens € 644.422 en de bestemming van het resultaat van 2016 ad
€ 2.309.210.
Daarnaast hebben er meerdere onttrekkingen c.q. verminderingen ad €7.817.627
plaatsgevonden, de grootste onttrekkingen in deze reserve zijn:
- Overboeking naar afschrijvingsreserve voor de Marknesserbrug € 3.342.244
- Overboeking herstructureringsgelden naar reserve grondexploitatie € 2.819.009
- Overboeking naar afschrijvingsreserve voor rotonde Urkerweg € 110.000
- Onttrekking ten behoeve van de pioniersregeling MKB € 300.000
- Onttrekking ten behoeve van inhuur digitalisering € 154.118
- Onttrekking ten behoeve van mondriaanjaar 2017 € 75.000
- Onttrekking ten behoeve van projectplan Nagele € 71.974
E022 Algemene infrastructurele voorzieningen

€

-

Het saldo van deze reserve is via een besluit in de nota reserves en voorzieningen 2017
overgeheveld naar de algemene reserve grondexploitaties.
E024 Beheer en onderhoud uitbreiding Tollebeek

€

183.712

Deze reserve is gevormd uit de afkoopsom ontvangen van een projectontwikkelaar voor
het toekomstig onderhoud (na voltooiing van het project) van de openbare voorzieningen
in Tollebeek.
De vermeerdering betreft de inflatiecorrectie over de balanswaarde per 1 januari € 1.639.
E026 Vervanging bruggen

€

4.120.694

Deze reserve is bedoeld voor de realisatie van de toekomstige vervanging van bruggen in
de Noordoostpolder.
De vermeerderingen betreffen de rentetoevoeging over de balanswaarde per 1 januari
2017 € 35.655 en de dotatie voor de toekomstige vervanging en groot onderhoud van de
bruggen € 430.000. Daarnaast is er een bedrag van € 294.356 onttrokken ten behoeve
van de afschrijvingsreserve bruggen en € 12.250 voor een betonreparatie.
E029 Investeringsbudget Landelijk Gebied

€

624.904

Deze reserve is gevormd om het inzicht te vergroten voor de realisatie van de projecten
van het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Hiervoor is een onttrekking van € 5.766
gedaan in 2017.
E041 Ontwikkelingsfonds stimulering werkgelegenheid

€

436.594

De reserve ontwikkelingsfonds stimulering werkgelegenheid is gevormd om de
ontwikkeling van de werkgelegenheid te stimuleren.
De vermeerdering betreft de inflatiecorrectie over de balanswaarde per 1 januari
ad € 1.932 en een dotatie ten behoeve van het pioniersfonds ad € 300.000 vanuit het
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reserve beleidsplan. Er is voor € 30.000 onttrokken ten behoeve van World Potato en
€ 50.000 voor het NOPpedia portal.
E043 Eu- cofinanciering phasing-out programma

€

331.696

Deze reserve is bestemd als cofinanciering van Leader-projecten.
De vermeerdering betreft de inflatiecorrectie van € 2.976, berekend over de balanswaarde
per 1 januari. De vermindering heeft betrekking op de bijdrage aan LAG leader
€ 1.905.
E070 Egalisatiereserve huisvesting onderwijs

€

8.430.923

Deze egalisatiereserve werd gevoed door uit de algemene uitkering de bedragen voor
onderwijshuisvesting te filteren. Hierop worden de uitgaven die zijn gedaan in het kader
van onderwijshuisvesting in mindering gebracht.
De vermeerdering betreft voornamelijk de inflatiecorrectie van € 102.487 berekend over
de balanswaarde per 1 januari. De verminderingen betreffen voornamelijk onttrekkingen
in het kader van het de ingestelde afschrijvingsreserves ad € 3.008.775.
E071 Onderhoud gebouwen primair en speciaal onderwijs

€

3.460.874

Deze reserve is gevormd om de lasten betreffende onderhoud en aanpassing van het
financieel kader onderwijshuisvesting te kunnen dekken.
De vermeerdering betreft een inflatiecorrectie van € 31.644 over de balanswaarde per
1 januari .De vermindering betreft investeringen in de onderwijshuisvesting, in totaal
€ 219.522.
E072 Onderhoud MFC Tollebeek/ Nagele

€

72.000

Deze reserve dient voor het groot onderhoud van de MFC Tollebeek en MFC Nagele welke
in 2011 zijn gebouwd. Conform de programmabegroting heeft er een vermeerdering van
€ 12.000 plaatsgevonden ten behoeve van het onderhoud aan de gymzaal binnen de
MFC’s Tollebeek en Nagele.
E205 Onderwijsachterstanden exceptionele groei

€

133.731

Deze reserve is bedoeld om de lasten betreffende het bestrijden van vroegtijdig
schoolverlaten te dekken. De vermeerdering betreft de inflatiecorrectie over de
balanswaarde per 1 januari € 1.193. Dit jaar is geen onttrekking van deze reserve
noodzakelijk geweest.
E240 Onderhoud/vervanging speelplaatsen

€

52.238

Deze reserve is bedoeld om toekomstige vervangingen van speelplaatsen c.q.
speeltoestellen in de Noordoostpolder conform een vastgesteld vervangingsplan te dekken.
De vermeerdering betreft de inflatiecorrectie ad € 1.358, berekend over de balanswaarde
per 1 januari. De verminderingen van in totaal € 100.000 hebben betrekking op onder
meer vervanging van speeltoestellen ad € 25.000 en het instellen van een afschrijvingsreserve ad € 75.000.
E244 Optimaliseren afvalwatersysteem

€

148.515

Deze reserve is gevormd om uitvoering te geven aan de uit te voeren bronmaatregelen
aan de bestaande rioleringsstelsels. Onttrekkingen vinden plaats via het vastgestelde
vGRP. In 2017 is € 97.963 onttrokken in verband met verbetermaatregelen riolering Bant.
E245 Transitiegelden Zuiderzeelijn

€

1.884.190

Deze reserve is gevormd voor de bijdrage van de gemeente in de totale uitgaven die er
gepland zijn naar aanleiding van het beschikbaar stellen door het Rijk van transitiegelden
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vanwege het niet doorgaan van het Zuiderzeelijn-project. De provincie Flevoland levert
ook een bijdrage. Voeding heeft ineens plaatsgevonden.
Onttrekkingen vinden plaats middels separate voorstellen die door de raad
dienen te worden goedgekeurd en die binnen de voorwaarden van het convenant vallen.
De vermeerdering in 2017 heeft betrekking op de de vrijgevallen balanspost ad € 608.857.
De vermindering heeft betrekking op de aan de provincie voor de cofinanciering N50
betaalde bedragen van totaal € 134.832.
E246 Achterstallig onderhoud openbare ruimte

€

0

Deze reserve is gevormd om uitvoering te geven aan het uitvoeringsplan achterstallig
onderhoud in de openbare ruimte. Via de decemberrapportage is € 52.502 vrijgevallen in
het resultaat.
E264, E268, E274, E276, E277 Nog uit te voeren werkzaamheden

€

0

De reserves nog uit te voeren werkzaamheden zijn samengevoegd c.q. overgeboekt via de
nota reserves en voorzieningen 2017 in de reserve E280.
E265 Startersleningen

€

654.000

Deze reserve is ingesteld om het risico af te dekken dat de gemeente loopt door middel
van het verstrekken van zogenoemde ‘startersleningen’.
Voeding heeft ineens plaatsgevonden ten laste van de reserve Beleidsplan. De reserve is
gemaximeerd op € 654.000. In 2017 zijn geen onttrekkingen noodzakelijk geweest.
E267 Duurzaam vervoer

€

5.288

In de decemberrapportage 2011 is deze reserve ingesteld om de afschrijvingslast van de
aanschaf van de elektrische auto te dekken evenals de leasetermijnen van de accu’s.
De vermindering van € 2.275 betreft dan ook lasten voor de elektrische auto (afschrijving,
kosten laadpunt en accu).
E269 Onderhoud wegen N50

€

810.854

Deze reserve is ingesteld bij de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen 2013
en dient om toekomstig (groot) onderhoud te kunnen dekken. Het betreft het (groot)
onderhoud aan de in beheer en onderhoud overgedragen (delen van) wegen Oud
Emmeloorderweg, Kamperzandweg en Zwartemeerweg.
In 2017 is via de decemberrapportage besloten de afkoopsom van € 450.000 ter
overdracht van wegen van Provincie naar de gemeente in deze reserve te storten.
E271 Restauratie monumenten

€

146.365

Deze reserve is bedoeld om uitgaven en inkomsten betreffende restauratie van
(gemeentelijke) monumenten te egaliseren. Voeding vindt plaats door overschotten op het
product Monumenten aan deze reserve te doteren. De vermeerdering in 2017 betreft de
inflatiecorrectie ad € 1.306 over de balanswaarde per 1 januari.
E272 Kerktorens

€

90.125

Uit de reserve kerktorens worden de subsidies gedekt die op basis van de
“Subsidieregeling groot onderhoud kerktorens” worden verstrekt. Onttrekkingen vinden
plaats op basis van de verstrekte subsidies, in 2017 was deze onttrekking € 21.426.
De vermeerdering betreft de inflatiecorrectie over de balanswaarde per 1 januari ad € 995.
E273 Duurzaamheidslening
€
290.000
Deze reserve is ingesteld om het risico af te dekken dat de gemeente loopt door middel
van het verstrekken van zogenoemde ‘duurzaamheidsleningen’. In 2017 zijn geen
onttrekkingen noodzakelijk geweest. Er heeft een toevoeging van € 40.000 plaatsgevonden
vanuit beschikbare milieubudgetten ten behoeve van het verstrekken van
duurzaamheidsleningen.
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E275 Hardware en software

€

31.392

In de decemberrapportage 2013 is deze afschrijvingsreserve ingesteld met als doel de
afschrijvingslasten met betrekking tot specifieke hardware te kunnen dekken.
Voeding heeft ineens plaatsgevonden. Onttrekking vindt plaats op basis van de
afschrijvingslast per jaar van de specifieke hard- en software.
In 2017 heeft er onttrekking plaatsgevonden ter dekking van de afschrijvingslasten van
specifieke aangekochte hard- en software € 5.568.
E278 Duurzame particuliere woningverbetering Nagele

€

275.000

Deze reserve is via de decemberrapportage 2015 ingesteld ter bekostiging van de
bevordering van particuliere woningbouw in Nagele. De voeding heeft ineens
plaatsgevonden via het saldo van vooruitontvangen VER-gelden en dekking ISV II.
In 2017 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.
E280 Nog uit te voeren werkzaamheden

€

1.119.451

Deze reserve is ingesteld om budgetten die niet (of niet volledig) besteed zijn in enig jaar
op een transparante wijze over te brengen naar een volgend begrotingsjaar. Via de nota
reserves en voorzieningen 2017, heeft er een samenvoeging plaatsgevonden, waarbij
€ 511.844 is overgezet vanuit gefragmenteerde bestemmingsreserves naar één centrale
bestemmingsreserve.
Het restant van de vermeerdering betreft de overgebrachte budgetten naar 2018 voor een
bedrag van € 585.111. De vermindering betreft de aanwending van de uit eerdere jaren
overgebrachte budgetten naar 2017 voor een totaalbedrag van € 606.196. De
vermindering heeft onder meer betrekking op een vrijval ten gunste van de reserve sociaal
domein ad € 241.870, kosten NOP de ruimte € 80.787. Herinrichting Bant en maatregelen
vanuit het GVVP € 43.910 en horeca museum Schokland € 44.475.
E290 Exploitatie Poldertoren

€

326.727

Deze reserve is ingesteld met de bedoeling dat de exploitatie van de Poldertoren op
termijn budgettair neutraal wordt geëxploiteerd, gebruikmakende van deze
egalisatiereserve. Voeding heeft ineens plaatsgevonden. Hierna wordt, naast de toevoeging
van een inflatiecorrectie ad € 2.771 in 2017, de exploitatieoverschotten/tekorten
toegevoegd dan wel onttrokken aan deze reserve. Het exploitatieoverschot ad € 16.057 in
2017 is toegevoegd aan de reserve.
E301 Algemene reserve grondexploitatie

€

14.502.784

Deze bestemmingsreserve vormt de buffer voor verlieslatende grondexploitaties. Voeding
vindt plaats ten laste van de algemene middelen op basis van een risicoanalyse van de
(bouw)grondcomplexen. Tevens vindt voeding en onttrekking plaats wanneer
verliesvoorzieningen respectievelijk vrijvallen dan wel worden gevormd.
Voor een toelichting omtrent het verloop van deze reserve verwijzen wij u naar de
paragraaf grondbeleid.
E308 Beeldende Kunst en Cultuurbeleid

€

267.213

Deze reserve is een samenvoeging van de reserves Kunstwerken Noordoostpolder en de
reserve Kunstopdrachten Noordoostpolder. Voeding vindt plaats middels de vastgestelde
percentageregeling over de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk
nut. De toevoeging in 2017 betreft een inflatiecorrectie ad € 2.567. De onttrekking in 2017
betreft culturele visitekaartjes ad € 20.550.
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E310 Sociaal Domein

€

6.271.163

Onder bestemmingsreserves Sociaal Domein is het restant van de reserve opgenomen
die boven het plafond van € 5.000.000 uitkomt, welke onder de algemene reserve is
opgenomen.
De onttrekking aan de reserve sociaal domein (€ 5.480.043) is als volgt uiteen te zetten:
 De grootste onttrekking is € 4.068.035 en in het kader van de jeugdwet. De
onttrekking is gebaseerd op het verschil tussen de uitvoeringslasten en de
integratie-uitkering jeugd. De onttrekking is ruim 1 miljoen euro hoger dan
voorzien, te relateren aan de extra uitgaven op het gebied van residentiële
jeugdzorg;
 Daarnaast zijn er in 2017 middelen onttrokken ten behoeve van incidenteel
toegekende formatie en projecten in het kader van de uitvoering van de
gedecentraliseerde taken. Dit is € 1.154.133 en daarmee € 180.203 lager;
 Ten aanzien van de bijstand is een tekort van € 152.983 begroot ten opzichte van
de Rijksuitkering. De realisatie is als gevolg van een hogere reguliere en
vangnetuitkering 2016 vanuit het Rijk een overschot. Er heeft dan ook geen
onttrekking plaatsgevonden;
 Het tekort op het gebied van de bijstand voor zelfstandigen is met 83.828,
66.654 lager dan voorzien. De oorzaak hiervan is gelegen in lagere uitvoeringsen onderzoekskosten als gevolg van economisch herstel;
 In het kader van de doorontwikkeling van de sociale teams is € 138.615
onttrokken, de werkelijke uitgaven zijn 36.385 lager dan het budget van
€ 175.000;
 De lasten van het project “Sluitende aanpak jongeren” zijn in 2017 niet
gerealiseerd. Wat leidt tot een lagere onttrekking van € 90.417;
 Als laatste kan de onttrekking van nog niet besteedde GIDS gelden uit
voorgaande jaren genoemd worden van € 35.000. Deze middelen zijn in 2017
besteed;
De dotatie aan de reserve Sociaal Domein valt als volgt uiteen;
 Allereerst is er sprake van een overschot op de middelen beschikbaar voor de
oude WMO taken van € 1.738.361. Deze is als gevolg van een lager dan
verwachte inzet in het kader van de huishoudelijke hulp en door het positieve
prijseffect voortvloeiende uit de aanbesteding op hulpmiddelen € 836.829 hoger
dan begroot;
 Ook op de gedecentraliseerde WMO taken is er sprake van een overschot
(€ 1.688.441). Hiervan is € 683.000 direct toe te schrijven aan het positieve
resultaat op de Centrumregeling Beschermd Wonen. Het overige deel is het
gevolg van lagere uitgaven dan de uitgekeerde integratie-uitkering;
 Ook zijn de middelen in het kader van de integratie-uitkering “Kinderen in
Armoede” (€ 246.186) zijn in 2017 volledig aan de reserve gedoteerd;
 Zoals genoemd is er sprake van een overschot op het gebied van de
bijstandsuitkeringen wat leidt tot een dotatie van € 177.784;
 En is er € 73.351 gedoteerd in het kader van de participatiewet. Belangrijkste
reden van het overschot, is dat de uitkering van de ESF-subsidie over meerdere
jaren in 2017 in een keer is verantwoord.
 Als laatste is er sprake van een dotatie als gevolg van het vrijvallen van nog uit
te voeren werkzaamheden. (€ 241.870) Deze middelen zijn in het verleden
onttrokken aan de reserve en nu deze niet benodigd blijken vloeien ze hier ook
weer naar terug.
Saldo van dotaties en onttrekkingen in het kader van de gedecentraliseerde taken (3D’s)
In het kader van de decentralisaties (Jeugdwet, Participatie en WMO nieuw) is er sprake
van een netto onttrekking aan de reserve van bijna 3 miljoen. Dit is € 172.199 meer dan
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begroot. De middelen zijn gebruikt voor structureel toegekende formatie en de directe
exploitatie-uitgaven die de (veelal open einde) regelingen tot gevolg hebben.
E311 Degeneratiekosten glasvezelproject Emmeloord

€

119.167

Deze reserve ad € 82.500 is gevormd ter dekking van herstelkosten van achteruitgang in
kwaliteit van het straatwerk bij de aanleg van glasvezel. In 2017 zijn geen onttrekkingen
noodzakelijk geweest. Wel is er een vermeerdering van € 36.667 in 2017 door storting van
de degeneratievergoedingen.
E312 Reserve de Stiepe

€

237.500

Deze reserve betreft afschrijvingsreserve die dient ter dekking van de afschrijvingslasten
voor de komende jaren. De storting heeft in een keer plaatsgevonden. In 2017 is € 12.500
onttrokken ter dekking van de afschrijving.
E313 Egalisatiereserve Voorzien in Vastgoed

€

43.000

Via deze egalisatiereserve worden overschotten en tekorten opgevangen in de budgetten
van voorzien in vastgoed. In 2017 is deze reserve met € 43.000 vermeerderd
Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen is als volgt:
Naam van de voorziening

Saldo
1-1-2017

E511 Wegen, straten en pleinen
E531 Pensioenen wethouders
E601 Groot onderhoud gem. gebouwen
E700 Museum Schokland
E721 Onderhoud buitensportacc.
E800 Renovatie riolering
B3000 Voorziening grondexploitaties
Totaal

244.285
4.404.659
2.498.021
215.114
150.000
3.533.748
11.045.827

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

1.102.261

1.255.897
201.391
326.323
84.646

153.473
897.626
68.031
15.000
1.315.645
1.244.994
4.643.557

1.237.393
3.105.650

153.473

Saldo
31-12-2017
90.649
4.049.795
3.069.324
198.499
165.000
3.612.000
1.244.994
12.430.261

In de kolom vrijval worden de bedragen opgenomen die ten gunste van de rekening van
baten en lasten zijn vrijgevallen, in 2017 zijn geen bedragen uit de voorzieningen
vrijgevallen. De aanwendingen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.
E511 Onderhoud wegen, straten en pleinen

€

90.649

Deze voorziening is gevormd ten behoeve van een gelijkmatige verdeling van de
onderhoudslasten van wegen, straten en pleinen over een aantal begrotingsjaren.
Vanuit de exploitatie is € 1.102.261 toegevoegd en zijn de onderhoudsuitgaven van
€ 1.255.897 direct ten laste van de voorziening gebracht.
E531 Pensioenen wethouders

€

4.049.795

Deze voorziening is gevormd voor de pensioenrechten van huidige en ex-wethouders die
op dit moment nog geen gebruik maken van de pensioenregeling. Deze voorziening is in
2001 ontstaan in verband met de wet APPA die wethouders de mogelijkheid biedt de
opgebouwde rechten op te eisen bij de gemeente en bijvoorbeeld aan een andere
pensioenverzekeraar over te dragen. Voorheen werden in de voorziening alleen de
toekomstige pensioenen opgenomen, dus de pensioenen van de oud-wethouders die nog
niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Vanaf ultimo 2012 zijn alle huidige
pensioengerechtigden ook meegenomen. De aanwendingen betreffen de uitbetalingen
van pensioenen in 2017 totaal € 201.390. De onttrekking ad € 153.473 heeft
plaatsgevonden om de stand van de voorziening aan te sluiten op de nieuwste actuariële
berekening. In 2017 is de vrijval ontstaan door de rekenrente is gestegen.
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E601 Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

€

3.069.324

Deze voorziening is gevormd ten behoeve van een gelijkmatige verdeling van de lasten
van groot onderhoud van de gemeentelijke gebouwen over een aantal begrotingsjaren.
Vanuit de exploitatie is € 897.626 toegevoegd en zijn de onderhoudsuitgaven van
€ 326.323 direct ten laste van de voorziening geboekt.
E700 Onderhoud museum Schokland

€

198.499

Deze voorziening is ten behoeve van een gelijkmatige verdeling van de onderhoudslasten
van museum Schokland over een aantal begrotingsjaren. De toevoeging betreft de
vermeerdering van € 68.031 ten laste van de exploitatie en de onderhoudsuitgaven van
€ 84.646 komen direct ten laste van deze voorziening.
E721 Buitensportaccommodaties

€

165.000

Deze voorziening is ten behoeve van een gelijkmatige verdeling van de onderhoudslasten
van het eerste kunstgrasveld Ervenbos over een aantal begrotingsjaren. Jaarlijks wordt
vanaf 2007 € 15.000 in deze voorziening gestort om in 2019 het groot onderhoud uit te
kunnen voeren aan de toplaag van het kunstgrasveld.
E800 Renovatie riolering

€

3.612.000

Deze voorziening wordt gevoed uit opbrengsten uit het rioolrecht en dient voor het
gestelde doel te worden aangewend. De toevoeging betreft de dotatie op basis van het
vastgestelde Gemeentelijke Rioleringsplan ad € 1.315.645. Op basis van het GRP 20122016, welke in 2012 is vastgesteld en geldend is vanaf 1 januari 2013. De aanwending in
2017 voor de gemaakte kosten bedraagt € 1.237.393.
B3000 Voorziening grondexploitaties

€

1.244.994

Doordat de getroffen voorziening van Hart van Emmeloord (X050) groter is dan de
boekwaarde per ultimo boekjaar is het restant van deze voorziening volgens de
voorschriften gerubriceerd onder de passiefzijde van de balans.
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Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
2017

2016

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

4.000.000

4.000.000

1.141.059
7.384

1.633.207
7.249

Totaal

5.148.443

5.640.456

De onderhandse leningen betreffen de nog niet verrekende terugbetalingsverplichtingen
aan het rijk betreffende de nog af te lossen leningen van debiteuren sociale zaken die
zijn opgenomen onder de financiële vaste activa.
In 2015 zijn een tweetal langlopende leningen voor een totaal bedrag van € 6.500.000
afgelost. Hierdoor is ultimo 2015 alleen onderstaande lening van kracht:
 Lening 40.108595 BNG ad € 4.000.000 is afgesloten op 26 september 2013 voor een
looptijd van 30 jaar met een rentepercentage van 3,93% op jaarbasis.
In onderstaand overzicht wordt het verloop van de vaste schulden in 2017 aangegeven:
Saldo 1-1-2017 Vermeerderingen Aflossingen Saldo 31-12-2017
Langlopende leningen o/g
Onderhandse leningen
Waarborgsommen

4.000.000
1.633.207
7.249

135

Totaal

5.640.456

135

492.148

4.000.000
1.141.059
7.384

492.148

5.148.443

De totale rentelast voor het jaar 2017 met betrekking tot de vaste schulden was € 157.200
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VLOTTENDE PASSIVA
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
2017

2016

Netto vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar
Overlopende passiva

3.556.441
5.868.229

5.927.132
7.717.631

Totaal

9.424.670

13.644.763

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Deze zogenoemde kortlopende schulden, bestaan uit:
2017

2016

Kasgeldleningen

-

Bank- en girosaldi
Overige schulden

3.556.441

5.890.793

Totaal

3.556.441

5.890.793

Onder de overige schulden zijn met name de crediteuren algemeen opgenomen. Het
openstaand saldo crediteuren algemeen bedroeg ultimo 2017 € 3.530.580 (ultimo 2016
was dit saldo € 5.277.505.
Op het moment van de start van de controle van de jaarrekening 2017 door de
accountant 19 maart 2018 staat nog een bedrag van € 125 ten aanzien van de
crediteuren open.
Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

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

2017

2016

605.360

500.797

5.016.494

6.676.394

246.230

576.658

Nog af te dragen BTW

145

Overig

-

Totaal

5.868.229

122
7.753.971

De vooruit ontvangen bedragen betreffen vooral een subsidie van de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed voor Nagele. Daarnaast zijn er bedragen vooruitontvangen bedragen ten
behoeve van huur, VER gelden Schokland.
Nog te betalen bedragen hebben veelal betrekking op werkzaamheden en/of diensten die
door diverse leveranciers in 2017, of in een incidenteel geval eerder, zijn uitgevoerd dan
wel geleverd maar nog niet daadwerkelijk in 2017 in rekening zijn gebracht.
De meest in het oog springende bedragen betreffen, te betalen uitkeringen en bijdragen
sociale zaken, te betalen vennootschapsbelasting/omzetbelasting/loonheffing, afrekening
aankoopcentrale en te betalen lonen SP leden. Voor het overige betroffen het nog te
betalen bedragen met een factuurbedrag van € 100.000 of kleiner.
De middelen (subsidies/bijdragen) met een specifiek bestedingsdoel die van Europese en
Nederlandse overheidslichamen zijn ontvangen maar nog niet zijn besteed, worden als
‘vooruit ontvangen middelen met een specifiek bestedingsdoel (msb)’ op de balans
opgenomen, onder de overlopende passiva. Als deze middelen in volgende jaren worden
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besteed, worden deze uitgaven als last in de jaarrekening opgenomen met als bate een
bedrag vanuit de ‘vooruit ontvangen middelen’.
Middelen met een specifiek
bestedingsdoel

Saldo per

Aangewende

Toevoegingen

Saldo per

1-1-2017

bedragen

2017

31-12-2017

2017
BDU-infra

504.250

BANS

36.216

ISV-2 Stedelijk wonen voor starters

36.192
576.658

320.000

-

184.250

-

36.216

10.428

-

25.764

330.428

-

246.230

-

BDU-infra
De BDU-infra betreft een bijdrage van de provincie Flevoland voor de voorbereiding en
uitvoering van het verkeer- en vervoerbeleid en het verbeteren van
bushaltevoorzieningen (toegankelijkheid en voorziening). De totale bestedingen
bedroegen in 2017 € 320.000, aanwending rotonde Urkerweg € 190.000 en herinrichting
midden Bant € 130.000;
ISV-2 Nagele
Het ISV-2 project Stedelijk wonen voor starters heeft betrekking op het weer
bewoonbaar en verhuurbaar maken van woningen boven de winkels in de Lange Nering.
In 2013 is dit project afgerond en heeft de gemeente Noordoostpolder de bevestiging
ontvangen van de provincie dat het gehele bedrag ingezet mag worden voor het
uitvoeren Ontwikkelperspectief Nagele voor het onderdeel Wonen. In 2017 is ten
behoeve van de uitvoering van de plannen in Nagele een bedrag van € 104.280 aan
bestedingen geweest, waarvan 10% ten laste van het gesubsidieerde ISV-2 bedrag mag
worden gebracht.
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WAARBORGEN EN GARANTIES
In een voetnoot aan de passivazijde van de balans zijn bedragen opgenomen voor
verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen. Een specificatie hiervan is
aanwezig in bijlage II Gewaarborgde geldleningen. In het kader van de verleende borgen garantstellingen is in 2015 geen beroep gedaan op Noordoostpolder als gevolg van
verleende borg- en garantstellingen.
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE LANGLOPENDE FINANCIELE VERPLICHTINGEN
EN RECHTEN
Noordoostpolder is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan financiële
verplichtingen die niet uit de balans blijken.
Voor de uitvoering van de Wmo zijn met diverse zorgaanbieders langlopende contracten
afgesloten. De contracten hebben onder meer betrekking op huishoudelijke
ondersteuning, leerlingenvervoer en re-integratiediensten.
Ten aanzien van onder meer huur en onderhoud van scanners, printers en servers, gebruik
van hard- en software en de exploitatie van de horeca zijn meerjarige contracten afgesloten
waaruit verplichtingen voortvloeien.
Leverancier
Centric Netherlands B.V.

Bedrag
> €15.000
€
75.033

Contractduur
Jaarlijks stilzwijgende verlenging

Centric Netherlands B.V.

€

32.652

Jaarlijks stilzwijgende verlenging

PS Media bv

€

63.075

Jaarlijks stilzwijgende verlenging

Centric Netherlands B.V.

€

60.454

Jaarlijks stilzwijgende verlenging

Schulinck
Centric Netherlands B.V.
Unit 4 Enterprise Solutions
ROXIT BV
Centric Netherlands B.V.
Centric Netherlands B.V.
Detron Telecom Enterprise bv
VCD Automatisering bv
ezCompany B.V.
KPN Mobile The Netherlands BV
Unet B.V.
Comparex Nederland bv

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

57.645
56.365
53.425
73.249
26.459
20.673
19.500
17.987
15.000
66.000
64.045
40.528

Jaarlijks stilzwijgende verlenging
Jaarlijks stilzwijgende verlenging
Jaarlijks stilzwijgende verlenging
Jaarlijks stilzwijgende verlenging
Jaarlijks stilzwijgende verlenging
Jaarlijks stilzwijgende verlenging
Jaarlijks stilzwijgende verlenging
Jaarlijks stilzwijgende verlenging
Jaarlijks stilzwijgende verlenging
Meerjarig met einddatum
Meerjarig met einddatum
Meerjarig met einddatum

Esri Nederland BV

€

29.741

Meerjarig met einddatum

Gemeenteoplossingen B.V.

€

24.715

Meerjarig met einddatum

Lias Software B.V.

€

22.440

Meerjarig met einddatum

Raet bv

€

65.000

Meerjarig met einddatum

C-Content

€

28.000

Meerjarig met einddatum

Oracle Nederland bv

€

22.944

Meerjarig met einddatum

ITON B.V.

€

15.849

Meerjarig met einddatum

Ten aanzien van onderhoud van de openbare ruimte zijn met diverse partijen meerjarige
contracten afgesloten waaruit verplichtingen voortvloeien.
Ten aanzien van onderhoud van gemeentelijke gebouwen zijn met diverse partijen meerjarige
contracten afgesloten waaruit verplichtingen voortvloeien.
HVC is een samenwerkingsverband van gemeenten en waterschappen, dat actief is op
het gebied van afvalinzameling, -scheiding en -recycling, compostering, afval- en
slibverbranding en de opwekking en benutting van duurzame energie uit
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biomassastromen en andere bronnen. Noordoostpolder bezit 62 (1,873%) van de
aandelen Huisvuilcentrale Noord-Holland NV (HVC). In verband met de financiële positie
van HVC is in de aandeelhoudersvergadering van december 2012 besloten om de
garantstelling van gemeenten voor leningen ten behoeve van alle afvalactiviteiten van
HVC te laten gelden, tot een maximum van € 670 miljoen (bedoeld voor
(her)financieringen van vervangingsinvesteringen en modificaties aan bestaande
activa). De waterschappen staan garant voor de leningen ten behoeve van activiteiten
die op hen betrekking hebben. De maximum garantstelling van Noordoostpolder, na
toepassing van de ballotageovereenkomst, is € 14.255.319. De werkelijke garantstelling
hangt af van de hoogte van het leningenbedrag op het moment dat de garantstelling
aangesproken zou moeten worden. In de paragraaf verbonden partijen wordt een actueel
garantiebedrag vermeld dat gebaseerd is op de hoogte van het leningenbedrag per het
einde van een jaar, zoals dat in de laatst bekende jaarrekening van HVC is opgenomen.
Aan het COA te voldoen na afloop een bijdrage van € 12.448 voor demontage en
afvoerkosten tijdelijke uitbreiding met noodlokalen op terrein AZC Luttelgeest.
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Toelichting
op
het overzicht van
baten en lasten
in de
jaarrekening
2017
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Toelichting inzake presentatie afwijking van primitieve begrotingscijfers
Met de laatste wijziging van het BBV is de wijze waarop de informatie voor derden wordt
verstrekt gewijzigd en vereenvoudigd. In de nieuwe regeling voor informatie voor derden
wordt voorgeschreven welke taakvelden gemeenten moeten gebruiken voor het opstellen
van de uitvoeringsinformatie.
De cijfers in de jaarrekening 2017 worden gerapporteerd conform de nieuwe richtlijnen
van de BBV. Hierdoor wijkt de presentatie van de cijfers af ten opzichte van de
vastgestelde programmabegroting 2017-2021. De taakveldindeling is conform BBV 2016
en de taakvelden zijn verdeeld over de door de gemeenteraad vastgestelde programma
indeling. Door de kiezen voor deze indeling wordt aangesloten bij de rapportering van de
begroting 2018, hierdoor wordt het inzicht en de vergelijkbaarheid verhoogd. Daarnaast
wordt de vergelijkbaarheid met andere gemeenten vergroot, doordat de taakveldindeling
is door commissie BBV voorgeschreven. In het volgende overzicht treft u een
recapitulatie aan de de primitieve cijfers volgens de vastgestelde begroting en de
primitieve begroting volgens de taakveldindeling. Ook de begroting na wijziging volgens
de taakveldindeling is ter volledigheid opgenomen in het overzicht.
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RECAPITULATIE
Primitieve begroting 2017 conform
taakveldverdeling BBV

Primitieve begroting 2017
Omschrijving programma
0 overhead

Baten

Lasten

Saldo

-

-

19.537.198

33.896.458

1.732.765

03 Economische ontwikkeling
04 Dienstverlening en besturen

Baten

Lasten

Saldo

Begroting na verwerking
begrotingswijzigingen 2017
Baten

Lasten

Saldo

30.950

13.288.471 (13.257.521)

84.688

12.683.174

(12.598.486)

(14.359.260)

19.573.893

34.977.743 (15.403.850)

34.007.995

49.898.937

(15.890.942)

12.377.956

(10.645.191)

1.732.765

12.152.956 (10.420.191)

1.786.706

13.033.974

(11.247.268)

335.668

2.849.721

(2.514.053)

590.473

2.169.581

(1.579.108)

992.528

2.197.980

(1.205.452)

765.663

3.464.547

(2.698.884)

729.163

3.291.452

(2.562.289)

766.163

3.151.985

(2.385.822)

05 Financiën

77.841.717

14.423.022

63.418.695

77.555.766

1.131.497

76.424.269

79.883.562

981.146

78.902.416

06 Krachtig NOP

14.917.205

53.938.299

(39.021.094)

14.917.205

53.938.302 (39.021.097)

14.656.557

54.913.867

(40.257.310)

(5.819.787) 115.130.215 120.950.002 (5.819.787) 132.178.199

136.861.063

(4.682.864)

01 Fysieke leefomgeving
02 Sociale leefbaarheid

Resultaat vóór bestemming

0 overhead
01 Fysieke leefomgeving
02 Sociale leefbaarheid
03 Economische ontwikkeling

115.130.216 120.950.003

-

-

-

1.068.743

1.262.267

(193.524)

14.906.280

16.373.393

(1.467.113)

1.400.000

735.000

665.000

1.882.000

440.000

1.442.000

7.503.543

4.937.791

2.565.752

245.088

12.000

233.088

215.088

12.000

203.088

874.265

99.566

774.699

1.552.000

463.205

1.088.795

600.000

463.205

136.795

1.449.397

1.207.337

242.060

136.375

111.375

111.375

137.875

0

137.875

04 Dienstverlening en besturen

136.375

05 Financiën

643.743

976.392

-332.649

100.000

976.392

(876.392)

140.000

1.050.733

(910.733)

5.179.717

967.267

4.212.450

5.179.717

0

5.179.717

4.810.142

1.415.123

3.395.019

9.156.923

3.153.864

6.003.059

9.156.923

3.153.864

6.003.059

29.821.502

25.083.943

4.737.559

183.272 161.999.701

161.945.006

54.695

06 Krachtig NOP
Subtotaal mutaties reserves

Resultaat ná bestemming

-

124.287.139 124.103.867

-

183.272 124.287.138 124.103.866
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Programma 1: Fysieke leefomgeving
Realisatie
begrotingsjaar

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Raming
begrotingsjaar vóór
wijziging

BATEN
PIJLER 1: EEN GROENE EN SCHONE LEEFOMGEVING
2.4 Economische havens en waterwegen
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria

187
15.556
3.442.376
6.029.740
74.058
560.331

150
19.497
3.437.044
5.911.228
135.587
546.472

150
19.497
3.422.044
5.611.228
60.088
546.472

PIJLER 2: EEN VEILIGE EN BEREIKBARE
LEEFOMGEVING
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren

2.175
39.417
1.183.060
-

124
47.210
1.230.604
-

124
36.710
307.084
-

7.763.844
246.001
18.295.979
1.220.747
38.873.471

10.436.978
225.530
10.424.653
1.592.918
34.007.995

4.066.777
125.466
4.195.333
1.182.920
19.573.893

441.177
3.596.842
2.302.199
4.200.944
1.309.142
520.151

456.628
3.730.061
2.327.322
4.425.671
1.365.876
544.218

499.935
3.938.283
2.214.359
4.116.364
1.334.514
542.418

2.199.723
647.706
6.622.812
57.701

2.200.367
682.999
6.735.649
80.850

2.209.011
705.369
7.405.477
50.000

6.842.072
1.262.159
20.285.479
2.139.109
52.427.216
(13.553.744)

9.823.415
1.344.813
12.951.802
3.156.267
49.825.938
(15.817.943)

4.178.760
1.043.531
4.195.333
2.544.390
34.977.744
(15.403.850)

50.000
12.199
(3.615.943)

50.000
23.000
(15.890.943)

(15.403.850)

(6.273.143)
7.268.931
995.788
(12.620.155)

(4.937.791)
7.503.543
2.565.752
(13.325.191)

(440.000)
1.882.000
1.442.000
(13.961.850)

PIJLER 3: ONTWIKKELEN IN DE LEEFOMGEVING
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
8.1 Ruimtelijke Ordening
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
Totale baten
LASTEN
PIJLER 1: EEN GROENE EN SCHONE LEEFOMGEVING
2.4 Economische havens en waterwegen
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieubeheer
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
PIJLER 2: EEN VEILIGE EN BEREIKBARE
LEEFOMGEVING
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.1 Verkeer en vervoer
2.2 Parkeren
PIJLER 3: ONTWIKKELEN IN DE LEEFOMGEVING
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
8.1 Ruimtelijke Ordening
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3 Wonen en bouwen
Totale lasten
Saldo (baten – lasten)
Onvoorzien
2.2 Parkeren
7.2 Riolering
Resultaat voor bestemming
Resultaatbestemming
- toevoegingen aan reserve
- onttrekkingen aan reserves
Resultaat na bestemming
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Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie
begrotingsjaar 2017 vóór bestemming:

PIJLER 1: EEN GROENE EN SCHONE LEEFOMGEVING
Taakveld 2.4 Economische havens en watergangen (€ 15.488)
Het uitvoeren van minder onderhoud aan de watergangen heeft tot gevolg dat op dit
taakveld een positief resultaat is gerealiseerd.
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie (€ 129.278)
De onderbesteding van dit taakveld is voornamelijk te wijten aan de natte
weersomstandigheden waardoor er een aantal renovatie- en plantwerkzaamheden niet
konden worden uitgevoerd. Het budget voor buurtbemiddeling is in 2017 niet
aangesproken. Ook een lagere urentoerekening heeft een positieve invloed op het
resultaat van dit taakveld.
Taakveld 7.2 Riolering (€ 30.455)
Het reguliere onderhoud is in 2017 niet geheel uitgegeven. Het uiteindelijke
exploitatieresultaat op het taakveld riolering wordt verrekend met de egalisatiereserve
riolering.
Taakveld 7.3 Afval (€ 343.239)
Het invoeren van de nieuwe afvalinzameling heeft een verschuiving veroorzaakt in de
baten en lasten van het inzamelen en verwerken van afval. Zo zijn de baten van het
vermarkten van PMD en oud papier gestegen door meer ingezameld PMD en oud papier.
Bovendien was de marktprijs van oud papier in 2017 erg gunstig. Naast meer baten uit
verkoop van grondstoffen is er ook veel minder restafval verbrand door HVC. Dit heeft
geleid tot lagere lasten.
De gemeente heeft ook meer gft ingezameld. Hierdoor zijn de lasten van het verwerken
van gft gestegen. De opbrengsten van oud textiel zijn lager door een exportstop van oud
textiel naar Afrika.
Het uiteindelijke exploitatieresultaat op het taakveld afval wordt verrekend met de
egalisatiereserve afvalstoffenheffing.
Taakveld 7.4 Milieubeheer (€ -/- 4.796)
De omgevingsdienst (OFGV) heeft over 2016 een positief resultaat behaald. Een deel van
dit resultaat is terugbetaald aan de partners. Voor onze gemeente is dit een bedrag van
€ 41.933.
Over het jaar 2015 wordt geen gebiedsgebonden bijdrage met betrekking tot windpark
Zuidermeerdijk ontvangen. Deze bijdrage was wel geraamd in begroting 2017 ( -/- €
60.000).
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria (€ 37.926)
Over dit taakveld is in 2017 een positief resultaat behaald o.a. als gevolg van hogere
legesinkomsten en lagere onderhoudskosten. Het resultaat op dit taakveld wordt
verrekend met de egalisatiereserve begraafplaatsen.

PIJLER 2: EEN VEILIGE EN BEREIKBARE LEEFOMGEVING
Taakveld 1.1 Crisisbeheer (€ 2.695)
Geen noemenswaardige afwijkingen.
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Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid (€ 27.500)
Een positief resultaat op dit taakveld is o.a. behaald door lagere lasten voor de
dierenopvang, de commissie voor de bezwaarschriften en een lagere urentoerekening.
Daarnaast zijn er op dit taakveld meer APV- leges ontvangen.
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer (€ 65.293)
Aan de bruggen is minder onderhoud verricht als gevolg van prioriteit aan andere
projecten en mede door de geplande vervanging van de Marknesserbrug. Het reinigen
van de kunstwerken is in 2017 niet uitgevoerd en doorgeschoven naar voorjaar 2018.
Door het toepassen van energiebesparende maatregelen in de openbare verlichting, zijn
de uitgaven aan onderhoud lager dan geraamd.
Het product wegen, straten en pleinen laat een positief saldo zien. Er zijn extra
inkomsten door een hogere degeneratievergoedingen. Het budget t.b.v. beheer abri’s is,
doordat er geen schades waren, dit jaar niet aangesproken. Ook het budget voor
bermenbeheer is niet geheel aangesproken o.a. door een late aanbesteding en door een
vrij nat najaar. Ten slotte is het onderhoud aan duikers, door werk met werk te maken,
efficiënter uitgevoerd.
Taakveld 2.2 Parkeren (€ 23.149)
Het beschikbare budget voor de parkeerproblematiek en de parkeervoorziening
Schokkerringweg zijn in 2017 niet geheel besteed.

PIJLER 3: ONTWIKKELEN IN DE LEEFOMGEVING
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 308.209)
Bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen. De bouwgrondexploitatie zit budgettair
neutraal in de gemeentelijke exploitatie. Voor een nadere toelichting wordt verwezen
naar de toelichting op de balans en de paragraaf grondbeleid.
Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening (€ 103.125)
Op het product bestemmingsplannen is meer leges omgevingsvergunning ontvangen.
Daarnaast heeft de gemeente in 2017 veel meer werkzaamheden in eigen beheer
uitgevoerd, waardoor er minder een beroep is gedaan op externe inhuur van expertise.
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (€ 537.648)
Bouwgrondexploitatie woningbouw (inclusief Hart voor Emmeloord en Wellerwaard).
De bouwgrondexploitatie zit budgettair neutraal in de gemeentelijke exploitatie. Voor een
nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans en de paragraaf
grondbeleid.
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen (€ 644.987)
Een aantal investeringskredieten, o.a. NOP de ruimte, uitvoeringslab Nagele, Leadergelden en POP3 projecten, is niet geheel aangewend en zullen worden overgeheveld naar
2018.
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Programma 2: Sociale leefbaarheid
Realisatie
begrotingsjaar

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

Baten
Pijler 4: LEREN IN NOORDOOSTPOLDER
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

122.049
1.014.754

106.847
1.017.025

108.124
950.265

461.700

484.576

522.168

Pijler 5B: KUNST, CULTUUR EN BIBLIOTHEEK
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en –participatie
5.6 Media

75.459
-

92.906
-

88.606
-

Pijler 5C: CULTUREEL ERFGOED
5.4 Kunst
5.5 Cultureel erfgoed

48.498
21.739

56.551
28.801

34.801
28.801

1.744.199

1.786.706

1.732.765

Pijler 4: LEREN IN NOORDOOSTPOLDER
4.2 Onderwijshuisvesting
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.654.714
2.295.204

2.927.857
2.585.941

2.739.292
2.391.795

Pijler 5A: SPORT
5.1 Sportbeleid en -activering
5.2 Sportaccommodaties

381.304
2.713.285

451.310
2.861.223

269.310
2.891.500

Pijler 5B: KUNST, CULTUUR EN BIBLIOTHEEK
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en –participatie
5.6 Media

2.246.135
1.058.004

2.374.358
1.061.962

2.359.282
1.061.962

382.350
360.560

346.659
399.664

290.094
374.721

Totale lasten

12.091.556

13.008.974

12.377.956

Saldo (baten – lasten)

(10.347.357)

(11.222.268)

(10.645.191)

25.000
(10.372.357)

25.000
(11.247.268)

(10.645.191)

(113.057)
441.605
328.548
(10.043.809)

(99.566)
874.265
774.699
(10.472.569)

(12.000)
245.088
233.088
(10.412.103)

Pijler 5A: SPORT
5.1 Sportbeleid en -activering
5.2 Sportaccommodaties

Totale baten
Lasten

Pijler 5C: CULTUREEL ERFGOED
5.4 Kunst
5.5 Cultureel erfgoed

Onvoorzien
Pijler 5A: Sport
Resultaat vóór bestemming
Resultaatbestemming
- toevoegingen aan reserves
- onttrekkingen aan reserves
Resultaat ná bestemming

Belangrijkste verschillen tussen raming begrotingsjaar ná wijziging en inclusief de post
Onvoorziene Uitgaven en realisatie begrotingsjaar 2017 inclusief de post Onvoorziene
Uitgaven, vóór bestemming:
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SUBPIJLER 4A: LEREN IN NOORDOOSTPOLDER (+ € 576.812)
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
De exploitatielasten van gymlokalen waren € 33.835 lager dan op gerekend was.
Voornamelijk de toename van de verhuuropbrengsten en de lagere energielasten
vanwege de investeringen in zonnepanelen liggen hieraan ten grondslag.
De exploitatielasten onderwijshuisvesting primair onderwijs zijn ruim € 188.000 lager
uitgevallen, met name doordat de sloop van obs De Pionier te Kraggenburg nu gepland
staat voor 2018 zodat er € 172.767 aan lagere afschrijvingslasten zijn verantwoord.
De exploitatielasten voor het Expansievat Skagerrak zijn € 10.675 lager uitgevallen. Het
Expansievat Skagerrak is in het project Voorzien in Vastgoed opgenomen om te zijner
tijd te worden gesloopt. Tot het moment van sloop wordt alleen het hoogstnoodzakelijke
onderhoud gepleegd.
Het project Voorzien in Vastgoed (ViV) laat een budgettair overschot zien van € 49.746.
Dit komt voornamelijk door het conform wet- en regelgeving verplicht moeten activeren
(op de balans onder de activa plaatsen en hierover afschrijven) van de verbetermaatregelen met betrekking tot de akoestiek in de Bosbadhal. Dit ontlast de gemeentelijke
exploitatie en zorgt op dit taakveld voor het ontstane overschot.
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
De lasten voor Peuterspeelzaalwerk voor het ontwikkelen van VVE-beleid, harmonisatie
van kinderopvang-peuteropvang in 2017 vielen € 100.000 lager uit. De harmonisatie is in
2017 verder vormgegeven. Voor het Jeugd- en onderwijsbeleid 2017 geldt dat er zo’n
€ 163.000 resteert van het beschikbare budget, inclusief de zogenoemde gelden voor de
Wet Oké ad € 155.268. De specifieke uitkering OnderwijsAchterstandenBeleid (OAB)
bedraagt in 2017 € 862.407.

SUBPIJLER 5A: SPORT (+ € 195.066)
Taakveld 5.1 Sportbeleid en -activering
De aan 2017 toegerekende bijdrage aan MFS Espel bedroeg in 2017 € 98.000. De totale
investeringsbijdrage aan MFS Espel is maximaal € 350.000.
De lasten voor sportstimulering bedroegen in totaal € 283.305, zo’n € 18.000 lager dan
geraamd. De oorzaak zit met name in lagere uitvoeringslasten met betrekking tot
sportstimulering.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
De lasten voor het beheer van de Golfbaan zijn € 10.921 hoger uitgevallen dan geraamd
vanwege de gemaakte kosten voor onderzoek naar de drainage van de golfbaan.
Voor de sporthallen geldt dat de kosten van beheer van de accommodaties ruim
€ 66.000 lager uit zijn gevallen. Hieronder valt het onderhoud, schoonmaak maar ook
bijvoorbeeld de zakelijke lasten zoals onroerendezaakbelasting, waterschapslasten,
verontreinigingsheffing en rioolrechten. De lasten van onderhoud van sportvelden zijn
lastig te schatten en afhankelijk van diverse factoren zoals weersomstandigheden,
intensiviteit van belasting, algemene staat van onderhoud en dergelijke. Jaarlijks worden
op basis van planningen en ervaring de beschikbare budgetten geraamd. Op de
begrotingsposten van beheer en onderhoud van de sportvelden resteert in 2017 nog een
totaalbudget van ongeveer € 41.500.
Voor de lasten met betrekking tot het Zwembad Bosbad geldt dat met name de
afwikkeling van de subsidie aan het Bosbad over 2015 ad € 13.200 het resultaat op dit
product positief heeft beïnvloed.
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SUBPIJLER 5B: KUNST, CULTUUR EN BIBLIOTHEEK (+ € 114.734)
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
De lasten met betrekking tot onderhoud, herstel en schoonmaak van kunstwerken in de
openbare ruimte als onderdeel van Beeldende Kunst vielen in 2017 € 18.300 mee. Bij
Kunstzinnige vorming waren er voor € 22.300 minder aan incidentele subsidies voor
amateurkunst, vielen de beheerskosten van de accommodaties in totaliteit € 17.800 mee
en kon de stelpost voor kapitaallasten welke is ontstaan bij de verzelfstandiging van het
Cultuurbedrijf ad € 22.400 vrijvallen.
De culturele visitekaartjes, bestaande uit incidentele subsidies welke een impuls geven
aan het culturele leven in Noordoostpolder, haar inwoners en bezoekers van buiten de
gemeentegrenzen, zijn benut voor een totaal van € 20.550, zijnde € 7.000 lager dan op
is gerekend.
Taakveld 5.6 Media
De subsidie aan de FlevomeerBibliotheek ad € 1.011.928 is conform de subsidieverleningsbeschikking uitbetaald.
In 2017 is € 32.500 aan subsidie uitgekeerd aan de stichting Lokale Omroep
Noordoostpolder op basis van het gemeentelijk vastgestelde beleid voor de Media 20162020, en aanvullend op de VNG-norm van € 1,14 per huishouden.

SUBPIJLER5C: CULTUREEL ERFGOED ( - € 11.702)
Taakveld 5.4 Kunst
Onder taakveld Kunst valt onder andere het Museum Schokland. Het meerjarenonderhoudsplan voor museum Schokland heeft uitgewezen dat er een aanvullende
storting van € 42.620 nodig is om het groot onderhoud voor de komende 10 jaar volgens
planning te kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn de zakelijke lasten (OZB, verzekering,
waterschapslasten) zo’n € 7.000 hoger uitgevallen en de beheer- en onderhoudslasten
zo’n € 4.500 lager.
Taakveld 5.5 Cultureel Erfgoed
In afwachting van wat er met de Poldertoren in de toekomst gaat gebeuren, wordt in de
toren alleen het hoogstnoodzakelijke gedaan om de toren in stand te houden. De kosten
van beheer en onderhoud zijn € 28.800 lager dan oorspronkelijk de verwachting was.
Het voorbereiden en opstellen van de Businesscase Nieuwe Natuur Schokland heeft meer
ambtelijke inzet gekost dan verwacht, in geld uitgedrukt € 13.500.
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Programma 3: Economische ontwikkeling
Realisatie
begrotingsjaar

Raming
begrotingsja
ar ná
wijziging

Raming
begrotingsja
ar vóór
wijziging

6.207.696
13
30.887

645.920
33.778

299.285
33.778

19
355.830
6.594.445

312.830
992.528

2.410
255.000
590.473

6.190.717
175.603
757.987

700.290
175.381
928.693

685.974
84.519
828.693

Totale lasten
Saldo (baten – lasten)

11.740
(106.766)
7.029.281
(434.836)

14.524
379.092
2.197.980
(1.205.452)

27.754
317.641
1.944.581
(1.354.108)

Resultaat voor bestemming

(434.836)

(1.205.452)

(1.354.108)

Resultaat na bestemming

(1.207.337)
910.191
(297.146)
(731.982)

(1.207.337)
1.449.397
242.060
(963.392)

(463.205)
600.000
136.795
(1.217.313)

BATEN
SUBPIJLER 7A WERK EN ECONOMIE IN DE GEMEENTE
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
SUBPIJLER 7D RECREATIE EN TOERISME
2.3 Recreatieve havens
3.4 Economische promotie
Totale baten
LASTEN
SUBPIJLER 7A WERK EN ECONOMIE IN DE GEMEENTE
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
3.1 Economische ontwikkeling
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
SUBPIJLER 7D RECREATIE EN TOERISME
2.3 Recreatieve havens
3.4 Economische promotie

Onvoorzien

Resultaatbestemming
- toevoegingen aan reserves
- onttrekkingen aan reserves

Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie
begrotingsjaar 2017 vóór bestemming:

Subpijler 7A: Werk en economie in de gemeente
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (+ € 71.349)
Het batig saldo wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten op taakveld 0.3 beheer en
overige gebouwen. In 2017 is ten opzichte de raming meer snippergroen verkocht (ruim)
€ 25.000 en heeft de verhuur van gronden ruim €26.000 aan meeropbrengsten
opgeleverd dan begroot.
Zowel aan de baten als lastenzijde is een stijging te zien. Dit betreft de afwaardering
naar duurzame lagere marktwaarde, waarbij is aangesloten bij de taxatiewaarde per
ultimo 2016 van het Stadshart ad €3,5 miljoen, is via de exploitatie van dit taakveld
verlopen. Zowel aan de uitgaven als aan de inkomsten kant komt de afwaardering van
€5,5 miljoen (ook wel de inzet van de gevormde verliesvoorziening) tot uiting.
Bovenstaande conform het besluit van oktober 2017 inzake het afsluiten complex
Stadshart.
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling ( - € 209)
Geen noemenswaardige afwijkingen.
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (+ € 167.815)
Binnen taakveld 3.3 bedrijvenloket en bedrijfsregelingen is een voordelig saldo
gerealiseerd van ruim € 167.000. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat er minder
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interne uren zijn toegerekend aan het product bevorderen economie. Daarnaast zijn er
minder bijdragen en subsidies verstrekt dan begroot. Een voorbeeld hiervan is dat de
gemeente Noordoostpolder niet meer deelneemt aan het agri- en foodcluster van regio
Zwolle.

Subpijler 7D: Recreatie
Taakveld 2.3 Recreatieve havens (+ € 2.803)
Taakveld 3.4 Economische promotie (+ € 528.858)
Het voordelige saldo wordt grotendeels (€ 475.000) beperkt door een storting in de
reserve inzake de ZZL gelden. De afrekening van de ZZL gelden voor de N50 was bijna €
475.000 lager dan ultimo 2016 was ingeschat. Eind 2016 was er nog onduidelijk wat de
eindafrekening exact zou worden, omdat de onderhandelingen tussen Rijkswaterstaat en
de Provincie Flevoland nog gaande waren. In 2017 zijn beide partijen tot een akkoord
gekomen en is de eindafrekening opgesteld met een gunstig resultaat voor de gemeente
Noordoostpolder. Het vrijgevallen bedrag is gestort in de reserve inzake ZZL gelden.
De toeristenbelasting heeft een voordelig saldo van ruim € 43.000. Zowel het aantal
reguliere overnachtingen bij toeristische accommodaties als het aantal overnachtingen bij
locaties voor arbeidsmigranten is toegenomen. .
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Programma 4: Dienstverlening en besturen

Realisatie
begrotingsjaar
BATEN
PIJLER 8 DIENSTVERLENING
0.2 Burgerzaken

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Raming
begrotingsjaar vóór
wijziging

884.098

756.163

729.163

7.543
891.641

10.000
766.163

729.163

LASTEN
PIJLER 8 DIENSTVERLENING
0.2 Burgerzaken

1.153.591

1.244.146

1.223.648

PIJLER 9 BESTUUR EN ORGANISATIE
0.1 Bestuur

1.441.149

1.887.839

2.067.804

Totale lasten
Saldo (baten – lasten)

2.594.740
(1.703.099)

3.131.985
(2.365.822)

3.291.452
(2.562.289)

Resultaat voor bestemming

19.077
(1.722.176)

20.000
(2.385.822)

(2.562.289)

Resultaat na bestemming

97.428
97.428
(1.624.748)

137.875
137.875
(2.247.947)

111.375
111.375
(2.450.914)

PIJLER 9 BESTUUR EN ORGANISATIE
0.1 Bestuur
Totale baten

Onvoorzien
0.1 Bestuur
Resultaatbestemming
- toevoegingen aan reserves
- onttrekkingen aan reserves

Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie
begrotingsjaar 2017 vóór bestemming:

PIJLER 8: DIENSTVERLENING
Taakveld 0.2 Burgerzaken (+ € 218.490)
Binnen taakveld 0.2 Burgerdiensten is een hogere opbrengst dan begroot gerealiseerd
voor leges rijbewijzen (per saldo bijna € 60.000) en voor leges voor reisdocumenten (per
saldo ongeveer € 34.000).
Ten aanzien van de lastenzijde zijn er minder interne uren doorberekend doordat er
minder tijd dan begroot nodig was voor naturalisatietrajecten. Dit heeft een positief
effect van bijna €62.000. Dit heeft echter ook tot gevolg dat er ook minder middelen
vanuit de reserve zijn onttrokken.
Binnen de materiële budgetten heeft de daling van de naturalisatie trajecten ook een
voordelig effect van € 28.000. Er zijn minder tolken nodig geweest en de afdracht aan
het rijk was daardoor ook lager.

PIJLER 9: BESTUUR EN ORGANISATIE
Taakveld 0.1 bestuur (+ € 445.156)
Door een rentestijging van de rekenrente voor de voorziening van pensioenen voor (oud)
wethouders heeft er een vrijval plaatsgevonden van de voorziening van ruim € 160.000.
In begroting is uitgegaan van een storting ten gunste van deze voorziening van €
275.000. Dit levert een batig saldo op € 435.000.
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Programma 5: Financiën
Realisatie
begrotings-jaar
PIJLER 10: Financiën
0.5 Treasury
0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet-woningen
0.7 Algemene uitkering en overige
uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
Totale baten
PIJLER 10: Financiën
0.5 Treasury
0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet-woningen
0.7 Algemene uitkering en overige
uitkeringen gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten

Raming
begrotingsjaar ná
wijziging

Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

888.572
5.115.738
5.866.891
67.999.799

889.670
5.107.000
5.859.000
67.979.865

451.301
5.107.000
5.859.000
66.098.165

97.916
79.968.917

48.027
79.883.562

40.300
77.555.766

275.366
209.623
176.643
-

315.363
255.659
207.268
-

-53.045
261.712
210.288
-

193.603

202.856

712.542

Totale lasten
Saldo (baten – lasten)

855.235
79.113.681

981.146
78.902.416

1.131.497
76.424.269

-

-

-

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

79.113.681

78.902.416

76.424.269

(1.050.731)
140.000
(910.731)
78.202.950

(1.050.733)
140.000
(910.733)
77.991.683

(976.392)
100.000
(876.392)
75.547.877

Onvoorzien
-

Resultaat na bestemming

Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie
begrotingsjaar 2017 vóór bestemming:

PIJLER 10: FINANCIËN (+ € 211.267)
Treasury
De rente aan de bouwgrond complexen was € 42.767 hoger uitgevallen dan begroot
doordat de boekwaarden van de complexen per 01-01-2017 hoger waren dan waar bij de
raming rekening mee was gehouden.
In 2017 heeft de gemeente het hele jaar gebankierd bij de schatkist.
Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtollige
middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën.
OZB (niet) woningen.
De diverse opbrengsten OZB liggen in lijn met de ramingen. De totale opbrengst OZB
laat een lichte meeropbrengst zien.
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds.
De inkomsten 2017 en verrekeningen van oudere jaren (algemene uitkering) zijn
bijgesteld conform de laatst bekende specificatie over het jaar 2017 en eerder, afkomstig
van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Overige baten en lasten.
De VNG heeft voor de gemeente een aantal ICT-activiteiten uitgevoerd voor een bedrag
van € 115.129,02 welke zijn gefinancierd door een uit name van het zelfde bedrag uit
het gemeentefonds. De BTW van € 19.981,07 kan de gemeente declareren bij het BTW
compensatiefonds. Met deze declaratie was in de begroting geen rekening gehouden.
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In 2017 heeft er een vrijval van bijna € 52.000 plaats gevonden uit de voorziening
dubieuze debiteuren ten gunste van de overige baten en lasten.
Saldo kostenplaatsen
Hieronder volgt een overzicht van de lasten en baten op de (hulp)kostenplaatsen:

Economische Categorie

Raming

Realisatie

begrotingsjaar

begrotingsjaar

na wijziging
Lasten
1.

Salarissen en sociale lasten

1.1

Salarissen en sociale lasten

2.

Belastingen

2.1

Betaalde belastingen

3.

Goederen en diensten

3.2

€

21.539.196 €

19.854.562

€

36.906

€

23.896

Duurzame goederen

€

1.126.428 €

1.109.612

3.5.1

Ingeleend personeel

€

2.703.790 €

4.233.677

3.8.1

Overige goederen

€

317.952 €

240.055

3.8.2

Overige diensten

€

2.339.749 €

2.399.016

7.

Verrekeningen

7.2

Mutatie voorzieningen

€

68.111

€

68.111

7.3

Afschrijvingen

€

1.186.278 €

1.186.276

€

29.318.410 €

29.115.205

388.761

€

Baten
3.

Goederen en diensten

3.5.2

Uitgeleend personeel

€

3.7

Leges en andere rechten

€

0

€

13

3.8.2

Overige diensten

€

44.001

€

47.593

4.

Overdrachten

4.4.6

Kapitaaloverdrachten overige overheden

€

23.500

€

20.530

456.262 €

417.378

€

349.242

De (hulp)kostenplaatsen zijn volledig doorbelast naar de producten. Deze
doorbelastingen zijn niet in de bovenstaande opstelling meegenomen, omdat er dan
sprake zou zijn van dubbeltellingen in verband met doorberekeningen tussen hulpkostenplaatsen.
De extra lasten voor ingeleend personeel worden gecompenseerd door de lagere lasten
voor salarissen en sociale lasten.
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Programma 6: Krachtig Noordoostpolder
Realisatie
begrotingsjaar
Baten
PIJLER 11: WMO & VOLKSGEZONDHEID
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
7.1 Volksgezondheid

Raming
begrotingsjaar
ná wijziging

Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

235.714
2

79.409
-

64.547
-

14.636.049
546.818

13.792.734
113.925

13.783.645
398.524

9.021
541.720
683.000
-

10.000
660.489
-

10.000
660.489
-

16.652.324

14.656.557

14.917.205

3.857.165
2.035.090
1.526.268

4.345.119
2.082.013
1.564.230

4.262.093
2.028.927
1.603.730

PIJLER 12: JEUGDZORG
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleidende participatie
6.5 Arbeidsparticipatie

18.124.644
7.339.910
2.689.968

17.602.334
7.685.406
2.492.104

17.627.342
7.073.762
2.203.787

PIJLER 13: PARTICIPATIE
6.6 Materiële voorzieningen
6.71 Maatwerk dienstverlening 18+
6.72 Maatwerk dienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 18-

1.017.927
5.632.162
11.128.796
212.325
1.212.936

1.323.766
6.160.819
10.106.034
217.854
1.334.188

1.319.766
6.160.819
10.106.034
217.854
1.334.188

Totale lasten
Saldo (baten – lasten)

54.777.191
(38.124.867)

54.913.867
(40.257.310)

53.938.302
(39.021.097)

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

(38.124.867)

(40.257.310)

(39.021.097)

(3.959.623)
5.327.152
1.367.529
(36.757.338)

(1.415.123)
4.810.142
3.395.019
(37.191.291)

5.179.717
5.179.717
(33.841.380)

PIJLER 12: JEUGDZORG
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleidende participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
PIJLER 13: PARTICIPATIE
6.6 Materiële voorzieningen
6.71 Maatwerk dienstverlening 18+
6.72 Maatwerk dienstverlening 186.81 Geëscaleerde zorg 18+
6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Totale baten
Lasten
PIJLER 11: WMO & VOLKSGEZONDHEID
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
7.1 Volksgezondheid

Onvoorzien

Resultaat na bestemming

Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie
begrotingsjaar 2017 vóór bestemming:
Toelichting
Het resultaat vóór bestemming is 2,1 miljoen positief over 2017 ten opzichte van de
begroting ná wijziging. Dit betekent niet dat er sprake is van een overschot, maar van
een kleiner tekort. Er blijft ondanks lagere lasten dus sprake van een netto ontrekking
aan de reserves.
De afwijkingen per taakveld zullen hieronder toegelicht worden.
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PIJLER 11 WMO & VOLKSGEZONDHEID
Taakveld 6.1 – Samenkracht en burgerparticipatie (€ 644.259)
Onder taakveld 6.1 worden voornamelijk de lasten aan algemene voorzieningen en
functies op het gebied van welzijn verantwoord.
 In de begroting is budgettaire rekening gehouden met hogere lasten op het
gebied van algemene voorzieningen ter voorkoming van maatwerk in het kader
van de Jeugdwet en WMO. De realisatie hiervan is niet in die mate gerealiseerd,
wat leidt tot een positief saldo van € 233.075 op dit taakveld.
 Het Sociaal Domein is zoals gezegd nog volop in ontwikkeling. Hier is financieel
ook ruimte voor gereserveerd in de vorm van innovatiemiddelen. Deze middelen
zijn echter voor € 140.477 onbenut gebleven.
 Ook op het gebied van toezicht (WMO en kinderopvang) en bezwaar is sprake van
lagere lasten. In 2017 hebben we deze taken verder vorm gegeven en de
werkelijke lasten die daaruit voortvloeien zijn € 75.310 lager dan vooraf geraamd.
 Op het gebied van minderhedenbeleid is er sprake van € 29.126 lagere lasten.
O.a. door lagere lasten op het gebied van begeleiding inburgeringsplichtige
statushouders en vergunninghouders.
 Als laatste is er sprake van een dubbeling in de raming. De uitgaven ten behoeve
van de GezondInDeStad gelden (€ 143.770) zijn tevens in de reguliere exploitatie
opgenomen.
 De restantafwijking is de afwijking in de toegerekende personeelskosten /
overhead.
Taakveld 6.2 – Wijkteams (€ 46.923)
De lasten zijn beperkt lager dan de raming. Belangrijkste oorzaak is dat het geraamde
budget voor heronderzoeken in het kader van de Jeugdwet niet benodigd is gebleken.
Taakveld 7.1 – Volksgezondheid (€ 37.964)
Op het gebied van Volksgezondheid is er geen sprake van significante afwijkingen. Het
positieve saldo is het gevolg van hoger geraamde uitgaven voor de gestelde taken.

PIJLER 12 JEUGDZORG
Taakveld 6.3 – Inkomensregelingen (€ 321.005)
Het resultaat op inkomensregelingen bestaat uit 3 onderdelen;
 De netto uitvoeringslasten op het gebied van de BUIG waren in 2017 € 79.523
hoger dan geraamd. Daar tegenover is de werkelijk ontvangen BUIG uitkering
vanuit het Rijk € 380.675 hoger dan geraamd, waardoor er per saldo sprake is
van een postief saldo van € 301.152;
 Daarnaast zijn de netto lasten op het gebied van bijstand aan zelfstandigen €
66.654 lager dan geraamd uitgevallen. Met name lagere uitvoerings- en
onderzoekskosten, te relateren aan economisch herstel dragen hier aan bij.
 De overige uitgaven aan inkomensregelingen liggen daarentegen € 46.801 hoger
dan geraamd. Enerzijds door een sterkere kostenstijging voor bewindvoering en
anderzijds door een historisch gezien te laag budget voor kwijtschelding.
Taakveld 6.4 – Begeleide participatie (€ 345.496)
Op het gebied van beschut werken en de WSW zijn er geen significante financiële
afwijkingen. De afwijking op dit onderdeel vloeit volledig voort uit de kosten van
dagbesteding voor volwassenen. Ten tijde van opstellen van de begroting medio 2016
werd aangenomen dat als gevolg van vergrijzing de zorgvraag sterk zou toenemen.
Echter is de zorgvraag stabiel gebleven en is de gemiddelde zwaarte zelfs iets
afgenomen.
Taakveld 6.5 – Arbeidsparticipatie (€ 235.029)
Dit taakveld kent 2 voorname afwijkingen, naast kleine afwijkingen in de reguliere
exploitatie;
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De ontvangen ESF-subsidie over de periode 2015-2016 is volledig in 2017
verantwoord. Dit is € 235.789 tegenover een raming van 75.000, zijnde de
verwachte subsidie per jaarlaag.
Daarnaast is de eerste termijn van het project “Sluitende aanpak jongeren”
opgenomen in 2017 (€ 90.417). Realisatie van kosten heeft echter nog niet
plaatsgevonden.

PIJLER 13 PARTICIPATIE
Taakveld 6.6 – Materiële voorzieningen (€ 304.860)
De afwijking op dit taakveld is als volgt uit een te zetten;
 De belangrijkste oorzaak van de positieve afwijking op dit taakveld is een
prijseffect als gevolg van de aanbesteding van hulp-, vervoersmiddelen en
rolstoelen. Dit verklaart ruim 80% van de afwijking (€ 275.880);
 Een tweede verklaring is dat voor “grote” woningaanpassingen vooraf lastig te
ramen is wat de totale jaarlasten zullen zijn. Één aanpassing kan al voor een
sterke afwijking zorgen. In 2017 is dit een positieve afwijking van € 29.117;
De restantafwijking betreft afwijkingen in de overige reguliere exploitatie.
Taakveld 6.71 – Maatwerk dienstverlening 18+ (€ 409.888)
De afwijking op dit taakveld is als volgt uit een te zetten;
 De lasten van met name huishoudelijke hulp en in mindere mate ondersteuning
vallen € 558.228 lager uit, als gevolg van lager dan geraamde zorgvraag. In de
raming is rekening gehouden met een sterke stijging van zorgvraag als gevolg
van de inwerking treding van de aangepaste regeling Huishoudelijke Hulp en
vergrijzing. Deze stijging heeft echter slechts in zeer beperkt plaatsgevonden.
 Mede gerelateerd aan die lagere zorgvraag, zijn de inkomsten uit eigenbijdrage op
WMO € 196.394 lager. Ook de wettelijk bepaalde tariefsverlaging met ingang van
2017 speelt hierbij een rol;
 Op het gebied van schuldhulpverlening is sprake van een positief resultaat. Als
gevolg van lager dan geraamde inzet vielen de lasten lager € 27.713 uit;
 Als laatste zijn ook de lasten van WMO vervoer € 20.342 lager dan geraamd.
Taakveld 6.72 – Maatwerk dienstverlening 18- (-/- € 1.022.761)
In 2017 is er sprake van een forse overschrijding van het budget voor
maatwerkvoorzieningen.
 In in lijn met het budget is er een stijging te zien in de vraag naar lokale
ambulante ondersteuningproducten. De verwachte stijging voor dagactiviteiten
heeft echter niet plaatsgevonden hetgeen een positief effect heeft op de lasten.
 Op het gebied van jeugd GGZ liggen de lasten op het geraamde niveau.
 De belangrijkste oorzaak van de overschrijding ligt binnen de residentiële
jeugdzorg. De explosieve stijging van vraag naar 24-uurs zorg heeft tot significant
hogere lasten geleid. Bijsturing in 2017 moet leiden tot kostennormalisatie in
2018. Ook de vraag naar kort verblijf en pleegzorg is toegenomen, echter in een
mate die financieel was voorzien. Lagere uitgaven op het gebied van jeugdzorg+
(gesloten verblijfszorg) dempen de overschrijding enigszins.
Taakveld 6.81 – Geëscaleerde zorg 18+ (€ 688.529)
De afwijking op dit taakveld valt te verklaren door de uitkering van de postieve
exploitatiesaldi vanuit de Centrumregeling Beschermd Wonen over 2015 en 2016
(€ 683.000). Het positieve saldo is niet geraamd, daar budgetneutraliteit het
uitgangspunt is. Het resultaat wordt vooralsnog dan ook als incidenteel beschouwd.
Taakveld 6.82 – Geëscaleerde zorg 18- (€ 121.252)
De geëscaleerde jeugdzorg wordt voornamelijk regionaal georganiseerd. De voor 2017
geraamde lasten zijn gebaseerd op de inzichten van medio 2016. Deze hebben geleid tot
significant hoger geraamde lasten dan het werkelijke lastenniveau ultimo 2016 en 2017.
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Programma 0: Bestuur en ondersteuning
Realisatie
begrotingsjaar
PIJLER 0
0.4 Overhead
0.81 Onvoorziene baten
0.9 Vennootschapsbelasting
Totale baten
PIJLER 0
0.4 Overhead
0.81 Onvoorziene lasten
0.9 Vennootschapsbelasting
Totale lasten
Resultaat voor bestemming
Resultaatbestemming
- toevoegingen aan reserves
- onttrekkingen aan reserves
Resultaat na bestemming

Raming
begrotingsjaar ná
wijziging

Raming
begrotingsjaar
vóór wijziging

64.892
-

84.688
-

30.950
-

64.892

84.688

30.950

12.144.170
100.000
148.257

12.533.174
150.000

12.888.472
250.000
150.000

12.392.427
(12.327.537)

12.683.174
(12.598.486)

13.288.472
(13.257.522)

(16.369.507)
14.848.019
(1.521.488)
(13.849.025)

(16.373.393)
14.906.280
(1.467.113)
(14.065.599)

(1.262.267)
1.068.743
(193.524)
(13.451.046)

Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie
begrotingsjaar 2017 vóór bestemming:

PIJLER 0 (+ € 267.463)
Overhead
De overheadlasten van de grondexploitaties waren begroot op € 73.664 en gebaseerd op
een begroot overhead percentage van 10,7%.
De werkelijke overhead percentage is volgens berekening uitgekomen op 8,5% wat een
overheadlast van de grondexploitaties geeft van € 283.829.
Gerelateerde toevoegingen aan reserves
(in €)

Omschrijving

Geraamde
toevoeging
2017

Gerealiseerde
toevoeging
2017

Pijler 0
Storting ten gunste van reserve sociaal domein
Storting ten gunste van reserve nog uit te voeren werkzaamheden
Herstructureringsgelden storting in reserve grondexploitatie
Algemene infrastructurele voorzieningen obn res GREX
Dienstverlening/ andere overheid
Uit te voeren werkzaamheden 2018 beglazing
Storting in reserve beleidsplan ivm teveel overheveling

241.870
511.844
2.819.009
2.866.617
6.010
15.500
29.945

241.870
511.844
2.819.009
2.866.617
6.010
15.500
29.945

Storting in afschrijvingsreserves:
Rotondes Emmeloord Centrum
Rotonde moerasandijviestraat
Bruggen
Verkeerssituatie Europalaan
Verkeersinstallaties
Speelplaatsen
VSO de Optimist
CBS op de wieken Tollebeek verbouw
CBS Op de wieken OLP Tollebeek

1.118.471
343.948
3.711.600
391.750
168.400
97.066
1.672.108
433.281
18.963

1.118.471
343.948
3.711.600
391.750
168.400
93.180
1.672.108
433.281
18.963
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OLP en meubilair De Koperwiek
uitbreiding Groenhorstcollege PRO
OLP en meubilair Groenhorst
OLP en meubilair Bonifatius
Rotonde Urkerweg
Loswallen Bant en Marknesse
Skatebaan
Rotonde A’damweg/Nagelerweg
Lichtmasten
Vervanging armaturen
Totaal

22.348
661.659
131.334
69.082
336.153
145.000
150.000
279.000
94.525
37.910

22.348
661.659
131.334
69.082
336.153
145.000
150.000
279.000
94.525
37.910

16.373.393

16.369.507

Gerelateerde onttrekkingen aan reserves

(in €)

Omschrijving

Geraamde
onttrekking
2017

Gerealiseerde
onttrekking
2017

Pijler 0
Reserves nog uit te voeren werkzaamheden
Dienstverlening/ andere overheid
Advies functiewaardering HR 21
Lean maken processen
Afschrijving bruggen
Afschrijving De stiepe Rutten
Herstructureringsgelden storting in reserve grondexploitatie
IZA gelden personeel
Inhuur Teamleider DIV
Digitaliseren dienstverlening
Algemene infrastructurele voorzieningen
Afschrijvingsreserves vervoermiddelen en software
Diverse kosten KNOP
Sociaal Domein Manager WECO
nog uit te voeren werkzaamheden obn reserve sociaal domein
Te veel overgeheveld budget 2016

665.424
39.160
134
12.000
20.000
12.500
2.819.009
15.000
93.900
154.118
2.866.617
7.843
182.686
85.000
241.870
20.000

665.424
36.202
134
12.000
0
12.500
2.819.009
15.000
86.363
154.118
2.866.617
7.843
154.920
85.000
241.870
20.000

Vorming afschrijvingsreserves:
Rotondes E'oord centrum
Rotonde Moerasandijviestraat
Bruggen
VSO de Optimist
CBS op de wieken Tollebeek verbouw
CBS Op de wieken OLP Tollebeek
OLP en meubilair De Koperwiek
uitbreiding Groenhorstcollege PRO
OLP en meubilair Groenhorst
OLP en meubilair Bonifatius
Speelplaatsen
AR Skatebaan D017

730.000
365.000
3.342.244
1.672.108
433.281
18.963
22.348
661.659
131.334
69.082
75.000
150.000

730.000
365.000
3.342.244
1.672.108
433.281
18.963
22.348
661.659
131.334
69.082
75.000
150.000

14.906.280

14.848.019

Totaal
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Incidentele baten en lasten
(x € 1.000)

Nr
Omschrijving
Programma 1: Fysieke Leefomgeving
2.1
Beheer wegen N50
2.1
Glasvezel bedrijfsterreinen
2.1
Achterstallig onderhoud wegbermen
2.1
Betonreparatie bruggen buitengebied
2.1
Het Midden te Bant
2.2
Parkeerproblematiek
3.2
Glastuinbouw Luttelgeest
3.2
Herstructurering Centrumschil en Stadshart
3.2
Open Planproces Emmeloord Centrum
5.7
Mobiliteitsonderzoek en leefbaarheid wijken
5.7
Vervangende aanplant zieke bomen
5.7
Mondriaanjaar
5.7
Uitvoeringsplan speelplaatsen
5.7
Mobiliteitsonderzoek en leefbaarheid wijken
7.2
OAS maatregelen Bant
7.3
Camerabewaking milieustraat
7.4
Procesbegeleiding energietransitie
7.4
Milieuprogramma
7.4
Duurzaamheidsprogramma
7.4
Windpark
8.1
Herstel openbare ruimte Emmeloord
8.1
Woonvisie
8.1
Ontwikkeling basisregistraties
8.1
Woonvisie Noordoostpolder
8.1
MFS Espel
8.1
Ontwikkeling Scandinavielaan/Jura
8.2
Inhuur vastgoed
8.3
Projectplan Uitvoeringslab Nagele
8.3
Leader 3 Noordoostpolder
8.3
Kerktorens
8.3
NOP de ruimte
8.3
Woonmaand
8.3
Omgevingswet
8.3
Actiekavels
8.3
Quick wins stadshart
Programma 2: Sociale Leefbaarheid
4.2
Tijdelijke uitbreiding noodlokalen De Wissel AZC
4.2
Asbestsanering en sloop Mariaschool tollebeek
4.2
Sloop noodgebouwen school De Lichtboei
4.2
Revisie-tekeningen vm Legionellabestrijding
4.3
Vergoeding bewegingsonderwijs
5.1
Incidentele subsidie MFS Espel
5.4
Restaurant Schokland
5.4
Marktverkenning bezoekerscentrum Schokland
5.5
Procesbegeleiding Nieuwe Natuur
Programma 3: Economische Ontwikkeling

Incidentele last

Incidentele bate

31
12
44
50
3
10
32
50
20
75
25
10
98
5
30
12
1
26
9
38
7
5
229
104
72
2
21
81
5
1
30
227

450
37
10
-

30
29
41
4
35
98
44
7
66

-
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0.3
Verkoop woning Drostlaan
0.3
Verduurzamen gebouwen
0.3
Kosten muntweg
0.3
Afschrijvingskosten De Stiepe
0.3
Pachtinkomsten
0.3
Beheer leegstaande gebouwen
0.3
Asbesthoudende daken
3.1
ILG
3.1
Compoworld
3.1
Snel internet buitengebied
3.3
Pioniersfonds
3.3
Noppedia
3.3
Noppedia en worldpotato
3.4
Buitengewoon Noordoostpolder
3.4
Marketing
Programma 4: Dienstverlening en Besturen
0.1
Wachtgeld wethouders
0.1
Onderzoek regionale samenwerking
0.1
Internationalisering
0.2
Tolken
Programma 5: Financiën
0.5
Dividend
0.8
Verhaal schade kosten

Programma 6: Krachtig Noordoostpolder
6.2
Doorontwikkeling sociale teams
6.2
Investeringsplan Sociaal Domein
6.3
Vangnetuitkering BUIG 2016
6.5
ESF subsidie
6.81 Expl.resultaat beschermd wonen
nvt
Incidentele formatie krachtig Noordoostpolder

1
1
13
1
45
46
50
70
300
100
30
23
8

154
240
-

18
10
7
61

-

-

64
8

139
40
1115

195
236
683
-
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Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Omschrijving

Begroting

Werkelijk

2017

2017

Lasten
Mutatie reserve (storting):
Pacht NIEGG"S

163.205

163.205

MFC Tollebeek Nagele

12.000

12.000

Windpark

10.000

10.000

Inflatievergoeding diversen

331.970

Vervanging bruggen

430.000

430.000

WMO 2015

71.840

-

WMO 2017

895.427

-

Totaal

1.914.442

615.205

Baten
Mutatie reserve (onttrekking):
Onderwijshuisvesting 2017

-76.389

-

RMC

-3.425

-

Hardware

-5.568

-5.568

Exploitatie Poldertoren

-13.274

C ulturele visitekaartjes

-22.000

-20.550

-2.275

-2.275

Dienstauto
Marknesserbrug
Bijdrage LAG Leader 3
Totaal

-

-20.000

-

-2.000

-

-144.931

-28.393
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Taakveldenoverzicht
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Analyse
begrotingsafwijking
en
begrotingsrechtmatigheid
2017
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Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 2017
Raming begrotingsjaar ná wijziging
Omschrijving programma
00 Bestuur en ondersteuning

Baten

Lasten

Saldo

Realisatie begrotingsjaar
Baten

Lasten

Begrotingsafwijking
Saldo

Baten

Lasten

Saldo

84.688

12.683.174

(12.598.486)

64.892

12.392.427

(12.327.535)

(19.796)

290.747

270.951

34.007.995

49.898.937

(15.890.942)

38.873.472

52.489.417

(13.615.945)

4.865.477

-2.590.480

2.274.997

1.786.706

13.033.974

(11.247.268)

1.744.199

12.116.556

(10.372.357)

(42.507)

917.418

874.911

03 Economische ontwikkeling

992.528

2.197.980

(1.205.452)

6.594.445

7.029.281

(434.836)

5.601.917

(4.831.301)

770.616

04 Dienstverlening en besturen

766.163

3.151.985

(2.385.822)

891.641

2.613.817

(1.722.176)

125.478

538.168

663.646

05 Financiën

79.883.562

981.146

78.902.416

79.968.917

855.235

79.113.682

85.355

125.911

211.266

06 Krachtig Noordoostpolder

14.656.557

54.913.867

(40.257.310)

16.652.324

54.777.191

(38.124.867)

1.995.767

136.676

2.132.443

(4.682.864)

144.789.890

142.273.924

2.515.966

12.611.691

-5.412.861

7.198.830

01 Fysieke leefomgeving
02 Sociale leefbaarheid

Resultaat vóór bestemming
00 Bestuur en ondersteuning
01 Fysieke leefomgeving
02 Sociale leefbaarheid
03 Economische ontwikkeling

132.178.199

136.861.063

14.906.280

16.373.393

(1.467.113)

14.848.019

16.369.507

(1.521.488)

(58.261)

3.886

(54.375)

7.503.543

4.937.791

2.565.752

7.268.931

6.273.143

995.788

(234.612)

(1.335.352)

(1.374.685)

874.265

99.566

774.699

441.605

113.057

328.548

(432.660)

(13.491)

(446.151)

1.449.397

1.207.337

242.060

910.191

1.207.337

(297.146)

(539.206)

0

(539.206)

137.875

97.427

-

97.427

(40.448)

0

(40.448)

04 Dienstverlening en besturen

137.875

05 Financiën

140.000

1.050.733

(910.733)

140.000

1.050.731

(910.731)

0

2

2

4.810.142

1.415.123

3.395.019

5.327.152

3.959.623

1.367.529

517.010

(2.544.500)

(2.027.490)

29.821.502

25.083.943

4.737.559

29.033.325

28.973.398

59.927

(788.177)

(3.889.455)

(4.677.632)

06 Krachtig Noordoostpolder
Subtotaal mutaties reserves
Resultaat ná bestemming

54.695

2.575.893

2.521.198
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Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen
tenminste de volgende “soorten”
begrotingsafwijkingen worden onderkend:

Onrechtmatig,
maar telt niet mee
voor het oordeel

Onrechtmatig, en telt mee
voor het oordeel

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet
passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men
tegen beter weten in geen voorstel tot
begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de
doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk
aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving
(subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd.

X

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het
bestaande beleid, maar waarbij de accountant
ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig
zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte
kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse
informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel
tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd
met de budgetregels zoals afgesproken met de raad.

X

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

X

Kostenoverschrijdingen bij open einde
(subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open
karakter in het kader van het opmaken van de
jaarrekening een (niet eerder geconstateerde)
overschrijding.

X

Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd
door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn.
Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de
raad nog geen besluit genomen

X

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke
achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd
omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de
subsidieverstrekker, belastingdienst of een
toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een
belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak
gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van weten regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het
licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen
voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er
voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in
de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er
gevolgen zijn voor het lopende jaar.
- geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar
- geconstateerd na verantwoordingsjaar

X

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

X

X

X
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Toelichting begrotingsrechtmatigheid
Binnen programma 1 en 3 zijn kostenoverschrijdingen zichtbaar. Deze ontstaan door het
overbrengen van grondexploitaties naar de materiële vaste activa. Deze boeking is via de
exploitatierekening verantwoord aan zowel de debet- als de creditzijde. Derhalve valt
deze overschrijding aan te merken als een kostenoverschrijding die geheel of grotendeels
wordt gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. Deze overschrijding is
onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel.
Binnen programma 1 zijn facturen ontvangen voor diverse werkzaamheden die binnen
het krediet vielen van het betreffende programma. Vanuit een laatste controle bleek dat
deze werkzaamheden echter investeringen betroffen die op de balans gepresenteerd
moeten worden. De uitgaven zijn rechtmatig verantwoord omdat deze vanuit toereikende
kredieten zijn betaald, ondanks dat de investeringen niet afzondelijk geraamd zijn. De
investeringen die het betreft zijn opgenomen in bijlage 1 Investeringsoverzicht.
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Wet Normering Topinkomens
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Wet normering topinkomens
Op 1 januari 2013 is de Wet Normering Topinkomens (hierna: WNT)van kracht
geworden. De WNT vervangt de Wet openbaarmaking uit publieke middelen
gefinancierde topinkomens (Wopt).
De WNT norm is in 2017 vastgesteld op € 181.000. De WNT-norm is tot stand gekomen
nadat er in de voorafgaande jaren een toenemende maatschappelijke verontwaardiging
was ontstaan over de hoge salarissen (en ontslagvergoedingen) voor openbare
bestuurders.
De wijze van verantwoording van de WNT in de jaarrekening is vergelijkbaar met de
Wopt. Een belangrijk verschil is wel dat uit hoofde van de WNT de bezoldiging van alle
topfunctionarissen (volgens de wet: gemeentesecretaris en griffier) ook moet worden
verantwoord als de norm niet is overschreden. Van overige medewerkers moet alleen
een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de norm. Dit is overigens bij de
gemeente Noordoostpolder niet van toepassing.
Naam
Functiegegevens

Aanvang en einde
functievervulling in 2017
Deeltijdfactor in fte
(Fictieve) dienstbetrekking
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op
termijn
Subtotaal
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

R.F. Wassink
Griffier

I.J.W. Valk
Gemeente-secretaris
/
directeur

E.G. de Vries
Algemeen directeur
/
loco-secretaris

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

1
nee
€ 87.627

1
nee
€ 115.566

1
nee
€ 115.965

€ 13.105

€ 16.154

€ 16.855

€ 100.732

€ 131.720
€ 181.000

€ 132.820
€ 181.000

-/- Onverschuldig betaald

nvt

nvt

nvt

Reden waarom de
overschrijding al dan niet is
toegestaan

nvt

nvt

nvt

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

1
€ 82.993

1
€ 111.309

1
€ 112.249

€ 11.099

€ 14.521

€ 14.520

€ 94.092

€ 125.830

€ 126.759

Gegevens 2016
Aanvang en einde
functievervulling in 2016
Deeltijdfactor 2016 in fte
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op
termijn
Totale bezoldiging 2016

Herstel jaarstukken 2016
In de jaarstukken 2016 zijn niet de goede cijfers opgenomen. In deze jaarstukken
herstellen we dat. Dit leidt tot de volgende verschillen:
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Beloningen betaalbaar op termijn 2016 R.F. Wassink: € 9.013 (jaarstukken 2016) versus
€ 11.099 (jaarstukken 2017)
Beloningen betaalbaar op termijn 2016 I.J.W. Valk: € 11.680 (jaarstukken 2016) versus
€ 14.521 (jaarstukken 2017)
Beloningen betaalbaar op termijn 2016 E.G. de Vries: € 11.680 (jaarstukken 2016)
versus € 14.521 (jaarstukken 2017)
De oorzaak van de verschillen is dat per vergissing bij de jaarstukken 2016 het
werkgeversdeel premie AOP en VPL niet meegenomen zijn bij de berekening van de
bezoldiging in het kader van de WNT. De hertoetsing van de gecorrigeerde cijfers leidt
niet tot (wijzigingen in) onverschuldigde betalingen.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die
in 2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn
in 2017 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de
WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT
vermeld zijn of hadden moeten worden.
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Single Information
Single Audit
2017
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Sisa (Single Information Single Audit)
De gemeente hoeft niet meer voor iedere specifieke uitkering van het rijk of de provincie
een aparte verantwoording (met accountantsverklaring) op te stellen maar kan daar de
eigen jaarrekening voor gebruiken. De informatie die de subsidieverstrekker (Rijk of
Provincie) nodig heeft wordt in een aparte bijlage opgenomen.
De regeling geldt niet voor Europese subsidies.
Met “single audit” wordt bedoeld dat de controle door de accountant plaatsvindt tijdens
de reguliere controle van de jaarrekening.
Het model van de bijlage is door het CBS voorgeschreven.
Overigens wordt de bijlage ook digitaal naar het CBS opgestuurd; het CBS zorgt daarna
voor de verzending van de informatie naar de diverse ministeries en andere overheden
die de informatie gebruiken voor het afrekenen van verstrekte subsidies en het
berekenen van vervolgsubsidies.
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OCW

D9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2017 op grond van
Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan
Besteding (jaar T) aan overige
beleid 2011-2018 (OAB) voorzieningen voor
activiteiten (naast VVE) voor
voorschoolse educatie die
leerlingen met een grote
voldoen aan de wettelijke
achterstand in de Nederlandse
Besluit specifieke
kwaliteitseisen (conform artikel taal (conform artikel 165 WPO)
uitkeringen
166, eerste lid WPO)
gemeentelijke
onderwijsachterstanden
beleid 2011-2017
Gemeenten

SZW

G2

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2018
Besteding (jaar T) aan
Opgebouwde reserve ultimo
afspraken over voor- en
(jaar T-1)
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van Deze indicator is bedoeld voor
scholen, houders van
de tussentijdse afstemming
kindcentra en
van de juistheid en volledigheid
peuterspeelzalen (conform
van de
artikel 167 WPO)
verantwoordingsinformatie

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04

€ 672.931
Gebundelde uitkering
Besteding (jaar T) algemene
op grond van artikel 69 bijstand
Participatiewet_gemeen
tedeel 2017
Gemeente

€ 315.589
Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

€ 72.237
Besteding (jaar T) IOAW

€0
Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ
Rijk)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
lichaam opgericht op
grond van de Wgr.

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

I.1 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

€ 12.001.142
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 261.844
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€ 927.364
Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)

€ 2.513
Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

€ 32.740
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

€ 110.018

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

€ 21.898

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 10

€ 243.809

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

€0
Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 11

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 12

Ja
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SZW

G3

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_gemeent
edeel 2017
Besluit
bijstandverlening

BZK

C7C

Besteding (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01

€ 142.329
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

€0
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
Provinciale beschikking verantwoordingsinformatie
en/of verordening
Investering stedelijke
vernieuwing (ISV) II

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T)
gevestigde zelfstandigen
kapitaalverstrekking (exclusief
(exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

€ 103.576
€ 31.634
€ 254.405
Besteding (jaar T) aan
Volledig zelfstandige uitvoering
uitvoeringskosten Bob als
Ja/Nee
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

€0
Besteding (jaar T) ten laste
van provinciale middelen

1 1508845
Kopie beschikkingsnummer

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

€ 115.262

€0

Cumulatieve overige
bestedingen tot en met (jaar T)

Toelichting afwijking

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

Ja
Overige bestedingen (jaar T)

Cumulatieve bestedingen ten
laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van
de tussentijdse afstemming
de juistheid en volledigheid van
van de juistheid en volledigheid de verantwoordingsinformatie
van de
verantwoordingsinformatie

Project-gemeenten
(SiSa tussen
medeoverheden)
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C7C / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

Besteding (jaar T) aan
onderzoek als bedoeld in artikel
56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: C7C / 02

€ 10.428
Eindverantwoording Ja/Nee

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

Aard controle R
Indicatornummer: C7C / 03

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

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

€ 93.852
Activiteiten stedelijke
vernieuwing (in aantallen)

€ 171.934
Activiteiten stedelijke
vernieuwing (in aantallen)

€ 1.547.599
Activiteiten stedelijke
vernieuwing

Afspraak

Realisatie

Toelichting afwijking

Alleen in te vullen na afloop
project

Alleen in te vullen na afloop
project

Alleen in te vullen na afloop
project

Aard controle D1
Indicatornummer: C7C / 09

Aard controle D1
Indicatornummer: C7C / 10

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

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

E27B

Brede doeluitkering
Hieronder per regel één
verkeer en vervoer SiSa beschikkingsnummer en in de
tussen medeoverheden kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Provinciale beschikking
en/of verordening

Besteding (jaar T) ten laste
van provinciale middelen

Overige bestedingen (jaar T)

Gemeenten en
Gemeenschappelijke
Regelingen
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 01

1 2007111 directe uitkering
2 2007112 halteplan
3 2007114 bijgeschreven rente
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 02

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 03

Correctie ten opzichte van
tot jaar T verantwoorde
bestedingen ten laste van
provinciale middelen

Correctie ten opzichte van tot
jaar T verantwoorde overige
bestedingen

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag
het alleen gaan over nog
niet eerder verantwoorde
bestedingen

Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag het
alleen gaan over nog niet
eerder verantwoorde
bestedingen

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 04

€ 320.000
€0
€0
Cumulatieve besteding ten
laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)

€0
€0
€0
Cumulatieve overige
Toelichting
bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 05

Eindverantwoording Ja/Nee
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit
dat het project is afgerond en u
voor de komende jaren geen
bestedingen meer wilt
verantwoorden

Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B/ 06
Indicatornummer: E27B / 07
Indicatornummer: E27B / 08
Indicatornummer: E27B / 09
Indicatornummer: E27B / 10
1 2007111 directe uitkering
€ 320.000
€0
Resteert € 70.627
Nee
2 2007112 halteplan
€0
€0
Resteert € 108.032
Nee
3 2007114 bijgeschreven rente
€0
€0
Resteert € 5.591
Nee
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Controleverklaring
2017

270

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder

271

272

Vaststelling

273

Vaststelling
De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 juni 2018, no.18.0000330;
BESLUIT:
de jaarstukken 2017 vast te stellen; en
het positieve resultaat ad € 2.575.893 conform vastgesteld beleid als volgt te
bestemmen:
- toevoeging aan de Reserve beleidsplan
€ 1.980.893
- toevoeging aan de Reserve beleidsplan (oormerk
Marknesserbrug)
€
595.000

Aldus besloten in de openbare vergadering
van d.d. 9 juli 2018.
De griffier,

de voorzitter,

274

Bijlage 1
Investeringsoverzicht
2017
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Investeringsoverzicht 2017

Uitbreiding begraafplaats Emmeloord
Veegbestelauto
Veegbestelauto
Bebakeningswagen
Software automatisering 2015
Containers afvalinzameling
Vervanging strooier gladh bestrijding
Vervanging ploeg gladh bestrijding
Camera milieustraat
El syst toegang sportaccommodaties
Hardware automatisering 2016
Hardware iPad/iPhone 2016
Software automatisering 2016
Zonwering gemeentehuis
Riolering Oosterringweg L'Geest
Vervanging AED's
Verkeersregelinstallaties
Boni Olp en meubilair
Verbouwing theater 't Voorhuys
Gladheidsbestrijding 2 ploegen
Gladheidsbestrijding ringleid+acc
Transporter Grafdelfmachine
Hardware iPad/iPhone 2017
Software automatisering 2017
Rotonde Moerasandijviestraat
Marknesserbrug
Verkeerssituatie Europalaan
Uitvoeringsplan Speelplaatsen
Rotonde Urkerweg/Scandinaviëlaan
Herinrichting loswal Bant en M'nesse
Voorbereidingskrediet Marknesserbrug
Aankoop perceel Kraggenburg
Toegangscontrole systeem
Aanleg skatebaan
Vervanging bruggen
Vervanging lichtmasten
Vervanging armaturen
Urnenmuur Bant
Aanschaf koffiecorner/buffetkast
Geluidswand bosbadhal
Geluidsinstallatie bosbadhal
Fietsenstalling Gemeentehuis
Riolering Drietorensweg Ens
Openbare ruimte Centrum plan E’oord

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

(RESTANT)
KREDIETEN
134.494
46.420
47.760
15.652
147.386
80.892
37.500
18.000
20.000
19.036
131.611
3.915
225.000
10.000
452.541
40.000
70.000
69.082
169.000
12.000
10.000
72.300
65.000
125.000
380.731
142.244
6.750
72.066
336.153
145.000
50.000
901.148
60.905
150.000
127.356
39.992
9.131
10.616
0
0
0
0
0
938.400
5.393.081

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

INVESTERING
2017
113.204
46.420
47.513
15.412
133.375
73.993
36.025
17.110
19.561
15.603
133.282
3.716
176.822
-450
220.188
38.945
55.196
69.081
168.962
8.575
9.986
56.545
45.385
12.516
310.893
22.122
0
68.180
336.153
118.224
38.282
901.148
66.062
150.000
128.216
39.992
9.131
10.616
12.086
67.370
24.663
24.289
17.266
553.006
4.414.664
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Bijlage 2
Gewaarborgde geldleningen
2017
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Gevallen van gemeensch.
waarborging van de geldlening
Oorspronkelijk
bedrag van de
lening

Doel van de lening

18

€

308.570,55 Financiering flat "Toutenburgh"

45

€

46

€

47

€

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

48

€

630.300,72

50

€

1.554.651,02

51

€

403.864,39

70

€

2.155.956,59

71

€

1.238.934,02

75

€

4.310.912,05

76

€

4.310.912,05

77

€

1.705.759,83

78

€

6.126.486,70

99

€

3.559.000,00

100

€

15.000.000,00

101

€

10.000.000,00

102

€

3.097.471,62

103

€

1.590.933,99

106

€

1.195.000,00

107

€

8.000.000,00

108

€

4.500.000,00

109

€

4.500.000,00

110

€

4.500.000,00

111

€

4.500.000,00

112

€

5.500.000,00

113

€

4.500.000,00

114

€

5.000.000,00

Naam van de geldnemer
(geldgever )

€
264.500,00
€
134.000,00
€
89.000,00
€ 124.416.307,56

Woonzorg Nederland
Woonzorg Nederland district Noord-West
Mercatus
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Mercatus
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Mercatus
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Herfinanciering complex EVAT-310
Mercatus
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Vervolg herfinanciering complex
Mercatus
EV-2316
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Vervolg herfinanciering complex
Mercatus
EV-2471
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Herfinanciering diverse complexen
Mercatus
woningwetwoningen
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Herfinanciering diverse complexen
Mercatus
woningwetwoningen
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Herfinanciering diverse complexen
Mercatus
woningwetwoningen
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Herfinanciering diverse complexen
Mercatus
woningwetwoningen
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Herfinanciering diverse complexen
Mercatus
woningwetwoningen
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Herfinanciering diverse complexen
Mercatus
woningwetwoningen
N.V. Bank Ned. Gemeenten
herfinanciering complex
Stichting Woonzorg Nederland
Diemenhof
N.V. Bank Ned. Gemeenten
financiering div. complexen
Mercatus
en nieuwbouw Tollebeek e.d.
ABN AMRO N.V.
financiering grond Emmelhage,
Mercatus
ren. Bergenbuurt en nieuwbouw
Nederlandse Waterschapsbank N.V.
Herfinanciering diverse complexen
Mercatus
woningwetwoningen
N.V. Bank Ned. Gemeenten
Herfinanciering diverse complexen
Mercatus
woningwetwoningen
N.V. Bank Ned. Gemeenten
vervangende lening bouw 30 woonStichting Woonzorg Nederland
eenheden Wijdeneshof De Zuidert
N.V. Bank Ned. Gemeenten
financiering prof. Lorentzstraat en
Mercatus
Pasteur- en Picassohage/ herf div. complN.V. Bank Ned. Gemeenten
Nieuwbouw 84 eenheden op de Balkan Mercatus
Aegon Levensverzekering N.V.
Nieuwbouw aan de Baanhoek Ens
Mercatus
en modernisering Sport- en Meerweg
N.V. Bank Ned. Gemeenten
herfinanciering div. complexen
Mercatus
AG Insurance SA
herfinanciering div. complexen
Mercatus
AG Insurance SA
Nieuwbouw de Jura (2e deel) Bockholt- Mercatus
str Ens, Papiermolen Espel, Jan van C apelle
N.V.CBank
reil Ned. Gemeenten
Nieuwbouw de Jura (2e deel) Bockholt- Mercatus
str Ens, Papiermolen Espel, Jan van C apelle
Nederlandse
C reil
Waterschapsbank N.V.
Modernisering en ren Rivierenbuurt E'oord
Mercatus
Nieuwbouw 8 eenheden Baan Ens
Nationale Nederlanden
Borgtochtovereenkomst ZLF
Borgtochtovereenkomst ZLF
Borgtochtovereenkomst ZLF
Totalen incl. dekking Waarborgfonds Sociale Woningbouw

€

Totalen excl. dekking Waarborgfonds Sociale Woningbouw

796.070,55

Namen van
de andere
borgen

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

Datum en nummer van het

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

*

Jaar Loop- Rente
van
tijd
%
goedkeurings- verbesluit
lening

Restantbedrag van de
lening aan het begin
van het dienstjaar

Restantbedrag van de lening
aan het einde van het
dienstjaar

40

7,88%

45.606,46

21.939,35

23.667,11

waarvan door
de gemeente
gewaarborgd
23.667,11

11-5-2011

2011

20

4,26%

3.406.485,89

3.406.485,89

166.862,94

3.239.622,95

3.239.622,95

*

11-5-2011

2011

20

4,49%

367.523,52

367.523,52

17.696,19

349.827,33

349.827,33

*

12-8-2003

2004

30

2,790%

1.426.348,98

1.426.348,98

62.080,33

1.364.268,65

1.364.268,65

*

5-11-2003

2014

10

3,020%

630.300,72

630.300,72

0,00

630.300,72

630.300,72

*

11-5-2011

2011

20

4,49%

976.290,16

976.290,16

47.008,18

929.281,98

929.281,98

*

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

2002

30

2,85%

230.625,15

230.625,15

11.582,11

219.043,04

219.043,04

*

2013

31

2,71%

1.916.926,25

1.916.926,25

84.033,75

1.832.892,50

1.832.892,50

*

2013

34

2,74%

1.124.324,09

1.124.324,09

40.315,72

1.084.008,37

1.084.008,37

*

2010

14

3,21%

1.756.548,18

1.756.548,18

196.067,86

1.560.480,32

1.560.480,32

*

2005

19

0,99%

1.844.596,42

1.844.596,42

222.703,19

1.621.893,23

1.621.893,23

*

2010

10

3,00%

396.899,23

396.899,23

94.869,65

302.029,58

302.029,58

*

2003

24

2,54%

3.279.161,43

3.279.161,43

262.142,99

3.017.018,44

3.017.018,44

*

20

3,93%

3.559.000,00

3.559.000,00

0,00

3.559.000,00

3.559.000,00

*

27-2-2007

40

3,580%

15.000.000,00

15.000.000,00

0,00

15.000.000,00

15.000.000,00

*

27-11-2007

11

4,500%

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

10.000.000,00

*

7-10-2008

10

4,740%

1.832.392,05

1.832.392,05

193.683,33

1.638.708,72

1.638.708,72

*

7-10-2008

10

4,760%

1.285.882,10

1.285.882,10

46.741,33

1.239.140,77

1.239.140,77

*

28-9-2010

totaal

Toelichting

waarvan door
de gemeente
gewaarborgd
45.606,46

22-5-2001
8376-09-u
28-3-2006

totaal

Totaalbedrag
van de
gewone en
buitengewone
aflossing

20

3,80%

836.500,00

836.500,00

59.750,00

776.750,00

776.750,00

*

19-6-2012

2012

15

2,825%

6.182.036,38

6.182.036,38

487.036,33

5.695.000,05

5.695.000,05

*

17-5-2016

2012

20

1,580%

4.500.000,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

4.500.000,00

*

17-5-2016

2012

15

1,365%

4.500.000,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

4.500.000,00

*

13-9-2016

10

0,510%

4.500.000,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

4.500.000,00

*

13-9-2016

13

0,700%

4.500.000,00

4.500.000,00

0,00

4.500.000,00

4.500.000,00

*

1,825

-

-

0,00

5.500.000,00

5.500.000,00

*

28-2-2017

2017

25

28-2-2017

2017

10

0,14

-

-

0,00

4.500.000,00

4.500.000,00

*

21-11-2017

2017

16

1,495

-

-

0,00

5.000.000,00

5.000.000,00

*

58.866,11
12.569,02
43.013,77
2.128.962,15

77.227,58
15.369,52
39.797,42
87.215.328,28

77.227,58
15.369,52
39.797,42
87.215.328,28

2012
2013
2014

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

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

292.449,88
292.449,88
136.388,25
156.061,63
156.061,63
Hiervoor geldt dat betreffende leningen gewaarborgd worden door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Voor de gemeente geldt enkel een tertiaire achtervang
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Bijlage 3
Kasstromenoverzicht
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Kasstromenoverzicht
Een kasstromenoverzicht laat zien welke geldstromen feitelijk hebben plaatsgevonden in
2017. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De mutaties
zijn berekend uit de resultaten en de balansmutaties die van invloed zijn op de
kasstromen. De kasstromen zijn gesplitst naar operationele activiteiten,
investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten.
De kasstromen hebben betrekking op het verslagjaar ongeacht het jaar van toerekening
aan de resultaten of balans.
De netto kasstroom bestaat uit de netto mutatie tussen de liquide middelen in
vergelijking met het vorig verslagjaar.
De investeringen en desinvesteringen in gronden zijn opgenomen onder de
investeringsactiviteiten.
2017

2016

Operationele activiteiten:
Resultaat na bestemming

€

2.575.893

€

2.970.410

Afschrijvingen

€

3.667.363

€

3.816.289

Dotatie voorzieningen

€

4.642.162

€

4.399.261

Mutatie kortlopende vorderingen

€

-633.575

€

1.209.609

Mutatie kortlopende schulden

€

-2.334.352

€

-593.724

Mutatie overlopende activa

€

356.704

€

1.259.538

Mutatie overlopende passiva

€

-1.885.742

€

1.083.702

Aflossingen uitgeleende gelden

€

1.989.430

€

2.052.853

Vrijgekomen middelen

€

8.377.883

€

16.197.938

Investeringen in immateriële vaste activa

€

93.531

€

-146.704

Investeringen in materiële vaste activa

€

-2.908.062

€

-3.936.762

Investeringen in financiële vaste activa

€

-1.336.588

€

-1.586.318

Investeringen in gronden

€

6.322.813

€

734.822

Onttrokken middelen

€

2.171.694

€

-4.934.962

Onttrekking aan voorzieningen

€

-3.257.728

€

-3.761.356

Toevoeging aan reserves

€

-59.928

€

1.643.347

Aflossingen ontvangen leningen

€

-492.148

€

-207.483

Ontvangen leningen

€

135

€

3.620

Onttrokken middelen

€

-3.809.669

€

-2.321.872

Per saldo onttrokken middelen

€

6.739.908

€

8.941.104

Investeringsactiviteiten:

Financieringsactiviteiten:

eind 2017

eind 2016

Banktegoeden

€

13.937.615

€

7.197.707

Bankschulden

€

0

€

0

€

13.937.615

€

7.197.707
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Bijlage 4
Subsidieverleningen
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Nr
Taakveld
Programma 1 Fysieke leefomgeving
2.1
Verkeer en vervoer
5.7

Ontvanger

Coöperatieve vereniging Energiek
Nagele U.A.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie Dorpsbelang Tollebeek
Dorpsbelang Marknesse
Diverse dorpsverenigingen,
dorpsbelangen
Dorpsbelangen en wijkplatforms
Stichting Vrienden Kinderboerderij
StEP Noordoostpolder

7.4

Milieubeheer

8.3

Wonen en bouwen

Programma 2 Sociale leefbaarheid
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Stichting Pioniers van de Toekomst
Stichting Pioniers van de Toekomst
Protestantse gemeente Nagele
Protestantse gemeente Tollebeek
Protestantse gemeente Rutten

Stichting FlevomeerBibliotheek
Diverse instellingen
Humanitas
Stichting Aandacht+
Stichting Aandacht+
Stichting Peuterspeelzalen
Noordoostpolder

5.1

Sportbeleid en activering

Diverse stichtingen en verenigingen

Doel van de subsidieverlening

structureel

incidenteel

Bevorderen Duurzame Energie

€

- €

15.000

Lustrumviering 60 jaar Tollebeek
Lustrumviering 75 jaar Marknesse
Stimulering activiteiten in het kader van
Oud- en nieuw viering
Bevorderen leefbaarheid dorpen en
wijken
Educatie verzorging en houden van
boerderijdieren
Gebiedspromotie: grootste Mondriaan
tulpenveld
Promotie en stimulering FairTrade
Dag van de Duurzaamheid
Behoud en onderhoud kerktorens
Behoud en onderhoud kerktorens
Behoud en onderhoud kerktorens

€
€

- €
- €

2.500
2.500

€

-

€

4.000

€

29.500

€

-

€

36.920

€

-

€

-

€

35.000

€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€

10.000
5.000
8.291
9.650
3.485

Volwasseneneducatie: Huis voor Taal
VVE-programma aanbieden aan peuters
met een taalachterstand
Homestart
Ondersteuning Schoolmaatschappelijk
werk
Ondersteuning ziekteverzuimproject

€

28.000

€

-

€

813.493

€

-

€

57.000

€

15.000

€

-

€

20.000

€

-

Ondersteuning doelgroeppeuters

€

80.000

€

-

Bevorderen sportdeelname door
inwoners van Noordoostpolder

€

-

€

36.705
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Stichting Balansruiters
Noordoostpolder

5.2

Sportaccommodaties

Stichting Cultuurbedrijf
Noordoostpolder
Stichting Carrefour
Stichting Carrefour
Stichting MFS Espel
Stichting Exploitatie Zwembad
Bosbad
Stichting Exploitatie Zwembad
Bosbad

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie

Stichting Cultuurbedrijf
Noordoostpolder

Diverse stichtingen/verenigingen

Diverse stichtingen/verenigingen

5.4

Kunst

Stichting Cultuurbedrijf
Noordoostpolder

5.5

Cultureel erfgoed

Diverse aanvragers
Diverse aanvragers

5.6

Media

Stichting FlevomeerBibliotheek

Bevorderen en instandhouden van
paard- en pony-rijden voor mensen met
een verstandelijke en/of lichamelijke
handicap, gericht op revalidatie en
recreatie.

€

12.750

€

-

Combinatiefuncties: Cultuurcoaches

€

28.600

€

-

Combinatiefuncties: Beweegcoaches
Combinatiefuncties: Beweegcoaches
Realisering MFS Espel
Inrichting verblijfsruimte gebouw
zwembad
Instandhouding van een overdekte en
openlucht zwemvoorziening in
Noordoostpolder
Faciliteren van professionele podia,
erfgoedcentrum, kunsteducatie,
exposities en kunstuitleen alsmede
stimuleren amateurkunstbeoefening en
cultuureducatie.
Amateurkunstbevordering door
verenigingen
(Semi)professionele instellingen
faciliteren eenmalige culturele
projecten, evenementen, activiteiten
uit te voeren die een cultureel
visitekaartje afgeven en waarbij wordt
samengewerkt

€
€
€

13.495
160.520
-

€
€
€

350.000

€

-

€

10.850

€

574.935 €

-

€

1.869.742 €

-

Instandhouding Museum Schokland
Stimuleren van onderhoud en
restauratie van monumenten
Stimuleren van het vertellen van het
verhaal van de polder
In stand houden van een
basisbibliotheek in Noordoostpolder

€

-

€

23.618

€

-

€

20.550

€

154.292

€

21.677

€

-

€

10.454

€

-

€

13.500

1.011.928 €

-

€
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Stichting Lokale Omroep
Noordoostpolder

Programma 3 Economische ontwikkeling
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
2.3
Recreatieve havens
3.1
Economische ontwikkeling
3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Stichting NOPPEDIA
DLG Benelux B.v.
Diverse stichtingen

Stichting Kampeerfestival
Noordoostpolder

3.4

Economische promotie

Stichting Kampeerfestival
Noordoostpolder

Stichting Emmeloord Promotie

Diverse stichtingen

In stand houden van een lokale omroep
met een toegekende zendmachting van
het Commissariaat van de Media

n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Het verbinden van het bedrijfsleven in
de gemeente Noordoostpolder en het
bouwen van een community
Potato Europe 2017
Stimuleren lokale economie in het
kader van het sociaal economisch
beleid
Organisatie van het Uit-je-tent
weekend ter bevordering van
gebiedspromotie en recreatie /
toerisme
Organisatie van het Uit-je-tent
weekend ter bevordering van
gebiedspromotie en recreatie /
toerisme
Vergroten aantrekkelijkheid van
Noordoostpolder als woon-, werk en
recreatiegebied door het organiseren
van publieksevenementen voor nieuwe
en bestaande inwoners
Stimuleren van toeristische en
recreatieve mogelijkheden in
Noordoostpolder

€

32.500 €

-

€
€
€

-

€
€
€

-

€

-

€

100.000

€

-

€

30.000

€

-

€

13.000

€

-

€

5.000

€

-

€

5.000

€

67.205

€

-

€

-

€

13.000
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Ontwikkelmaatschappij Flevoland
(Toerisme Flevoland)

Stichting Geografische Mondriaan

Het stimuleren van toeristische en
recreatieve mogelijkheden in
Noordoostpolder door de bekendheid
en aantrekkelijkheid van het gebied
voor toeristisch en recreatief gebruik te
vergroten (bevorderen van toerisme in
en naar Noordoostpolder) en het
vervullen van een (digitale) loketfunctie
voor recreatief toeristische
aangelegenheden voor eigen inwoner,
toeristen, het lokale bedrijfsleven en
overheid.
Gebiedspromotie: Mondriaan
Scholenproject

€

68.925

€

-

€

-

€

12.240

€

90.000

€

20.000

€
€
€
€
€
€

48.928
17.952
25.500
10.200
10.000
12.920

€

161.956

€

275.962

Programma 4 Dienstverlening en besturen
N.v.t.
Programma 5 Financiën
N.v.t.
Programma 6 Krachtig Noordoostpolder
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
Humanitas
Humanitas
ZONL
ZONL
ZONL
ZONL
Vrouwencentrum
MEE Ijsseloevers
MEE Ijsseloevers
ZONL

Thuisadministratie
Subsidie 2017 Gezondheid en schulden
(Thuisadministratie)
Maatschappelijk werk bij schulden
Bemoeizorg OGGZ
Preventie huisuitzetting
Steunpunt huiselijk geweld
Vrouwencentrum
NAH Café
Levensloopondersteuning /
maatschappelijk werk
Levensloopondersteuning /
maatschappelijk werk
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Slachtofferhulp
Samenwerkingsverband passend
onderwijs
AVES
Wereldwinkel
Vluchtelingen werk
Wolkentheater
Vrouwencentrum
Carrefour
Carrefour
Carrefour
Present
Bureau gelijke behandeling
Heelal
Vakantieactiviteiten
Carrefour
Klos
Speel-O-Theek
GGD
Tactus
Carrefour
Aandacht+
Triade
Triade (aanvullend)
ZONL
ZONL
Carrefour
ZONL
Cultuurbedrijf

Slachtofferhulp

€

9.843

Schakelklas

€

40.000

Coördinatie ontwikkeling kindcentra
Wereldwinkel
Begeleiding vergunninghouders
Project SINT Luttelgeest
Emancipatie allochtone vrouwen
Netwerkondersteuning o.a. Vrienden in
NOP
Mantelzorg & Project Verbinden
formele en informele zorg
Vrijwilligerspunt
Ondersteuning vrijwilligers
Bureau gelijke behandeling
Welzijnsactiviteiten
Vakantieactiviteiten
Ondersteuning "de Klos"
Activiteitensubsidie
Activiteitensubsidie
Website CJG en voorlichting
Verslavingsproblematiek /
middelengebruik
o.a. Uitgaan kun je leren
Fysiek Mentaal
School & gezins ondersteuning
School & gezins ondersteuning
(Aanvulling)
Back on Track
CJG-Maatwerk
o.a. Project Ouderbetrokkenheid,
Nanny's
Maatschappelijk werk jongeren &
Project KIES
Beweegcoach

€
€
€

20.000
6.205
20.000

€

20.000

€

69.963

€

245.785

€
€
€
€
€
€
€
€
€

270.553
5.000
16.543
20.000
8.073
43.000
4.000
4.000
13.688

€

32.500

€
€
€

101.013
13.500
126.624

€

10.035

€
€

27.456
211.242

€

270.406

€

54.717

€

10.000

€

1.000
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6.2

Carrefour
Carrefour
Carrefour
Carrefour
Carrefour GIDS
Mannencentrum
Melodica
Voedselbank
Dorpsbelang Luttelgeest
Zonnebloem
Carrefour GIDS
Amateurkunst divers
Vorming divers

Beweegcoach
Maaltijdvoorziening
Buurtbemiddeling
Alarmering
Vitaliteit in de wijk
Mannencentrum
Bevordering vrijwillige inzet
Voedselbank
Initiatief Luttelgeest
Bevordering vrijwillige inzet
Project gezond in NOP
Diversen
Diversen

€
€
€
€
€
€
€
€

81.000
45.076
25.963
14.059
9.058
13.000
2.200
6.000

€
€
€
€

3.800
123.770
9.509
4.580

Carrefour
Carrefour
GGD Plusproducten
ZONL
SAVE
GGD Plusproducten

VIA punt
Inzet DOEN! Team / Buurtwerk
Inzet DOEN! Team
Inzet DOEN! Team
Inzet specialistentafel
Inzet specialistentafel
Cliëntondersteuning meervoudige
problematiek
Onafhankelijke cliëntondersteuning
Opleiding & ondersteuning
Calamiteitendienst
Schuldhulpverlening
Eendagsdiagnostiek
Inloop GGZ
Drang maatregelen preventief justitieel
kader
Centrum voor
Jeugd&Gezin/consultatiebureau's

€
€
€
€
€
€

94.479
715.634
157.264
191.782
75.000
106.080

€

26.600

€
€
€
€

74.480
17.480
8.160
629.000

€

10.000

€

127.877

Wijkteams

Kwintes

6.71
6.72
6.81

Maatwerk dienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+

MEE Ijsseloevers
MEE Ijsseloevers
ZONL
GKB-Assen
Flevostate
Kwintes

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

SAVE

7.1

Volksgezondheid

ZONL

€

138.725

€

123.602

€

647.717
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