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Aanbiedingsbrief
Geachte leden van de gemeenteraad,
Deze Perspectiefnota bouwt verder op de basis die is gelegd met het coalitieakkoord 2018 –
2022: Noordoostpolder daagt uit! Na de drie decentralisaties in het sociaal domein liggen er
van uit het Rijk opnieuw interessante maatschappelijke opgaven in het verschiet, welke een
grote mate van samenhang kennen met de uitdagingen van ons coalitieakkoord. Voor de
nieuwe coalitieperiode zijn de uitdagingen van ons coalitieakkoord leidend, aangevuld met de
strategische raadsagenda, deze Perspectiefnota en het door het Rijk en de Vereniging van
Nederlandse gemeenten opgestelde InterBestuurlijk Programma (IBP). De lijnen en afspraken
hebben ons geholpen om keuzes te maken en koers te houden zoals u verder in dit document
uitgewerkt en toegelicht ziet.
Zo helder als het zicht op de koers van onze gemeente is, zo diffuus is het soms rondom de
koers van het Rijk. Toen het Rijk in maart van dit jaar het IBP presenteerde, schetste zij een
beeld van veel extra financiële middelen met daarbij de mogelijkheid om een breed scala aan
gemeenschappelijke opgaven op te pakken.
Na publicatie van de meicirculaire blijkt het Rijk op een aantal essentiële onderdelen haar
koers te hebben verlegd, met mogelijk vergaande gevolgen voor gemeenten, zo ook voor de
onze. De meicirculaire laat twee grote wijzigingen lezen. In de eerste plaats is dat het lagere
inflatiepercentage waarmee het Rijk rekent. Hierdoor zal het Rijk de komende jaren fors
minder besteden dan eerder verwacht, met als gevolg van het ‘trap op – trap af - principe’,
ook een lagere algemene uitkering voor gemeenten. In de tweede plaats heeft het Rijk de
systematiek van het BTW-compensatiefonds (BCF) aangepast, voor zowel het geschatte
volume als voor de gehanteerde systematiek. Het BCF-volume neemt tot 2023 naar
verwachting met € 570 miljoen toe, als gevolg van gunstige economische omstandigheden
die er naar verwachting voor zorgen dat gemeenten substantieel meer gaan investeren. Het
Rijk kort de ophoging van het BCF met eenzelfde bedrag op de algemene uitkering. Verder
verandert het Rijk op ingrijpende wijze de BCF-systematiek. Tot en met 2018 is de
bevoorschotting van de BCF-‘overschotten’ als een structurele bate verwerkt in de algemene
uitkering. Per 2019 merkt het Rijk deze bevoorschotting aan als een incidentele component
en wordt achteraf het positieve of negatieve verschil afgerekend. Hoe gemeenten omgaan
met deze nieuwe systematiek en wat de ministeries en provinciale toezichthouders daar van
vinden, is nog onderwerp van overleg.
De belangrijkste grote projecten waar de afgelopen jaren vooral in voorbereidende zin aan is
gewerkt, zijn nu in uitvoering of worden de komende jaren in uitvoering gebracht. Het gaat
bijvoorbeeld om de verdere ontwikkeling van het Stadshart, en dan vooral om de realisatie
van het gekozen scenario Compact Centrum tot een uitwerkingsagenda. Na de vaststelling
van de beleidsvisie en het uitvoeringsplan Voorzien en Vastgoed, is het nu tijd om met de
betrokken maatschappelijke partijen, zoals onderwijsinstellingen en inwoners, afspraken te
maken voor de toekomst van hun huisvesting. Verder staat de integrale gebiedsontwikkeling
Werelderfgoed Schokland op de agenda, nu het Rijk haar miljoenenbijdrage aan dit project
heeft toegekend. In aanvulling op de vastgestelde gebiedsontwikkeling wordt een
businesscase uitgewerkt voor een nieuw Werelderfgoedcentrum Schokland.
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Investeren in de organisatie
Flexibel en wendbaar organiseren is de norm en slimmer werken is het antwoord op
veranderingen. Onze organisatie moet een bijdrage leveren aan de vele veranderingen in
onze samenleving, waarbij we moeten accepteren dat de panelen aan de horizon
continu verschuiven. Hierbij valt te denken aan nieuwe wet- en regelgeving zoals de AVG
(privacy) en de WNRA (wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Inwoners en bedrijven
hebben andere verwachtingen van ons. De uitdaging voor de toekomst is om goed te blijven
presteren in turbulente tijden en te investeren in nieuwe manieren van werken en
organiseren.
Door de nieuwe en veranderende taken, zoals het sociaal domein, omgevingswet en
verregaande ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening en digitalisering en door de
veranderende samenleving, moet geïnvesteerd worden in de gemeentelijke organisatie om
alle producten en diensten op te kunnen leveren.
Financiële positie van Noordoostpolder
De ontwikkeling van de financiële positie van Noordoostpolder laat zien dat er een goede
basis is om de komende jaren te kunnen investeren. Dit kunnen we doen met behoud van
een robuuste financiële positie en met gelijkblijvende of maximaal voor de inflatiecorrectie
aangepaste tarieven zodat de lasten voor inwoners en bedrijven zo beperkt mogelijk blijven.
Voor de OZB is nu het uitgangspunt dat de tarieven met het inflatiepercentage van 2,4%
worden aangepast en niet met de hogere macronorm van 4%.
In deze aanbiedingsbrief belichten we de volgende onderwerpen nog even extra: ons eigen
coalitieakkoord, het sociaal domein en de openbare ruimte.
Coalitieakkoord Noordoostpolder daagt uit!
In het coalitieakkoord hebben we er aandacht voor dat het 100 jaar is geleden dat de
Zuiderzeewet werd aangenomen. Het aannemen van deze wet legde de basis voor ‘s werelds
grootste waterbouwkundige projecten ooit. Dankzij dat besluit kunnen wij in Noordoostpolder
wonen, werken en recreëren. Met dit het akkoord willen we Noordoostpolder verder
ontwikkelen, met lef en daadkracht. We gaan onze inwoners en bedrijven meer en
nadrukkelijker betrekken bij de uitdagingen die we de komende jaren willen aangaan. Dat
vraagt om loslaten en ruimte geven aan onze inwoners en ondernemers, om met ons mee te
denken en mee te doen. We dagen iedereen graag uit om hier een samenleving te maken,
waar het goed wonen, werken en leven is en waar we met elkaar zorg en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar.
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Sociaal domein
De transitieperiode van drie gedecentraliseerde taken Jeugdzorg, Participatie en WMO(2015)
is voorbij en de komende jaren richten we ons op het vinden van een evenwicht in goede
zorg voor onze inwoners in relatie tot de financiële middelen die het Rijk ons daarvoor geeft.
In het coalitieakkoord hebben wij aangegeven dat de daadwerkelijke kanteling in het Sociaal
Domein onze uitdaging is: een samenleving waar de focus ligt op preventie. We willen dat de
groei van duurdere zorg afneemt en investeren daarom juist in het voorkómen van de vraag.
We noemen dit ‘anders denken, anders doen’. Het Rijk ziet de drie decentralisatie met ingang
van 2019 als reguliere gemeentetaken. Eén van de consequenties hiervan is dat het Rijk de
bedragen die zij de gemeenten hiervoor betaalt, niet meer als aparte budgetten ziet, maar
als een integraal onderdeel van de algemene uitkering.
Ons beleid is gericht op het verminderen van de (groei) van de zorgbehoefte. Dat is een
ambitieuze maar volgens ons haalbare doelstelling, terwijl de landelijke trend is dat de
zorgbehoeften en zorgkosten stijgen. Om deze doelen te bereiken investeren wij in onze
relatie met onze inwoners en (zorg)instellingen. Wij willen er meer een gezamenlijke opgave
van maken, zodat goede en laagdrempelige zorg voor al onze inwoners beschikbaar is en
betaalbaar blijft.
Openbare ruimte
Het reguliere onderhoud aan het grijs en groen, of wel de openbare ruimte, is gewaarborgd.
De ontwikkeling voor de komende jaren is dat er meer kunstwerken zullen worden
gerealiseerd, zoals rotondes en dat er een nieuw Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan
(GVVP) wordt opgesteld en na vaststelling ter uitvoering wordt gebracht. Ook de
problematiek van de Essentaksterfte wordt ter hand genomen en in relatie gezien met de
cultuurhistorische inrichting en het DNA van de Noordoostpolder. Verder zien we dat er
steeds meer noodzaak komt om renovaties en reconstructies uit te voeren aan bijvoorbeeld
wijkparken, woonwijken en bedrijventerreinen, als gevolg van de leeftijd van onze gemeente
in relatie tot de gebruiksduur van deze elementen van de openbare ruimte. Anders gezegd,
onze gemeente gaat steeds meer lijken op een normale langer bestaande gemeente met de
bijbehorende opgaven. Des te belangrijker vinden wij het om ons te onderscheiden als een
gemeente waar het Buitengewoon goed is om te wonen, werken en recreëren.
Noordoostpolder is er klaar voor om met vertrouwen in elkaar samen met de inwoners,
bedrijven en instellingen te werken aan de voor ons liggende uitdagingen.
Het college,
Emmeloord, 12 juni 2018.
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1. Inleiding
Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen en het daar uit volgende coalitieakkoord heeft
de Perspectiefnota een getrapt totstandkomingsproces gekend. De eerste trap was het
coalitieakkoord, de tweede trap het reguliere perspectiefnotaproces en de derde trap de
opgaven van het IBP. Het IBP streeft een interbestuurlijk programma en een gezamenlijke
agenda na voor het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen.
Het IBP, zoals dat nu door gemeenten is opgepakt heeft een voorlopig karakter, want de
definitieve inhoud en status van de overeenkomst wordt bepaald op de ledenvergadering
VNG ledenvergadering van 27 juni duidelijk op de algemene ledenvergadering van de VNG in
Maastricht.
In deze perspectiefnota worden de ontwikkelingen gepresenteerd die we als gemeente op ons
af zien komen – én die we zelf willen inzetten – met de eventuele financiële consequenties
daarvan. De perspectiefnota geeft daarmee richting aan de programmabegroting. Als politiekbestuurlijk kader hebben wij ons met name gebaseerd op de strategische raadsagenda en het
coalitieakkoord.
We maken een onderscheid tussen het strategische perspectief – een globale en integrale
visie op de toekomst vanuit het gezichtspunt van Noordoostpolder als micro-samenleving –
en het tactische en operationele perspectief, waarbij we een meer concrete blik werpen op de
komende jaren. Die praktische kijk op zaken is nodig om de verbinding te leggen tussen de
perspectiefnota en de programmabegroting 2019-2022.
We hanteren de volgende hoofdstukvolgorde: in hoofdstuk 2 beschrijven we onze financiële
startpositie. Waar bevinden we ons als gemeente? Wat is de actuele stand van de
gemeentefinanciën? In hoofdstuk 3 staat het strategische perspectief voor de
programmaperiode (en daarna) centraal.
In hoofdstuk 4 gaan we nader in op het tactische en operationele perspectief en bekijken we
de verwachte ontwikkelingen en risico’s op programmaniveau. Ook geven we, voor zover
nodig, een vertaling naar de programmabegroting en de reserves: wat zijn de gevolgen van
de acties die we ondernemen naar aanleiding van de ontwikkelingen, in geld uitgedrukt? Ten
slotte volgt in hoofdstuk 5 een resumé van de financiële effecten van deze perspectiefnota.
De hoofdstukken kunnen ook in een andere volgorde worden gelezen. De lezer kan beginnen
met het algemene strategische perspectief in hoofdstuk 3, en vervolgens de concrete
consequenties van die ontwikkelingen nalezen in hoofdstuk 4. Daarna kan de lezer in
hoofdstuk 2 nagaan welke financiële dekking er is voor de acties die we willen ondernemen
naar aanleiding van de ontwikkelingen.
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2. Financiële startpositie

2.1

Financiële positie en risico’s

Algemeen
De programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 zoals die in november 2017 is
vastgesteld door de gemeenteraad, vormt het vertrekpunt voor het opstellen van de
perspectiefnota 2019-2022, met daarbij aangetekend dat er in de periode van november
2017 tot en met april 2018 geen mutaties van betekenis zijn geweest die deze verwachte
resultaten wezenlijk doen wijzigen.
De begroting 2018 – 2021 is als volgt door de raad vastgesteld:
Omschrijving
Begrotingsresultaat

2018
€

2019

2020

2021

88.715 € 81.085 € 59.904 € -33.489
(positief)
(positief)
(positief)
(negatief)

Coalitieakkoord 2018-2022
De coalitiepartijen CDA, ChristenUnie-SGP, Politieke Unie en VVD vormen gezamenlijk een
coalitie voor de collegeperiode 2018-2022. Gekozen is voor een coalitieakkoord op
hoofdlijnen, aangescherpt met concrete afspraken over enkele onderwerpen. Het
coalitieakkoord 2018-2022 geeft richting, geen pasklare oplossingen. Er wordt ruimte gelaten
voor de inwoners en ondernemers van Noordoostpolder om mee te denken én mee te doen.
Het motto van het coalitieakkoord luidt dan ook: Noordoostpolder daagt uit!
Het coalitieakkoord kent een zevental uitdagingen:
 uitdaging 1: Voorkomen staat voorop;
 uitdaging 2: Werk maken van werk;
 uitdaging 3: De kracht van innovatie benutten;
 uitdaging 4: Noordoostpolder aantrekkelijker maken;
 uitdaging 5: Samen een vitaal buitengebied creëren;
 uitdaging 6: Mobiliteit en bereikbaarheid verbeteren;
 uitdaging 7: Anders denken, anders doen.
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De financiële consequenties van het gesloten coalitieakkoord zijn zowel structureel als
incidenteel van aard. De navolgende tabellen geven deze financiële gevolgen weer.
Structurele gevolgen coalitieakkoord1
Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Financiële uitgangspositie coalitie-onderhandelingen

€ 1.121.000 € 2.041.000 € 2.643.000 € 3.669.000

Coalitieakkoord 2018-2022
Onderhoudslasten voorzieningen in wijken en dorpen
Transformatie Sociaal domein
Sportstimulering jeugd
Gebiedspromotie 2.0
Exploitatie Poldertoren (indicatief)
Verhogen budget ViV
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Dekking transformatie Sociaal domein uit de reserve Sociaal Domein
Totaal coalitieakkoord

€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.000
10.000
100.000
70.000
195.000

Afwegingsruimte Perspectiefnota 2019-2022

€

750.000 € 1.250.000 € 1.250.000 € 1.250.000

Uitgangspositie na coalitieakkoord en afwegingsruimte perspectiefnota

€

176.000 €

€
15.000 €
15.000 €
15.000
€ 1.800.000 € 1.800.000 € 1.800.000
€
10.000 €
10.000 €
10.000
€
100.000 €
100.000 €
100.000
€
50.000 €
50.000 €
50.000
€
70.000 €
70.000 €
70.000
€
200.000 €
200.000 €
200.000
€ -1.500.000 € -1.000.000 €
€
745.000 € 1.245.000 € 2.245.000

46.000 €

148.000 €

174.000

Incidentele gevolgen coalitieakkoord
Omschrijving
Financiële uitgangspositie reserve beleidsplan

2019

1

2022
554.000

€
300.000 €
€
€
50.000 €
50.000 €
€
15.000 €
15.000 €
€ 1.500.000 € 1.000.000 €
€
60.000 €
€
€
20.000 €
20.000 €

-

€
75.000 €
75.000 €
€
50.000 €
50.000 €
€ 2.070.000 € 1.210.000 €

-

€ 3.834.000 € 1.764.000 €

een ‘-‘ teken voor een bedrag geeft een bate dan wel een lagere last weer
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2021

€ 4.404.000 € 3.834.000 € 1.764.000 €

Coalitieakkoord 2018-2022
Investeren in de kanteling (preventie, initiatieven, maatwerkbudget)
€
300.000
Burgerparticipatie voorzieningen
€
50.000
Geluidmeetpunt Ens
€
15.000
Transformatie Sociaal Domein (dekking)
€
Ondersteunen Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal
€
60.000
Voorlichting vrijkomende agrarische bedrijven (VAB's)
€
20.000
Reserve stimulering werkgelegenheid (tijdelijke dekking vanuit reserve Beleidsplan)
Clustervorming maakindustrie
€
75.000
Agrarisch onderzoeksbudget Smart Farming
€
50.000
Totaal coalitieakkoord €
570.000
Uitgangspositie na coalitieakkoord

2020

554.000 €

554.000

InterBestuurlijk Programma (IBP)
Nederland staat voor een aantal urgente maatschappelijke opgaven met een wederzijdse
afhankelijkheid tussen de verschillende overheidslagen. De vervlechting tussen de
maatschappelijke opgaven vraagt om samenwerking. Het opereren als één overheid draagt
tevens bij aan het vertrouwen van de burger. Op 14 februari 2018 heeft het Rijk, VNG, IPO
en Unie van Waterschappen een zogenoemd InterBestuurlijk Programma (IBP)
gepresenteerd, genaamd ‘Samen meer bereiken als één overheid’.
De gezamenlijke agenda met tien opgaven bestaat uit:

Overkoepelend

Sociaal

Fysiek

Opgave
1.

Samen aan de slag voor het klimaat

2.

Toekomstbestendig wonen

3.

Regionale economie als versneller

4.

Naar een vitaal platteland

5.

Merkbaar beter in het sociaal domein

6.

Nederland en Migrant goed voorbereid

7.

Problematische schulden voorkomen en oplossen

8.

Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving

9.

Passende financiële verhoudingen

10. Overkoepelende thema's

Tussen deze opgaven bestaan allerlei dwarsverbanden. Zo is er bijvoorbeeld een overlap
tussen ‘samen aan de slag voor het klimaat’ en ‘toekomstbestendig wonen’ op het gebied van
een duurzame bebouwde omgeving. Opgave 6 ‘Nederland en Migrant goed voorbereid’ en
‘merkbaar beter in het sociaal domein’ raken elkaar op het thema inburgering. Zo zijn er
ongetwijfeld meer overlappende thema’s.
Het IBP is alleen voor opgaven die niet onder de verantwoordelijkheid van één overheid
kunnen worden gerekend en door een afzonderlijke bestuurslaag kan worden aangepakt. De
opgaven beperken zich niet tot de grenzen van een gemeente of regio. Wat betreft de
financiële uitgangspunten is afgesproken dat alle overheden zich financieel inzetten voor de
opgaven waarvoor we gezamenlijk staan. Daartoe stelt het Rijk accres (groei) van het
gemeentefonds en andere middelen (integratie-uitkeringen/doeluitkeringen en
‘enveloppengeld’) beschikbaar via het gemeentefonds. Het kabinet gaat er van uit dat
gemeenten ook zelf, vanuit eigen middelen, een bijdrage zullen gaan leveren.
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Maartcirculaire 2018
Het coalitieakkoord en deze perspectiefnota zijn gebaseerd op de maartcirculaire en daarom
wordt kort in gegaan op de kern hiervan. De rijksuitgaven lopen door beleidsintensiveringen,
het toepassen van een hogere loon- en prijsontwikkeling dan eerder was voorzien en door
autonome groei behoorlijk op. De beleidsintensiveringen door het kabinet kennen een
omvang van ongeveer € 14 miljard. Door toepassing van het herziene normeringsstelsel (dat
is het bekostigingsafspraken tussen Rijk en gemeenten) profiteren medeoverheden zoals
gemeenten hier ook van.
De loon- en prijsontwikkeling waarmee het Rijk rekent, is (fors) hoger dan is voorzien ten
tijde van de Miljoenennota 2018 (septembercirculaire 2017). Daar waar destijds een loon- en
prijsontwikkeling was voorzien van +1,6% voor 2019, gaat men nu uit van een loon- en
prijsontwikkeling van +2,7% voor 2019 op basis van macro-economische verkenningen van
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het extra accres dat gemeenten de komende
jaren in het vooruitzicht is gesteld, is deels nodig om de oplopende loon- en prijsontwikkeling
op te vangen. Een ander deel van de financiële ruimte zal nodig zijn voor de oplopende lasten
en groei in het sociaal domein.

Meicirculaire 2018
De meicirculaire 2018 is op 31 mei 2018 verschenen op de site van het Ministerie van
Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties. De meicirculaire van ieder jaar vormt de basis van
de komende programmabegroting en meerjarenraming. Tevens dient de meicirculaire
normaal gesproken als basis voor deze perspectiefnota. Vanwege het (late) tijdstip van
verschijnen, kon de meicirculaire van 2018 niet binnen de beschikbare tijd worden
doorgerekend voor alle effecten op deze perspectiefnota. De effecten van de meicirculaire
worden later in de programmabegroting 2019 – 2022 verwerkt.
Het eerste beeld van de meicirculaire is dat onze begrotingssaldi zullen wijzigen, maar
dat de nu opgenomen doelstellingen in de perspectiefnota gerealiseerd kunnen worden.

Perspectiefnota 2019-2022
De financiële uitgangspositie voor deze perspectiefnota is bepaald door de meerjarenschijven
2019 tot en met 2021 van de programmabegroting 2018-2021, de verwerking van de laatst
bekende informatie in de maartcirculaire 2018 uitgegeven door het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (A), het coalitieakkoord 2018-2022 (B) en de
herziene startpositie van het coalitieakkoord als gevolg van een extra Rijkskorting van
structureel € 200.000 op het sociaal domein (C).
De financiële uitgangspositie voor deze perspectiefnota is:
Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Uitgangspositie perspectiefnota 2019-2022
Financiële uitgangspositie coalitie-onderhandelingen (A)
€ 1.121.000 € 2.041.000 € 2.643.000 € 3.669.000
Coalitieakkoord 2018-2022 (B)
€
195.000 €
745.000 € 1.245.000 € 2.245.000
Positie na verwerking coalitieakkoord 2018-2022 €
926.000 € 1.296.000 € 1.398.000 € 1.424.000
Herziene startpositie coalitieakkoord 2018-2022 (C)
Transformatie Sociaal Domein
Herziene transformatie Sociaal Domein

€
€
€

Uitgangspositie Perspectiefnota 2019-2022 €
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-

€ -1.800.000 € -1.800.000 € -1.800.000
€ 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000
€
200.000 €
200.000 €
200.000

926.000 € 1.096.000 € 1.198.000 € 1.224.000

3. Strategisch perspectief

3.1

Inleiding

Het grootste nationale nieuws voor komende jaren zit voor gemeenten in de uitwerking van
de overeenkomst die het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten hebben gesloten met
het InterBestuurlijk Programma en een gezamenlijke agenda. Een gezamenlijke bestuurlijke
aanpak die past bij de aanpak van maatschappelijke opgaven van nu en voor de komende
jaren. Dit is wat inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven van hun contact met
gemeente Noordoostpolder verwachten. De basis om de maatschappelijke opgaven wordt
gevormd door de kernwaarden van de sociale structuurvisie. We pakken deze opgaven
gezamenlijk aan de hand van de volgende drie punten:
1. Vervlechting tussen maatschappelijke opgaven vraagt om samenwerking.
2. Voor het vertrouwen van de burger is opereren als één overheid noodzakelijk.
3. Maatschappelijke opgaven worden deels lokaal, deels nationaal en deels op sub- en
supranationaal niveau aangepakt.
De internationale wereld is er de afgelopen jaren niet stabieler op geworden. In het MiddenOosten is het onrustig, de verwijdering van de Westerse wereld, en met name Nederland
vanwege MH-17, ten opzichte van Rusland, de Verenigde Staten die steeds verdergaande
protectionistische maatregelen neemt om hun eigen economie te beschermen, met als reactie
dat andere landen tegenmaatregelen nemen om hun economie te beschermen, de
economische malaise in een aantal Zuid-Amerikaanse landen, politieke ontwikkelingen in
Italië die onrust brengen bij de Europese Unie, effecten als gevolg van de BREXIT. Aan de
andere kant blijven mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, wereldvoedseltekort en
milieuvervuiling onveranderd groot.
Volgens de laatste verwachtingen zal het aantal banen de komende jaren sterk zal blijven
stijgen en zal de economie door blijven groeien. De geschetste mondiale en nationale
ontwikkelingen hebben ook invloed hebben op de groei van de economie van
Noordoostpolder en de begroting van gemeente Noordoostpolder.
Pagina 12 van 52

In het strategische perspectief nemen we ontwikkelingen in ogenschouw die onze lokale
omgeving kunnen gaan beïnvloeden. Deze ontwikkelingen zijn medebepalend voor onze
aandacht en inzet in de komende programmaperiode. Dit betekent overigens niet dat elke
ontwikkeling ook zal leiden tot verandering van, of aanvulling op onze aanpak in de
programma’s (hoofdstuk 4). De meeste ontwikkelingen worden opgevangen in het bestaande
beleid.
Het strategische perspectief valt uiteen in een aantal gezichtspunten van waaruit we naar
Noordoostpolder kijken.

3.2

Demografisch perspectief

De komende jaren is het inwonertal vrij stabiel, voor de middellange en langere termijn lijkt
er sprake te zijn van een lichte, geleidelijke krimp, al staat het moment waarop deze krimp
inzet nog niet vast. Er zijn namelijk onzekere variabelen – in Noordoostpolder is er merkbaar
invloed van buitenaf. Nieuwkomers maken deel uit van onze samenleving: als vluchteling,
vergunninghouder of als mede-Europeaan, werkzaam in Noordoostpolder.
Het aantal huishoudens in Noordoostpolder blijft voorlopig toenemen tot circa 2030. Dit leidt
niet tot toename van inwoners. Er is namelijk sprake van gezinsverdunning, vooral als gevolg
van vergrijzende huishoudens2. Want Noordoostpolder ‘ontgroent’. Dit is een landelijke
ontwikkeling waarbij er eenvoudigweg minder jonge mensen zijn tegenover een grotere
groep ouderen. Onze oudere inwoners zijn redelijk ‘honkvast’ en vertrekken meestal niet
meer naar elders, waardoor de demografische druk de komende decennia ietwat toeneemt.
Bij de ontwikkelingen van de uitkeringen die van het Rijk worden ontvangen spelen de
demografische ontwikkelingen (inwoners en jongeren) en die van het aantal
bijstandsontvangers de belangrijkste rol.

3.3

Perspectief woon- en leefklimaat

De rol van de gemeente verschuift.
We sturen in de toekomst steeds meer op een samenhangend, coherent aanbod van de
maatschappelijke organisaties en zoeken naar aansluiting op de eigen kracht van inwoners.
Daarbij maakt de gemeente een terugtrekkende beweging uit de uitvoering en zullen de
frontlijnwerkers (gebiedsregisseurs, opbouwwerk, sociale teams de politie, gezondheidszorg)
aangestuurd vanuit maatschappelijke organisaties een steeds prominentere rol hebben. Dat
ontslaat de gemeente niet van de plicht ook stimulerend, initiërend en regisserend een rol te
kiezen.
De terugtrekkende beweging van de gemeente geeft ruimte aan maatschappelijke
organisaties en inwoners om nieuwe vormen van samenwerking aan te gaan, nieuwe
coalitievormen te onderzoeken, waarbij de inwoner steeds meer aan het stuur zit en bepaalt
wat er gebeurt. Niet de gemeente, niet de markt, maar de kleine lokale gemeenschap, de
wijk, de buurt is het speelveld waar actie plaatsvindt.

2

Kinderen worden volwassen en gaan het huis uit. De ouders blijven achter, eerst samen, later alleen. Nieuwe
gezinnen die zich vestigen zijn niet talrijk genoeg om tegenwicht te bieden aan deze huishoudensvergrijzing,
waardoor het inwonertal op termijn iets zal krimpen.
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Om deze kanteling, het omdenken van organisaties naar de behoeften van inwoners in wijken
en buurten tot een succes te maken is het nodig dat alle organisaties meedoen.
Toekomstbestendig wonen en toekomstbestendigheid van ons maatschappelijk vastgoed is
een punt dat nadrukkelijk de aandacht heeft. Het vastgestelde Voorzien in Vastgoed is de
basis om de gemeentelijke eigendommen ook in de toekomst ondersteunend te kunnen laten
zijn aan de invulling van de maatschappelijke opgaven, waaronder onderwijs, sport,
recreatie, kunst en cultuur.
Duurzaamheid
Verder zet de Ladder voor duurzame verstedelijking van het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat ons ertoe aan om onze grondvoorraden voor bedrijvigheid en wonen goed onder
de loep te nemen. Voor wat betreft ‘wonen’ is er momenteel sprake van planologische
overcapaciteit: er zijn in onze bestemmingsplannen meer gronden bestemd voor woningen –
die nog niet gebouwd zijn – dan dat we gelet op de vraag kunnen verantwoorden. Een
herschikking en/of aanpassing aan de werkelijke behoefte is daarom noodzakelijk. Door het
‘afbestemmen’ van gronden waar bouwen op middellange termijn niet realistisch is, wordt
ruimte gecreëerd voor alternatieve, meer concrete projecten.
In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken de energievoorziening in Nederland in 2050
helemaal duurzaam moet zijn. Dit betekent onder andere dat in Nederland ruim zeven
miljoen huishoudens moeten stoppen met het gebruik van aardgas. Noordoostpolder heeft de
ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. In Noordoostpolder worden nieuwbouwwijken
daarom niet langer voorzien van een gasnet.
De grote uitdaging ligt echter in het ‘aardgasloos maken’ van de bestaande bouw. Een
warmteplan dat de komende jaren wordt opgesteld biedt inzicht in de mogelijkheden om
warmte duurzaam op te wekken. In het kader van de coalitie-uitdagingen ‘De kracht van
innovatie benutten’ en ‘Samen een vitaal buitengebied creëren’ en de gemeenschappelijke
opgave die we hebben met het Rijk, in de vorm van ‘Samen aan de slag voor het klimaat’,
neemt Noordoostpolder samen met het Rijk deel aan een onderzoekspilot om in beeld te
brengen wat er voor nodig is om een deel van het dorp Nagele aardgasvrij te maken. De
resultaten van deze ‘proeftuin’ worden gebruikt om te bezien hoe Noordoostpolder en
Nederland gasloos de toekomst in kunnen gaan en wat de (on)haalbaarheid van de
verschillende varianten is.
Zorg
In het kader van wonen (met zorg) voor bijzondere doelgroepen moeten we als
verantwoordelijke partij rekening houden met een toenemende vraag naar geschikte
‘extramurale woonvormen’ met passende zorg en ondersteuning, waarbij de woonomgeving
toegerust moet zijn voor een toenemend aantal kwetsbare bewoners. Deze woonomgeving
moet zoveel mogelijk ingericht zijn om de zelfredzaamheid van de bewoners te optimaliseren,
zodat zij zo lang mogelijk de regie over hun leven en leefomgeving kunnen behouden. Wij
verwachten dat het beroep op passende ondersteuning toeneemt.
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Voorzieningen
We willen Noordoostpolder aantrekkelijker maken en doen dat door te investeren in goede
scholen, wegen, bruggen en groen. Van ons centrum maken we een gezellig, gevarieerd en
eigen Stadshart. Voor recreanten en toeristen maken we het aantrekkelijker om een bezoek
te brengen aan onze gemeente. De ontwikkeling van Emmeloord en de dorpen wordt
gefaciliteerd en we bieden ruimte om verder te bouwen aan een prettige woon- en
leefomgeving, bijvoorbeeld door openbare ruimte, woonwijken en bedrijventerreinen te
transformeren en te herstructureren. Een andere ontwikkeling waar ruimte voor willen
bieden, is het inbreiden van woningbouw.

3.4

Economisch perspectief

Bedrijven en werk
Werk maken van werk. Ons beleid is erop gericht over de gemeentegrenzen heen te kijken.
De actualiteit en economische kansen bepalen de agenda binnen deze samenwerking en
hiermee sluiten we aan bij de opgave ‘Regionale economie als versneller’ van het IBP. De
komende jaren zal worden geïnvesteerd op ontwikkeling en herstructurering van
bedrijfslocaties. In Noordoostpolder zijn de bedrijventerreinen en erven in de buitengebieden
dé locaties waar gewerkt wordt. Een goed aanbod is van groot belang voor de economie en
we hebben daarbij oog voor de duurzame en kwalitatieve inrichting van de bestaande
terreinen. Vrijgekomen erven zullen steeds vaker transformeren naar woonerven en ruimte
bieden voor kleinschalige en lokale initiatieven van inwoners en bedrijven (waaronder
recreatieve mogelijkheden die de rust en ruimte van het platteland kunnen benutten). Het
landelijke gebied wordt zodoende steeds meer een ‘multifunctionele leef- en werkomgeving’.
Wij zullen daar op verschillende manieren in faciliteren door voorlichting te geven en
initiatiefnemers te begeleiden in de uitwerking van hun plannen. De mogelijkheden voor
nieuwe functies op vrijkomende agrarische erven dragen we meer uit. In het welstandbeleid
dat in de afgelopen coalitieperiode is vastgesteld, hebben we een balans gevonden en meer
ruimte geboden. Knelpunten in de uitvoering lossen we zoveel mogelijk op in de geest van
het vastgestelde beleid.
Maritieme haven
De ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven en een binnendijks bedrijventerrein biedt
kansen voor de economische ontwikkeling van Noordelijk Flevoland. Verder streven we naar
een inclusieve arbeidsmarkt, waarin de WerkCorporatie nu een belangrijke rol heeft. Ook de
kracht van Concern voor Werk blijven we inzetten. We staan positief tegenover het idee van
een Social Firm en gaan verder onderzoeken hoe we daarmee de inclusieve arbeidsmarkt
kunnen ondersteunen.
Agrofoodcluster
Het Agrofoodcluster speelt een belangrijke rol, maar ook evenementen zoals ‘World Potato
Congress’ en ‘Potato Europe’ dragen bij aan de zichtbaarheid van de Noordoostpolder.
Noordoostpolder is het toonaangevende middelpunt van de aardappelwereld en dat willen we
verder uitbouwen door meer internationale aandacht en ruimte voor innovatie, onderzoek en
onderwijs te bieden. Ook de kracht van onze landbouw willen we nationaal en internationaal
uitdragen, maar ook de noodzaak in de agrarische sector te blijven innoveren. De nabijheid
van Lelystad Airport biedt economische kansen en daar denken we samen met onze
ondernemers en de andere gemeenten uit de regio over na. Bij deze ontwikkeling hoort ook
een verbeterde bereikbaarheid van de regio en toegankelijk hoogwaardig openbaar vervoer.
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Onderwijs
Een sterk economisch klimaat is gebaat bij een goede aansluiting van onderwijs en
arbeidsmarkt. Wij blijven hierin investeren en willen dat iedereen gelijke kansen heeft.
In samenwerking met werkgevers en onderwijsinstellingen bundelen we de krachten; we
verbinden en faciliteren om arrangementen te maken die een goede doorstroom bevorderen.
We sluiten aan bij de Human Capital-agenda (ontwikkelen en aantrekken van talentvolle
werknemers) in de regio’s. Een aantal sectoren vraagt steeds vaker om hoger opgeleid
personeel. Tegelijk bieden deze sectoren interessante plekken voor onderwijs, denk vooral
aan de maakindustrie en smart farming.
Sociaal economisch beleid
De meest essentiële strategische doelstelling van een sociaal-economische visie is een
consistente, florerende en duurzame economische ontwikkeling in onze gemeente. Dit willen
we faciliteren en realiseren door in brede zin daar waar mogelijk en wenselijk bij te dragen
aan een gunstig en aantrekkelijk vestigings- en leefklimaat voor onze inwoners,
ondernemers. Recreanten en toeristen moeten zich hier welkom voelen. Wij doen dat op een
proactieve en doelgerichte wijze, zodat gemeente Noordoostpolder niet alleen nu, maar ook
in de toekomst een aantrekkelijk woon-, werk en leefklimaat heeft. Wij stellen een
uitdagende sociaal-economische visie en agenda op en doen dat in samenspraak met
bedrijven, onderwijs, kennisinstellingen en inwoners. We hebben een goed fundament gelegd
voor een nog intensievere onderlinge samenwerking, waarbij ondernemers samen met het
onderwijs, andere kennisinstellingen en overheden, samenwerken om sociaal-economische
doelen voor en in onze gemeente te realiseren.
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4. Tactisch en operationeel perspectief

4.1

Inleiding

Voor de programma’s gebruiken we de volgende indeling:
•
•
•
•

Politiek-bestuurlijk raamwerk
Ontwikkelingen
De te verwachten financiële consequenties
Belangrijke risico’s3

In deze perspectiefnota zijn ook de zogenaamde subsidieplafonds ter vaststelling toegevoegd.
Deze worden niet bij elk afzonderlijk programma separaat vermeld en komen gebundeld in
bijlage 2 terug.

4.2

Programma 1 Fysieke leefomgeving

Politiek-bestuurlijk raamwerk
Alles wat bestaat, verandert. De samenleving verandert, het klimaat verandert, de openbare
ruimte verandert. Soms door natuurlijke processen zoals slijtage en soms door nieuwe
inzichten of mogelijkheden. Denk aan technische ontwikkelingen of nieuwe wensen van
bewoners, waarop je als gemeente moet reageren. Nieuwe ontwikkelingen kunnen ook
kansen bieden om doelen te realiseren die totnogtoe niet haalbaar waren. In dit programma
is weergegeven wat de veranderingen in de fysieke leefomgeving betekenen voor de
begroting en meerjarenraming.

3

Zaken die binnen aanvaardbare grenzen onderdeel vormen van het normale bedrijfsrisico van gemeente
Noordoostpolder worden buiten beeld gelaten.
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Ontwikkelingen

4.2.1 Omgevingswet
De Omgevingswet treedt (volgens planning van het Rijk) op 1 januari 2021 in werking.
In Noordoostpolder is gekozen voor een programmatische aanpak, gericht op het betrekken
van de raad, de ambtelijke organisatie en de samenleving, die uiteindelijk moet leiden tot
een tijdige implementatie van deze wet, passend bij de wensen uit de samenleving en de
politiek.
De omgevingswet is ingegeven vanuit een viertal verbeterdoelen:
1. Het omgevingsrecht moet inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijk in het gebruik zijn.
2. De leefomgeving moet op een samenhangende manier centraal staan in beleid,
besluitvorming en regelgeving.
3. Een actieve en flexibele aanpak moet overheden meer afwegingsruimte bieden om
doelen voor de leefomgeving te bereiken.
4. Besluitvorming over projecten in de leefomgeving moet sneller en beter.
De doelstellingen van de wet sluiten uitstekend aan bij de ontwikkeling die onze gemeente
doormaakt. Ze biedt zowel inhoudelijk als procesmatig mogelijkheden om passend te
organiseren. Om richting te geven aan de lokale afwegingsruimte zijn in samenspraak met de
samenleving, de politiek en de ambtelijke organisatie leidende principes ontwikkeld.
Essentiële gevolgen voor de gemeente zijn:
1. Integraliteit in aanpak, planvorming en besluitvorming.
2. Intensief betrekken van de samenleving aan de voorzijde.
3. Lokale afwegingsruimte voor zowel inhoud als proces.

4.2.2 Duurzaamheid en klimaatverandering
In 2030 willen wij energieneutraal zijn. Die keuze maakten wij in onze Visienota
Noordoostpolder Energieneutraal. En wij spraken het nog eens uit in ons nieuwe
coalitieakkoord4. Daar maken wij dus werk van in 2019 t/m 2022!
Ook de gevolgen van de klimaatverandering vragen actieve inzet van ons in de komende
jaren. De kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen neemt toe. Wij moeten
onze leefomgeving op tijd aanpassen. Klimaatbestendig en water robuust inrichten moet
vanzelfsprekend worden bij ruimtelijke (her)ontwikkelingen. Dit is niet alleen onze eigen
ambitie. Het is een grote opgave met een landelijke doelstelling: In 2050 moet onze
openbare ruimte klimaatbestendig en water robuust zijn ingericht5. Ook hier moeten wij dus
zeker mee aan de slag in de komende jaren.
Wij gaan door met de energiecoördinator en het netwerk
De verandering naar het gebruik van duurzame energie gaat niet vanzelf. Daar zijn aanjagers
voor nodig. Mensen en organisaties die het op de agenda houden en die het tastbaar maken.
Het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal is zo’n aanjager. Het netwerk bestaat uit
bedrijven, overheden en organisaties, zoals de Pioniers van de Toekomst. Samen zetten zij
energiebesparing en duurzame energie op de kaart en dat werkt! Zo werd in 2017
bijvoorbeeld een symposium georganiseerd met Thomas Rau dat door 175 mensen is
bezocht.
4
5

Coalitieakkoord 2018-2022, Noordoostpolder daagt uit! (pag. 16).
Ambitie uit het Interbestuurlijk programma (pag. 11).
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Het Netwerk draait vooral op de inzet van vrijwilligers en dat paste bij de opstartfase. Nu het
echt gaat lopen, lukt dat niet meer. Dit geldt zowel voor het Netwerk Noordoostpolder
Energieneutraal als voor de Pioniers van de toekomst. Het netwerk vraagt ons nu om
professionele begeleiding en coördinatie. Dat doen wij door een onafhankelijke
energiecoördinator in te zetten in 2019 t/m 2021. En de pioniers vragen ons om een
structurele bijdrage. Zo kunnen zij doorgaan met hun activiteiten.
Wij gaan door met duurzame investeringen
Als gemeente hebben wij een voorbeeldfunctie. Duurzame investeringen doen wij daarom
ook zelf, in onze eigen gebouwen en installaties. Denk aan de Bosbadhal, het gemeentehuis,
de gemeentewerf en andere gemeentelijke gebouwen. In de komende jaren leggen wij extra
zonnepanelen op de Bosbadhal. Die investering is binnen de levensduur terug te verdienen.
Dat komt door subsidie en door besparing op de energiekosten. Daarnaast investeren wij in
duurzame maatregelen voor andere gemeentelijke gebouwen. In de periode vanaf 2020
worden zo’n 17 gemeentelijke gebouwen energiezuiniger gemaakt. Dit betekent:
zonnepanelen, betere isolatie, warmwaterreservoirs en andere zaken. Hier wordt vooralsnog
€ 200.000 structureel voor geraamd. Naar verwachting zal in de toekomst hier meer geld
mee gemoeid zijn. De ramingen voor verduurzaming gemeentelijke gebouwen staan in
programma 2.
Verder springen we in op nieuwe kansen en mogelijkheden. De Noordoostpolder is de
grootste opwekker van wind- en zonne-energie in Nederland. De energievraag is er echter
ook op momenten dat de zon niet schijnt of dat er nauwelijks wind is. Daarom is opslag van
energie nodig. Bij de gemeentewerf doen we een proef met een experimentele accu. Het
Netwerk NOP energieneutraal is bezig met de voorbereiding van projecten met onder andere
waterstof die kansrijk zijn in ons agrarisch gebied.
Wij geven uitvoering aan het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie
De kern van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en
water robuust moet zijn ingericht. Overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties
gaan daarvoor samen aan de slag. Dat doen zij volgens de “drie w’s”: 1. weten (onderzoek),
2. willen (doelen stellen) en 3. werken (die doelen en strategieën vastleggen in beleid,
regels en (beheer)programma’s voor realisatie). Ook wij doen dat zo.


Weten: In 2019 voeren wij een verplichte stresstest uit. Dat is een toets om te meten
of onze openbare ruimte bestand is tegen overstromingen, droogte en hitte van
toekomstige klimaatverandering. Daarnaast brengen wij de klimaatveranderingen van
Flevoland in kaart. Dat doen wij met hulp van gegevens en voorspellingen van het
KNMI en samen met andere Flevolandse organisaties.



Willen: Wij gaan doelen kiezen en onze werk- en planprocessen daarop aanpassen.



Werken: Wij leggen aan onze bewoners uit waarom een klimaatbestendige inrichting
belangrijk is. En hoe zij daar zelf iets aan kunnen doen, door bijvoorbeeld hun tuin
minder te verstenen.

Wij doen onze wettelijke milieutaken
De Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek (OFGV) voert taken voor ons uit. Denk
aan het controleren van bedrijven op milieuregels. Er is nu wettelijk vastgesteld welke taken
wij verplicht door de OFGV moeten laten uitvoeren. Dat zijn meer taken dan wij tot nu toe
door de omgevingsdienst lieten doen. In 2018 gaan wij dit regelen en in 2019 moet het zijn
beslag krijgen.
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4.2.3 Veilig en bereikbaar
Wij willen dat de Noordoostpolder goed bereikbaar is. En dat de mobiliteit verbetert en het
verkeer veilig is. Dit staat in ons nieuwe collegeprogramma 6. In de komende jaren willen wij
de kansen benutten van de grote ontwikkelingen om ons heen. Denk aan de ontwikkeling van
Lelystad Airport en de N50. Maar ook aan de technische mogelijkheden om de
verkeersdoorstroming te verbeteren. En de wensen van onze bewoners om Emmeloord en de
dorpen veilig en bereikbaar te houden.
Wij werken aan veilige wegen met vlotte doorstroming
Druk verkeer is niet prettig en minder veilig, want veel verkeer betekent ook vaker wachten
en een grotere kans op ongelukken. Het verkeer veilig maken en veilig houden is een
uitdaging die steeds doorgaat. Verkeer en verkeersstromen veranderen continu, bijvoorbeeld
door nieuwe technieken en steeds andere bestemmingen van de verkeersdeelnemers.
Tegelijk is de fysieke ruimte vaak beperkt en zijn de noodzakelijke investeringen groot. Het is
dus een flinke puzzel waar wij ook in de komende jaren weer hard aan werken.

6
7



Een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)
In Emmeloord zijn een paar punten waar het verkeer druk is. En ook buiten
Emmeloord liggen kansen om het verkeer veiliger en prettiger te maken. Daarnaast
bieden (technische) ontwikkelingen nieuwe kansen en vragen. Denk aan de
mogelijkheden van het concept ‘Smart City’. Dit alles bij elkaar vraagt om een goed
plan voor de investeringen en besluiten over het verkeer in Noordoostpolder. In dit
plan maken wij ook keuzes over het vervangen van bruggen en wegen. Onze bruggen
en andere infrastructuur zijn aan vernieuwing toe. De voorzieningen gaan veelal al
mee sinds de aanleg van de polder. Sindsdien is er veel veranderd. Verkeer en
bestemmingen zijn veranderd. Daarbij slijten de materialen door het steeds
intensievere gebruik. Daarom maken wij in de komende jaren, samen met de raad,
een lange termijnvisie. Dat staat ook in ons coalitieakkoord 7.



De Nagelerstraat veiliger maken
De Nagelerstraat is één van de drukste aanvoerwegen naar het centrum van
Emmeloord. En hij wordt door veel verschillende soorten verkeer gebruikt: auto’s,
vrachtwagens, fietsers en voetgangers. Het is veiliger als verkeer met verschillende
massa en snelheid apart loopt. Dat past bij het advies uit het concept ‘Duurzaam
Veilig’. Daarom gaan wij de Nagelerstraat reconstrueren, zodat deze veiliger wordt.

Coalitieakkoord 2018-2022, Noordoostpolder daagt uit! (pag. 26).
Coalitieakoord 2018-2022, Noordoostpolder daagt uit! (pag. 23).
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Wij volgen Lelystad Airport, de N50 en hoogwaardig OV
De verbinding met onze omgeving is belangrijk. Bereikbaarheid is belangrijk voor de
(economische) vitaliteit van ons gebied. En tegelijk willen wij negatieve effecten op tijd
opvangen of beïnvloeden. Daarom volgen wij de ontwikkelingen die om ons heen gebeuren.


Een geluidmeetpunt in Ens voor Lelystad Airport
De uitbreiding van Lelystad Airport biedt economische kansen (verbreding N50,
hoogwaardig openbaar vervoer), maar geeft ook zorgen (geluidbelasting). Om dat
laatste goed te kunnen meten, investeren wij in een meetpunt bij Ens.



Lobby voor verbreding van de N50 en hoogwaardig openbaar vervoer
De N50 is een belangrijke verkeersader voor onze gemeente. Daarom blijven wij
lobbyen voor een verbreding van de N50 tot een vierbaansweg vanaf Ens tot Zwolle.
Daarnaast willen wij een hoogwaardige OV-verbinding met Lelystad, regio Zwolle en
de Randstad. Ook daarover blijven wij praten met de andere overheden.

4.2.4 Betere leefomgeving
Een nette omgeving die aansluit op de wensen van bewoners, zorgt voor een leefbaar gebied.
Nette en bruikbare bedrijventerreinen trekken ondernemers aan. In prettige dorpen en
wijken blijven bewoners graag wonen. Daarom verbeteren wij de gebieden waar de kans zich
voordoet. Dat doen wij niet alleen door zelf het initiatief te nemen, maar ook door bewoners
of ondernemers te helpen als zij dat zelf doen.
Wij verbeteren de fysieke leefomgeving als dat kan
Zo nu en dan doet de kans zich voor om een straat of gebied helemaal opnieuw in te richten.
Bijvoorbeeld door extra parkeerplaatsen aan te leggen, lichtmasten te verplaatsen of door de
straat breder of smaller te maken. In de komende jaren gaan wij:


Bedrijventerreinen herstructureren (met subsidie)
Nette bedrijventerreinen zijn goed voor de economische ontwikkeling. Zij zijn
aantrekkelijk voor ondernemers en voor hun klanten. Het gaat dan om het
totaalbeeld: de openbare ruimte én de bedrijfspanden én parkeerplaatsen etc. Er zijn
in Noordoostpolder bedrijventerreinen die aantrekkelijker worden door een
opknapbeurt. Bijvoorbeeld het gebied rond de Constructieweg (op bedrijventerrein De
Munt). De provincie ziet dit ook en stelt subsidie beschikbaar voor het opknappen van
bedrijventerreinen. De subsidie moet uiterlijk 2019 worden aangevraagd.



De openbare ruimte herstructureren bij vervangen van riolering
In de komende jaren wordt de riolering vervangen in de Espelervaart en in een aantal
straten in Ens en Marknesse. Dat is een mooie kans om ook meteen de openbare
ruimte aan te passen als dat nodig is. Bewoners vinden zo’n combinatie logisch en
zitten dan maar één keer met de overlast van werkzaamheden in hun straat.
Bovendien is zo’n combinatie ook logisch voor de uitvoering en voor de besteding van
het geld. In de afgelopen jaren is het zo gedaan in Emmeloord Oost en dat was
succesvol.
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Meedoen met de aanleg van een fietspad over de Zwartemeerdijk
Er is een mogelijkheid om een fietspad aan te leggen over de Zwartemeerdijk. Het
gaat om het stuk tussen Ramspol en Kadoelen. Dat is nu nog een ontbrekende schakel
in het recreatieve fietsnetwerk. De kosten worden gedeeld met het waterschap en de
provincie. De totale kosten zijn ruim € 1,1 miljoen. Onze bijdrage is maximaal
€ 367.000 (dat is één derde deel).



Speelplaatsen een kwaliteitsimpuls geven
Buiten spelen en bewegen is gezond. En ook inwoners willen graag dat er
speelplaatsen zijn. Daarom zorgen wij voor goede voorzieningen die bewegen
stimuleren. Dat schrijven wij in ons coalitieakkoord 8. Wij stellen drie jaar lang
€ 50.000 beschikbaar voor voorzieningen die bewoners kiezen om bewegen en buiten
spelen te stimuleren. En in het Uitvoeringsplan Speelplaatsen 2015 kozen wij ervoor
om ieder jaar drie speelplaatsen een kwaliteitsimpuls te geven. Dit is meer dan het
vervangen van versleten toestellen. Het is modernisering van de speeltoestellen en
aandacht voor veranderende leeftijdsgroepen in wijk of dorp. Tot nu toe kwam het
budget daarvoor uit de reserve bestemd voor speelplaatsen. Deze
bestemmingsreserve is naar verwachting na 2019 uitgeput. Daarom maken wij er nu
in deze perspectiefnota een structureel budget van € 50.000 voor vrij.

Wij helpen bewoners die zelf hun omgeving verbeteren
Bewoners verbeteren ook zelf hun omgeving. Zij zien kansen om de leefbaarheid van hun
dorp of wijk te verbeteren. Bijvoorbeeld door hun dorpsvisies uit te voeren. Wij helpen hen
daar graag bij.


Meer LEADER projecten mogelijk
Bijvoorbeeld met LEADER subsidie. Dat is Europese subsidie voor het verbeteren van
de leefbaarheid. Bij iedere LEADER subsidie hoort cofinanciering van de gemeente. Tot
en met 2018 geven wij € 450.000 aan cofinanciering. Dat is een mooi resultaat, maar
het kan nog beter. Er is nog Europees geld en er zijn nog bewoners met plannen. Tot
en met 2020 kunnen zij die plannen nog indienen. Wij stellen daarom € 200.000 extra
beschikbaar voor nieuwe LEADER projecten.



Bewonersinitiatieven goed geregeld
Zijn de initiatieven van bewoners klaar? Dan moeten die natuurlijk veilig en netjes
blijven. Dit vraagt om goede afspraken. Bewoners doen dat zelf, maar als gemeente
houden wij altijd verantwoordelijkheden. Denk aan veiligheidskeuringen van
voorzieningen in de openbare ruimte. Voor die kosten hebben wij onze
verantwoordelijkheid genomen in het coalitieakkoord 9.

8

Coalitieakkoord 2018-2022, Noordoostpolder daagt uit! (pag. 12, i.c.m. pag. 34 en 35).

9

Coalitieakkoord 2018-2022 (pag. 35)
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Wij houden het landelijk gebied vitaal
Vrijkomende erven, bodemdaling en duurzame energie veranderen het gebruik van het
landelijk gebied. Het zijn ontwikkelingen die vragen om ruimte voor nieuwe activiteiten. Die
ruimte zoeken wij graag. Tegelijk houden wij oog voor de bijzondere kenmerken van ons
buitengebied. In de komende jaren zoeken wij samen met de erfeigenaren en andere
betrokkenen naar goede oplossingen voor:






Vrijkomende agrarische erven;
Gebieden waar bodemdaling en vernatting speelt;
Productie van duurzame energie;
Schaalvergroting;
Infrastructuur.

4.2.5 Beheer openbare ruimte
Wij houden de openbare ruimte veilig en bruikbaar. Dat klinkt eenvoudig, maar het gaat om
grote getallen. Noordoostpolder heeft veel m2 openbare ruimte. En de openbare ruimte
bestaat uit veel onderdelen. Wegen, groen en water en ook installaties en voorzieningen.
Bovendien zijn er veel gebruikers van de openbare ruimte. Ieder met zijn eigen wensen en
verwachtingen. Daarom is het een flinke klus om alles veilig en bruikbaar te houden.
Wij houden de openbare ruimte heel, schoon en veilig
Wat goed is, moet goed blijven. Maar dat gaat niet vanzelf. Zonder inspanning verouderen
materialen. En soms veranderen de regels of technieken en moeten wij onze inspanningen
daarop aanpassen. Of er gebeuren onvoorziene dingen, zoals de essentaksterfte. Ook in de
komende jaren vragen dit soort veranderingen extra inspanningen van ons beheer.


De paden op de begraafplaatsen
Op een aantal begraafplaatsen liggen klinkerpaden die oud en versleten zijn.
Bovendien passen asfaltpaden beter op begraafplaatsen. De klinkerpaden worden glad
bij slecht weer en liggen ongelijk. Dit is niet prettig bij uitvaarten en ook niet voor
oudere bezoekers. Daarom vervangen wij oude klinkerpaden door nieuwe asfaltpaden.



Het wijkpark in De Erven renoveren
Het wijkpark in De Erven is aan renovatie toe. Het gaat om het park tussen de
Gooilaan, Veluwelaan, Streek, Haarlemmermeer en Baronielaan. De renovatie houdt in
dat samen met omwonenden een nieuwe indeling van het park wordt bedacht. De
beplanting, paden etc. worden veranderd, vervangen of opgeknapt.



Nieuwe keuzes over bomen langs buitenwegen (na essentaksterfte)
De bomen langs de buitenwegen zijn een belangrijk onderdeel van ons landschap. Zij
maken het buitengebied herkenbaar. Door de essentaksterfte zijn nu veel bomen
aangetast. Een groot deel wordt in de komende jaren gekapt omdat zij door de ziekte
niet meer veilig zijn. Om goed te weten waar die risico’s het grootste zijn, gaan wij de
bomen jaarlijks controleren op veiligheid (VTA inspecties). Naast het kappen van
bomen rijst de vraag hoe en waar wij nieuwe bomen langs deze wegen gaan planten.
De bomen vormen een belangrijk onderdeel van onze landschappelijke structuren.
Daarom kijken wij welke wegen nieuwe bomen nodig hebben en welke soorten
geschikt zijn. Vanzelfsprekend kiezen wij dan een vorm waarmee ons totale
bomenbestand minder gevoelig is voor boomziektes. Bijvoorbeeld door meerdere
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boomsoorten langs één weg te zetten. In de periode 2013 t/m 2017 hebben wij
daarmee een proef uitgevoerd en de resultaten daarvan waren succesvol.
Vanwege het succes willen we hiermee verder gaan en in 2019 een plan maken hoe
we de herplant het best kunnen oppakken. Daarin zoeken wij de juiste combinatie van
landschappelijke kwaliteit en weerbaarheid van bomen tegen ziektes. Na het
vaststellen van het plan, starten wij met het opnieuw aanplanten van de bomen. Naar
verwachting is dat in het najaar van 2019.


Alle geo-informatie in één digitaal systeem zetten.
Nieuwe regels vragen soms om aanpassingen van onze werkwijzen. Dat is
bijvoorbeeld zo bij onze geo-informatiesystemen. Landelijke wetgeving vraagt ons om
alle informatie in één systeem te zetten. Tot nu toe werken wij met verschillende
digitale kaarten. Die gebruiken wij om onze werkzaamheden goed uit te voeren.
Bijvoorbeeld om opdrachten voor aannemers te maken en om huurovereenkomsten
voor gemeentegrond bij te houden. Deze gegevens worden steeds belangrijker.
Daarom is het ook steeds belangrijker dat zij als één geheel gebruikt worden
(bijvoorbeeld ondergronds netwerken, bovengrondse objecten én rechten voor gebruik
van de grond).

Wij zorgen voor ons vastgoed(beheer)
Er ligt een forse opgave voor het beheer van onze gebouwen. Begin 2018 hebben wij
ambities gekozen. Dat is vertaald in het project “Voorzien in vastgoed”. Daarbij maakten wij
een uitvoeringsplan voor de komende twaalf jaar. Nu is het tijd voor de uitvoering daarvan.
Daar gaan wij in de komende jaren mee aan de slag. De capaciteit die daarvoor nodig is,
regelen wij in deze perspectiefnota. Zo is het ook afgesproken met de raad. Zie ook
programma 2 waar de consequenties voor de structurele middelen zijn opgenomen.
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Vertaling naar het financiële perspectief
Consequenties voor incidentele middelen10
Programma 1 - incidenteel
§
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.4

Coalitieakkoord 2018-2022
Ondersteunen Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal
Geluidmeetpunt Ens
Burgerparticipatie voorzieningen
Voorlichting vrijkomende agrarische bedrijven (VAB's)

2019
€
€
€
€
Totaal €

Programma 1 - incidenteel
§
4.2.2
4.2.3
4.2.3
4.2.4
4.2.5

§
4.2.4
4.2.4
4.2.4
4.2.4
4.2.5
4.2.5

€
€
€
€
€

2019
€
€
€
€
€
€

50.000
400.000
150.000
267.000
867.000

€
€
€
€
€
€

Perspectiefnota 2019-2022 (reserve grondexploitatie)
Revitalisering bedrijventerreinen
Revitalisering bedrijventerreinen, subsidie 50%
Leader cofinanciering subsidie voor verbeteren van de leefbaarheid
Herstructurering / verbetering wijken en dorpen
Onderzoek naar het bomen-DNA (en historische beplanting)
Herplant als gevolg van effecten Essentaksterfte
Subtotaal reserve grondexploitatie

€
€
€
€
€
€
€

500.000
-250.000
200.000
100.000
100.000
100.000
750.000

€
€
€
€
€
€
€

€ 1.617.000 €
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2021

60.000
15.000
50.000
20.000
145.000

€
€
€
€
€

2020

Perspectiefnota 2019-2022 (reserve beleidsplan)
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, stresstest wateroverlast
Reconstructie Nagelerstraat, deel Meeuwenkant tot Nagelerbrug
Opstellen nieuw GVVP
Fietspad Zwartemeerdijk (aanvullend)
Renovatie wijkpark De Erven
Subtotaal reserve beleidsplan

Totaal incidenteel perspectiefnota 2019-2022

10

60.000
15.000
50.000
20.000
145.000

2020

15.000
50.000
20.000
85.000

2022
€
€
€
€
€

2021
-

500.000
-250.000
100.000
200.000
550.000

-

2022

€
€
€
€
€
€

140.000
140.000

€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€
€
€
€

100.000
100.000

€
€
€
€
€
€
€

-

240.000 €

-

550.000 €

Consequenties voor structurele middelen11
Programma 1 - structureel
§
4.2.4

Coalitieakkoord 2018-2022
Onderhoudslasten voorzieningen in wijken en dorpen

2019
€
Totaal €

Programma 1 - structureel
§
4.2.2
4.2.2
4.2.2
4.2.4
4.2.5
4.2.5
4.2.5
4.2.5
4.2.5
4.2.5
4.2.5

Perspectiefnota 2019-2022
Bevorderen duurzame ontwikkelingen
GR OFGV: onderbrengen nieuwe taken VTH
GR OFGV: onderbrengen nieuwe taken VTH (lagere lasten)
Speelplaatsen: revitalisering en renovatie (3 speelplaatsen per jaar)
Basis Registratie Ondergrond (BRO)
Uitvoering coördinatie vastgoedbeheer, vastgoedbeheer en
grondverkoop, GEO-informatie en toezichthouden
Uitvoering vastgoedbeheer en grondverkoop:
toerekenbaar deel aan grondexploitaties en huren/pachten en leges
Boomveiligheidsonderzoek (VTA inspecties) buitengebied
Asfalteren klinkerpaden begraafplaatsen
Asfalteren klinkerpaden begraafplaatsen, niet toerekenbaar aan tarief
Asfalteren klinkerpaden begraafplaatsen, dekking uit tarief
Totaal

2020

15.000 €
15.000 €

2019
15.000
150.000
-75.000
50.000
20.000

€

350.000 €

€

-175.000 €
15.000
38.000
2.000
-38.000
352.000

15.000 €
15.000 €

2020

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

2021

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

15.000
150.000
-75.000
50.000
20.000

2022

15.000 €
15.000 €

2021

15.000
150.000
-75.000
50.000
20.000

350.000 €

350.000 €

350.000

-175.000 €

-175.000 €

-175.000

€
€
€
€
€

15.000
150.000
-75.000
50.000
20.000

2022
€
€
€
€
€

15.000
38.000
2.000
-38.000
352.000

€
€
€
€
€

15.000
15.000

15.000
38.000
2.000
-38.000
352.000

€
€
€
€
€

15.000
38.000
2.000
-38.000
352.000

Risico’s
Omgevingswet
Op dit moment wordt een aantal risico’s voorzien. Deze risico’s beperken we met
verschillende maatregelen. De risico’s zijn onder andere:
- het risico dat we niet tijdig of onvoldoende zijn voorbereid op de implementatie van de
Omgevingswet en de wettelijke eisen die aan de gemeente worden gesteld;
- het risico dat tot het laatste moment onduidelijkheid kan blijven bestaan en dat er vanuit
het ministerie nog wijzigingen kunnen worden doorgevoerd;
- aanzienlijke belasting van de organisatie die, zonder tijdelijke inhuur van personeel,
gevolgen zal hebben voor de ervaren werkdruk;
- het risico dat de implementatie wordt bemoeilijkt vanwege een tijdelijke krapte op de
arbeidsmarkt – ‘alle gemeenten vissen in dezelfde vijver’;
- het risico dat er, gezien het feit dat het ministerie zowel inhoudelijk als qua planning de
regie in handen heeft, mogelijk standpunten worden ingenomen, die later moeten worden
herzien, met alle kosten en nodeloos werk van dien;
- geen tijdige cultuuromslag binnen de bestuursdienst en/of Omgevingsdienst;
- onvoldoende zijn voorbereid op de gevolgen voor de automatisering.
Wat we doen om de risico’s te beperken:
 binnen het project worden de ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en planning
op rijksniveau nauwlettend in de gaten gehouden zodat geanticipeerd kan worden;
 binnen het project is zeer veel aandacht voor een cultuuromslag, gerelateerd aan de
doelstellingen van de wet maar ook aan de kaders die door de raad worden gesteld;
 binnen het project wordt door ‘spiegeling’ nauwlettend in de gaten gehouden of de interne
ontwikkelingen gelijke tred vertonen met die van andere gemeenten;
 er is binnen het project nadrukkelijk aandacht voor (de ontwikkeling van) de lasten.
11
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4.3

Programma 2 Sociale leefbaarheid

Politiek-bestuurlijk raamwerk
Noordoostpolder is een gemeente waar mensen prettig wonen, werken, leren, ontspannen
en ontmoeten. Het aanbod en de kwaliteit van onze maatschappelijke accommodaties willen
we op peil houden. We willen aansluiten bij wat inwoners nodig hebben om een sociale en
vitale samenleving te kunnen blijven. In dit programma leest u hoe wij onze voorzieningen
op peil houden en wat dat betekent voor onze begroting en meerjarenraming.
Ontwikkelingen

4.3.1 Voorzien in Vastgoed (VIV)
Het behouden van voorzieningen doen we in eerste instantie voor onze eigen inwoners.
Daarnaast kunnen maatschappelijke accommodaties ook bijdragen aan het creëren van een
aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners en bedrijven. En ze kunnen bezoekers
naar onze polder trekken. Naast basisvoorzieningen zoals basisonderwijs, sport en
ontmoeting in de dorpen en wijken, zijn dit ook voorzieningen die voor de gehele gemeente
waardevol zijn, zoals het voortgezet onderwijs, zwembad en theater.
Wij zorgen voor goede accommodaties
Begin dit jaar heeft de gemeenteraad het Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed 20182029 vastgesteld. In de Programmabegroting is vanaf 2018 € 1.150.000 per jaar opgenomen
voor de uitvoering van Voorzien in Vastgoed. Dit is niet voldoende om alle ambities waar te
maken.
Met het Uitvoeringsprogramma VIV hebben we voor het eerst een integrale vastgoedplanning
die gaat over onderwijshuisvesting, gebouwen met een beleidsondersteunende functie zoals
sport, recreatie welzijn en cultuur, gebouwen die we voor onze eigen organisatie inzetten en
de overige gebouwen die we in bezit hebben. Hiermee is voor de komende twaalf jaar in
beeld gebracht welke maatregelen zijn gepland voor de 127 gebouwen in eigendom van de
gemeente.
Uit de financiële uitwerking van het Uitvoeringsprogramma VIV blijkt dat het beleidsvrije deel
van de maatregelen gedekt wordt vanuit de Reserve VIV. Het totaal aan voorgestelde
maatregelen voor het wettelijke deel kan echter niet volledig gedekt worden vanuit de
beschikbare structurele middelen voor VIV. Berekend is dat met een verhoging van de
structurele middelen VIV van € 70.000 vanaf 2019 het mogelijk is om alle geplande
investeringen in het wettelijke deel van VIV te dekken, onder gelijkblijvende omstandigheden
(denk aan renteontwikkelingen, prijsontwikkelingen, marktontwikkelingen, demografische
ontwikkelingen). Daarnaast is de capaciteitsvraag om het projectplan VIV tot uitvoering te
brengen vertaald in het financieel perspectief van deze perspectiefnota.
Wij besluiten over nieuwe huisvesting voor het Cultuurbedrijf
Afgesproken is dat er in deze raadsperiode een besluit wordt genomen over de definitieve
huisvesting van het Cultuurbedrijf. Diverse scenario’s zijn mogelijk, van noodzakelijke
renovatie van bestaande gebouwen tot nieuwbouw van één geclusterde voorziening. In het
Uitvoeringsprogramma van ViV is de huisvesting van het Cultuurbedrijf wel genoemd maar
niet financieel meegenomen. Onderzoek moet uitwijzen welk scenario het meest oplevert,
zowel in kwalitatieve zin als voor de financiën.
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Wij besluiten over een nieuwe toekomst voor de Poldertoren
De Poldertoren maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed van Noordoostpolder en
formeel niet onder het project VIV. De poldertoren wordt gezien als belangrijk
markeringspunt en dient weer een functie te krijgen. We werken met de ideeën van inwoners
en ondernemers een businesscase en plan van aanpak uit voor de verschillende scenario’s.

4.3.2 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Wij verduurzamen gemeentelijke gebouwen
We gaan onze eigen gebouwen en installaties verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan het
gemeentehuis, de gemeentewerf, gymzalen en andere gemeentelijke gebouwen.
In de komende periode worden zonnepanelen op de Bosbadhal gelegd. Deze investering is
binnen de levensduur van de zonnepanelen terug te verdienen door onder andere SDEsubsidie en door besparing op de energiekosten. De totale investeringssom bedraagt
€ 315.000.
Daarnaast investeren wij in duurzame maatregelen voor andere gemeentelijke gebouwen. In
de periode vanaf 2020 worden bijvoorbeeld 17 gebouwen energiezuiniger gemaakt. Dit
betekent onder andere investeringen in installaties, zonnepanelen en isolatie.

4.3.3 Vitale samenleving
We willen dat onze burgers vitaal blijven. Wij stimuleren daarom sport en zorgen voor goede
accommodaties.
Wij stimuleren sport en bewegen
Sport en bewegen draagt bij aan de gezondheid en welbevinden van onze inwoners. We
willen onze jeugd uitdagen om gezonder te leven en meer te bewegen. Dit willen we als
gemeente doen via de JOGG-aanpak: Jongeren op gezond gewicht. Dit is een beweging
waarbij iedereen in een wijk/ dorp zich inzet om gezond eten en bewegen voor kinderen en
jongeren aantrekkelijk te maken.
Wij stimuleren bewegen in de openbare ruimte
Ook in de buitenruimte willen we bewoners, van de beginnende wandelaar tot de getrainde
sporter de mogelijkheid bieden te bewegen, te recreëren, te spelen, te sporten en te trainen.
Op plekken in de gemeente waar we aan de slag gaan kijken we meteen of een meer
sportieve en beweegvriendelijke inrichting mogelijk is. Voorkeur heeft het om hierbij met
name aan te sluiten met initiatieven van onze inwoners.
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Vertaling naar het financiële perspectief
Consequenties voor structurele middelen12
Programma 2 - structureel
§
4.3.1
4.3.1
4.3.2
4.3.3

Coalitieakkoord 2018-2022
Verhoging budget ViV
Exploitatie Poldertoren (indicatief)
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Sportstimulering jeugd

2019
€
€
€
€
Totaal €

Programma 2 - structureel
§
4.3.1
4.3.1
4.3.2
4.3.2
4.3.2

12

Perspectiefnota 2019-2022
Uitvoering project ViV
ViV: herziening verhoging budget ViV in coalitieakkoord
(reeds opgenomen en verwerkt in uitgangspositie)
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Zonnepanelen Bosbadhal (kapitaal- en onderhoudslasten)
Zonnepanelen Bosbadhal (besparing energielasten + SDE-subsidie)

70.000
10.000
80.000

€
€
€
€
€

2019

70.000
50.000
200.000
10.000
330.000

2021
€
€
€
€
€

2020

70.000
50.000
200.000
10.000
330.000

2022
€
€
€
€
€

2021

70.000
50.000
200.000
10.000
330.000

2022

€

153.000 €

153.000 €

153.000 €

153.000

€

-70.000 €

-70.000 €

-70.000 €

-70.000

200.000
283.000

24.150
-37.300
69.850

24.150
-37.300
69.850

24.150
-37.300
69.850

€
€
€
Totaal €

een ‘-‘ teken voor een bedrag geeft een bate dan wel een lagere last weer
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2020

€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€

4.4

Programma 3 Economische ontwikkeling

Politiek-bestuurlijk raamwerk
Werken en ondernemen zorgen voor ontwikkeling. Ontwikkeling van de Noordoostpolder als
geheel, maar ook voor mensen individueel. Ondernemers brengen innovatie en
werkgelegenheid. Dat geeft kansen voor ons gebied en voor onze bewoners. In dit
programma leest u hoe wij ondernemers en werkgelegenheid stimuleren. En wat dat
betekent voor de begroting en meerjarenraming.
Ontwikkelingen

4.4.1 Ondernemen en werken
Onze ondernemers ontwikkelen voortdurend producten en technologieën. Samen met het
bedrijfsleven willen wij die kracht nog meer benutten. Daar kozen wij voor in ons nieuwe
coalitieakkoord13. Dus daar maken wij werk van in 2019 t/m 2022.
Wij bundelen kennis en kansen in de maakindustrie
Noordoostpolder heeft veel bedrijven in de maakindustrie. Zij hebben met grote
veranderingen te maken. Denk aan robotisering en Smart Industry, maar ook voldoende
personeel en duurzame ontwikkelingen. Vragen waar zij samen antwoorden op kunnen
vinden, bijvoorbeeld door samen te werken in een cluster. In de komende jaren onderzoeken
wij samen met de ondernemers of er behoefte is aan zo’n cluster.
Wij stimuleren innovatie in de landbouw
De Noordoostpolder brengt mooie (agrarische) producten voort. En daar zijn wij trots op.
Vooral op de kennis en kunde die wij daarvoor in onze polder hebben. Wij stimuleren
onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technieken. In de komende jaren doen wij dat in het
bijzonder voor smart farming. Wij stimuleren pilots op dat gebied.

4.4.2 Welkom in Noordoostpolder
Niet alleen bedrijven zijn welkom. Ook recreanten en nieuwe bewoners nodigen wij uit om
hier te komen.
Noordoostpolder aantrekkelijker maken
De campagne “Buitengewoon Noordoostpolder” verdient een vervolg. Dat doen wij samen
met andere partijen. Het wordt een breed programma om de aantrekkelijkheid van het
gebied te laten zien. Daarnaast helpen wij onze aardappelsector (nog meer) zichtbaar te
worden. Dat doen wij door evenementen te ondersteunen zoals ‘Potato Europe’.
Recreanten zijn welkom
Noordoostpolder is het waard om ontdekt te worden. Recreatie en toerisme worden steeds
belangrijker. Die vraag die wij willen beantwoorden is hoe we Noordoostpolder
aantrekkelijker kunnen maken voor recreatie en toerisme. Dat doen wij door de ondernemers
in deze sector te verbinden. Maar soms ook door in het gebied zelf te investeren zoals
participeren in de aanleg van een fietspad over de Zwartemeerdijk (zie ook programma 1).

13

Coalitieakkoord 2018-2022, Noordoostpolder daagt uit! (pag. 16).
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Vertaling naar het financiële perspectief
Consequenties voor incidentele middelen
Programma 3 - incidenteel
§
4.4.1
4.4.1

Coalitieakkoord 2018-2022
Clustervorming maakindustrie
Agrarisch onderzoeksbudget Smart Farming

2019
€
€
Totaal €

75.000 €
50.000 €
125.000 €

2020
75.000 €
50.000 €
125.000 €

2021

2022

75.000 €
50.000 €
125.000 €

-

Consequenties voor structurele middelen
Programma 3 - structureel
§
4.4.2

Coalitieakkoord 2018-2022
Gebiedspromotie 2.0
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2019

2020

2021

2022

€

100.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000

Totaal €

100.000 €

100.000 €

100.000 €

100.000

4.5

Programma 4 Besturen en dienstverlening

Politiek-bestuurlijk raamwerk
Een belangrijk onderwerp uit het coalitieakkoord dat een relatie heeft met dit programma,
betreft de veranderende verhouding tussen overheid en inwoners die tot een andere manier
van werken leidt.
Ontwikkelingen

4.5.1 Besturen en dienstverlening
Wij investeren in samenwerken
Binnen de gemeente Noordoostpolder streven we er naar om te werken volgens de principes
van Passend Organiseren. Dat betekent maatwerk bieden als de vraag daartoe uitnodigt,
bijvoorbeeld bij een zorgaanvraag. Dat betekent dat de standaard dienstverlening voor
iedereen gelijk is. Dat betekent dat we onze openbare ruimte en gebouwen goed beheren en
samen met de inwoners kijken hoe leefbaarheids-vraagstukken in samenspraak opgepakt
kunnen worden. Tien jaar terug zijn we gestart met leefbaarheidsvraagstukken op te pakken
binnen het IGW-verband. Deze manier van werken passen we steeds vaker toe als de context
daar om vraagt. Dat heeft onder andere geresulteerd in ruim 200 initiatieven in de openbare
ruimte die wij faciliteren en ondersteunen. Inwoners betrekken we steeds vaker, zowel bij het
maken van beleid, als klankbord door middel van ons burgerpanel en bij onze initiatieven.
Initiatieven ontstaan ook steeds vaker in onze samenleving. Soms gaat dat prima en is er
geen ondersteuning van de gemeente nodig en soms wordt aan de gemeente gevraagd om
toch een rol te vervullen. Deze vorm van samenwerken met onze inwoners en bedrijven
betekent voor onze organisatie, zowel de Raad als het college als de medewerkers, dat wij
moeten leren hoe wij als organisatie goed en professioneel kunnen inspelen op initiatieven
vanuit de samenleving en hoe wij samen met de initiatiefnemers kunnen komen tot een
gezamenlijk gedragen werkwijze om maatschappelijke opgaven aan te pakken en te
realiseren.
Dat betekent dat we onze manier van (samen) werken daarop aan moeten passen. We
moeten telkens beoordelen of en hoe we de initiatiefnemers kunnen faciliteren. We moeten
kijken hoe we kunnen helpen om hun wensen te realiseren. Deze transitie is in
Noordoostpolder ingezet via de invoering van ‘passend organiseren’ en onze kernwaarden
(creativiteit, samenwerken, verantwoordelijkheid en lef), waarbij de vraag van onze inwoners
en ondernemers nadrukkelijk centraal staat. Een verdere verdieping hiervan vindt o.a. plaats
via de uitwerking van een visie en een passende werkwijze voor de gehele bestuursdienst.
Het onderwerp staat ook op de strategische Raadsagenda en graag trekken we hier samen in
op.
Wij investeren in strategische HRM
Als gevolg van (landelijke) ontwikkelingen en onze eigen ambities, worden andere eisen
gesteld aan onze medewerkers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan digitalisering, Passend
Organiseren, verhoging van de pensioenleeftijd en samenwerking met (keten)partners.
Het is belangrijk inzichtelijk te maken in hoeverre ons personeelsbestand in kwantitatieve en
kwalitatieve zin nog aansluit op deze veranderende werkwijzen. Dat kan door middel van
strategische personeelsplanning. Vanuit die analyse kunnen we bepalen welke facilitering
nodig is om onze medewerkers duurzaam inzetbaar te houden voor onze organisatie met als
resultaat competente, vitale medewerkers die meebewegen met de organisatieontwikkelingen. Op deze manier maken we de organisatie wendbaarder in een tijd die
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daarom vraagt. Om de lange termijn doelen van onze organisatie op een effectieve en
efficiënte manier te bereiken, hebben we namelijk de juiste mensen nodig op de juiste plek.
Maar ook het ontwikkelen van medewerkers vanuit die plek draagt bij aan het behalen van
onze doelen. We willen dat werknemers meebewegen met de strategie van onze organisatie,
maar ook dat de organisatie gedragen en gestuurd wordt door de kunde, kennis en inzet van
medewerkers. Het ontwikkelen van strategisch HR management gaat ons helpen in het
werven, ontwikkelen en behouden van talenten. De hiervoor incidenteel benodigde middelen
(€ 75.000 voor de jaren 2019 en 2020) vallen budget technisch gezien onder programma 5
(blz. 40).
Wij investeren in dienstverlening
De geldigheidsduur van reisdocumenten en rijbewijzen is verlengd van vijf naar tien jaar.
Vanaf 2019 betekent dit voor de gemeente lagere legesopbrengsten. Geschat wordt dat dit
een aanzienlijke terugval van de aanvragen voor nieuwe rijbewijzen en reisdocumenten tot
gevolg heeft. De structurele financiële gevolgen zijn opgenomen in deze perspectiefnota.
Daarnaast is het de verwachting dat de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) de
verstrekkingen en vernieuwingen van rijbewijzen gaat uitvoeren. Het lijkt er op dat dit medio
2019 zijn beslag gaat krijgen. De verwachting is dat de gemeente uitsluitend wordt ingezet
voor de uitgifte van het rijbewijs aan de klant.
Vertaling naar het financiële perspectief
Consequenties voor structurele middelen14
Programma 4 - structureel
§
4.5.1
4.5.1
4.5.1
4.5.1

2019

Perspectiefnota 2019-2022
Rijbewijzen: inkomstenderving als gevolg van langere geldigheidsduur
Rijbewijzen: besparing als gevolg van veranderende
werkwijze afhandeling
Reisdocumenten: inkomstenderving als gevolg van
langere geldigheidsduur
Reisdocumenten: besparing als gevolg van
aanpassing werkwijze afhandeling

2020

2021

2022

€

-

€

65.000 €

65.000 €

65.000

€

-

€

-37.500 €

-37.500 €

-37.500

€

125.000 €

150.000 €

150.000 €

150.000

€

-37.500 €

-37.500 €

-37.500 €

-37.500

Totaal €

87.500 €

140.000 €

140.000 €

140.000

Risico’s
Arbeidsmarkt en mobiliteit
De economie trekt aan. De kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt nemen toe,
waardoor de mobiliteit onder onze medewerkers ontstaat. Er ontstaan meer moeilijk
vervulbare functies. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat er meer en vaker een beroep op
tijdelijke krachten gedaan zal moeten worden. Goed werkgeverschap en bekendheid als
werkgever op de arbeidsmarkt kunnen dit risico beperken.
Digitale risico's
Steeds meer van onze gemeentelijke gegevens zijn digitaal. Het beschermen van deze
gegevens tegen verlies en mutaties door onbevoegden is cruciaal en bij de wet vastgelegd in
de AVG. Als ons dit niet lukt, lopen we een grote kans op een boete, imagoschade en een
verlaging van het vertrouwen van inwoners in de zorgvuldigheid waarmee wij met hun
gegevens omgaan.
14

een ‘-‘ teken voor een bedrag geeft een bate dan wel een lagere last weer
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Om dit risico zo veel als mogelijk te matigen, zijn onze activiteiten erop gericht om ervoor te
zorgen dat:
- de gegevens waarmee we werken altijd beschikbaar zijn (continuïteit informatie en
informatievoorziening staat voorop);
- zowel de vertrouwelijkheid als de integriteit van gegevens gewaarborgd zijn;
- de gevolgen van eventuele informatiebeveiligingsincidenten worden beperkt.
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4.6

Programma 5 Financiën

Politiek-bestuurlijk raamwerk
Zowel in de strategische raadsagenda als in het coalitieakkoord komt programma vijf terug.
Omgekeerd is er het InterBestuurlijk Programma (IBP) dat een verdergaande impact kan
hebben op de begrotingen voor de komende jaren. De basiseis van een sluitende meerjarige
programmabegroting is leidend geweest voor het opstellen van deze Perspectiefnota– met
gunstig resultaat.
Ontwikkelingen
Algemene uitkering
De algemene uitkering is de grootste inkomstenbron van de gemeenten. Het Rijk heeft een
cijfermatige uitwerking gegeven van het Regeerakkoord en de programmastart van het IBP
en een geactualiseerd algemeen meerjarig financieel beeld met het oog op de
gemeenteraadsverkiezingen. De Perspectiefnota is dus opgesteld op basis van premature
cijfers en niet op basis van de meicirculaire, die de basis vormt voor het opstellen van de
begroting 2019 – 2022. De uitkomsten van de het Regeerakkoord van het Rijk zullen ervoor
zorgen dat de nu opgenomen bedragen voor de algemene uitkering en uitwerkingen daarvan
in de mei- en mogelijk septembercirculaire nog wordt bijgesteld.
In dit programma zijn de financiële gevolgen van het coalitieakkoord, het Regeerakkoord en
de programmastart van het IBP verwerkt. In de overige programma’s zijn de specifieke
programmaonderdelen voor de doelrealisaties verder uitgewerkt. Een centrale plaats van
aandacht wordt ingenomen door de items op het sociaal domein.
In het IBP maken Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen afspraken over de grote
maatschappelijke opgaven waar Nederland de komende periode voor staat. Er is een
gezamenlijke agenda met tien opgaven die op 24 juni tijdens de algemene ledenvergadering
van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ter stemming is gebracht.
Financiële uitgangspunten
Klimaat, wonen, regionale economie, vitaal platteland, sociaal domein, migratie,
problematische schulden en goed openbaar bestuur zijn bij uitstek opgaven waarbij alle
overheden een cruciale rol hebben. Alle overheden hebben toegezegd dat zij zich ook
financieel zullen inzetten voor de opgaven waarbij zij betrokken zijn.
Het Kabinet stelt extra middelen in de algemene uitkering beschikbaar en heeft met de
medeoverheden afgesproken de trap-op-trap-af systematiek aan te zetten en de basis voor
de normeringssystematiek te verbreden naar de totale uitgaven onder het uitgavenplafond.
Door de verbreding van de normeringssystematiek en door de intensiveringen van het Rijk
die doorwerken via de nieuwe systematiek komen meer middelen beschikbaar voor de
algemene uitkering van gemeenten en neemt naar verwachting de stabiliteit van de
accresontwikkeling toe. Dit geeft meer vrij besteedbaar budget, zo stelt het Rijk. Daarnaast
heeft het Kabinet voor een aantal van de gezamenlijke opgaven cofinanciering of anderen
intensiveringen voorzien in het Regeerakkoord.
De beleidsdoelstellingen van het IBP sluiten aan bij de doelstellingen en effecten van het
coalitieakkoord 2018 – 2022 en daarmee lijkt er voldoende financiële basis voor realisatie
van het coalitieakkoord en voor de uitwerking van de tien maatschappelijke opgaven van het
Rijk. Overigens komen de doelstellingen op hoofdlijnen overeen. Het Rijk zal de uitkomsten
van de gezamenlijke afspraken monitoren.
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Financiële randvoorwaarden bij gezamenlijke ambities
De inrichting van de financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden is te beschouwen
als een randvoorwaarde voor een succesvolle uitvoering van het IBP. Het Rijk en de
medeoverheden werken daarom binnen het IBP aan afspraken over passende financiële
verhoudingen. Over de normeringssystematiek is reeds overeenstemming bereikt. Over de
herziening van de financiële verhoudingen, de EMU-normering en de overheveling van de
integratie-uitkering Sociaal Domein is onderstaande aanzet voor afspraken opgenomen.
Overheveling integratie-uitkering Sociaal domein
Het Rijk en gemeenten bevestigen de in het Regeerakkoord opgenomen overheveling van het
integreerbare deel van de integratie-uitkering Sociaal domein naar de algemene uitkering.
Per 2019 gaan de volgende onderdelen over naar de algemene uitkering:
- Wmo 2015, met uitzondering van Beschermd wonen;
- Jeugdhulp, met uitzondering van Voogdij/18+;
- Participatie, onderdeel Re-integratie klassiek;
- Wmo/huishoudelijke verzorging.
Onze inkomsten bestaan voor het grootste deel uit geldstromen die afkomstig zijn van
het Rijk. Voor een relatief klein deel heeft Noordoostpolder ‘eigen’ opbrengsten,
waarvan eigen belastingen, retributies, huren, pachten, verkoop van gronden en
subsidies de belangrijkste zijn. Het Rijk heeft geen heil gezien in het vergroten van de
eigen opbrengstenmogelijkheden van gemeenten.
Overeenstemming over tekorten sociaal domein bij gemeenten
Het Rijk en de VNG hebben overeenstemming bereikt over de door gemeenten ervaren
tekorten in het sociaal domein. Het gaat om de volgende vier punten:
1. Een voorziening voor de door gemeenten ervaren knelpunten, hiervan betalen
gemeenten zelf de helft via een korting op de algemene uitkering.
2. Procesafspraak onderzoek overgang middelen jeugd naar algemene uitkering.
3. Objectivering BUIG.
4. Geen open einde regelingen voor gemeenten bij uitwerking maatregelen
regeerakkoord. Het gaat om kosten beschermingsbewind en het abonnementstarief
eigen bijdragen Wmo.
Nu bovenstaande punten volgens het Rijk en de VNG zijn opgelost, is de vertrekpositie voor
de Perspectiefnota en begroting 2019 – 2022 helder. Het Rijk gaat er nu van uit dat de
financiële problemen zijn afgehecht ten aanzien van de tekorten sociaal domein, de
gebundelde uitkering bijstand, Wsw, kosten beschermingsbewind, de indexering, de nieuwe
loonschaal huishoudelijke hulp, het abonnementstarief eigen bijdragen en Veilig Thuis.
Accres
Via de normeringssystematiek groeit de algemene uitkering mee met de rijksuitgaven.
Volgens de normeringssystematiek (trap-op-trap-af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven
direct invloed op de omvang van de algemene uitkering. Door de verbreding van de
normeringssystematiek, oplopende ramingen voor loon-, prijs- en volumeontwikkelingen en
door de intensiveringen van het Rijk die doorwerken, is er extra accres beschikbaar. Voor
gemeente Noordoostpolder gaat het om naar schatting € 7,1 miljoen in 2022. Hiervan is
€ 3,4 miljoen nodig om loon- en prijsstijgingen in het sociaal domein te kunnen dekken en
€ 1,8 miljoen om verwachte tekorten in het sociaal domein te kunnen dekken.
Wij hanteren het uitgangspunt dat de inflatie en loonsomstijging worden gecompenseerd door
de algemene uitkering.
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Retributies/(Lokale) heffingen
Bij de begrotingsrichtlijnen is opgenomen dat de behandeling van de tarieven voor OZB,
rioolheffing, afvalstoffenheffing en overige retributies/heffingen aan de orde komt bij de
behandeling van de begroting. De reden hiervoor is deels gelegen in bestaand beleid en deels
in wet- en regelgeving. Gemeente Noordoostpolder heeft het beleid dat tarieven zoveel als
mogelijk kostendekkend moeten zijn. In de meeste gevallen is het op voorhand schatten van
kosten en opbrengsten voor deze producten lastig, en daarom worden deze tariefstellingen
aan het einde van het jaar aan de raad aangeboden. Wet- en regelgeving zorgen ervoor dat
de uitkomsten van de toerekening en toedeling van kostencomponenten voor producten met
een tariefstelling niet vóór het opleveren van de begroting 2019-2022 inzichtelijk zijn.
Wij hanteren het uitgangspunt dat de tarieven voor retributies en heffingen voor de inflatie
worden gecorrigeerd, zijnde 2,4%.
OZB-tarieven
Voor de OZB-tarieven heeft gemeente Noordoostpolder het beleid om de tarieven met
maximaal de inflatiecorrectie te laten stijgen, voor zover deze de (rijks)macronorm niet
overstijgt. Mocht de macronorm lager zijn, dan wordt de macronorm gehanteerd. De
gemiddelde WOZ-waarde zal voor de berekening van de OZB voor 2019 naar verwachting
rond de vijf procent hoger zijn dan de waarde voor de berekening van de OZB-tarieven voor
2018. Voor de bepaling van de OZB-tarieven 2019 worden de tarieven gecorrigeerd voor de
gemiddelde waarde-effecten per belastingcategorie, zodat per saldo niet méér aan
belastingen wordt geheven dan in 2018, anders dan door de inflatiecorrectie en
areaaluitbreiding. In individuele gevallen kan wel sprake zijn van een lagere of hogere
aanslag voor 2019 ten opzichte van de aanslag van 2018. De macronorm en het
inflatiepercentage waarmee het Rijk de algemene uitkering compenseert, zijn bepaald op
respectievelijk 4% en 2,4%. Op basis van deze gegevens wordt voor de begroting van 2019
een inflatiecorrectiepercentage aangehouden van 2,4%.
Voor de OZB wordt een stijgingspercentage ter grootte van de inflatiecorrectie 2,4%
aangehouden, in plaats van de hogere macronorm van 4%. Hiermee wordt de lastenstijging
voor de OZB-tarieven voor inwoners en bedrijven beperkt gehouden.
Wij hanteren het uitgangspunt dat de tarieven OZB stijgen met 2,4%, zijnde het percentage
voor de inflatie.
Afvalstoffenheffing
Het beleid van de afvalstoffenheffing is gericht op het ophalen, verwerken en afvoeren van
huishoudelijk afval, waarbij getracht wordt om door middel van gescheiden inzameling en
gerichte voorlichting de afvalstroom steeds verder te beperken. Het tariefverschil tussen een
één- en een meerpersoonshuishouden bedraagt sinds 2009 15% (raadsbesluit 8 november
2007) en wordt ook voor de nieuwe begroting gehandhaafd.
Het beeld voor 2019 is dat de tarieven op hetzelfde niveau kunnen worden gehandhaafd of
licht kunnen dalen. Onderstaande tabel geeft de tarieven over de afgelopen jaren weer en de
verwachting voor 2019.
Wij hanteren het uitgangspunt dat de tarieven voor de afvalstoffenheffing ongeveer gelijk
blijven of lager zijn dan de tarieven van 2018.
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Omschrijving

2014

Eenpersoonshuishouden

219,30*

219,30

227,28

224,64

216,98

216,98

Meerpersoonshuishouden

258,00*

258,00

267,48

264,24

255,24

255,24

162,96

162,96

168,96

166,80

161,28

161,28

Extra container 140 liter
95,04
95,04
Tabel: tarieven afvalstoffenheffing, inclusief historie
* Tarieven exclusief de éénmalige korting van € 13,17 (2014)

98,52

97,44

93,96

93,96

Extra container 240 liter

2015

2016

2017

2018

2019

Rioolheffing
De tarieven voor de rioolheffing zijn kostendekkend. Door vaststelling van het nieuwe Groot
Rioleringsplan zijn de tariefstellingen voor 2018 verlaagd. De indicatie was dat deze verlaging
ook voor de jaren na 2018 gestand zou kunnen worden gedaan. Recente cijfers hebben laten
zien dat deze indicatie reëel is en de tarieven voor 2019 op het niveau van 2018 blijven. De
definitieve tarieven worden vastgesteld bij de vaststelling van de begroting in de
raadsvergadering van 12 november. In onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de
tarieven voor een huishouden over de afgelopen jaren weergegeven en de verwachting voor
2019 conform het vigerende rioleringsplan.
Wij hanteren het uitgangspunt dat de tarieven rioolheffing voor een huishouden gehandhaafd
blijven op het niveau van 2018.
Omschrijving

2014

2015

2016

2017

Eén- en meerpersoonshuishouden
193,44
193,44
193,44
193,44
Tabel: tarieven rioolrechten één en meerpersoonshuishoudens, inclusief historie

2018
174,10

2019
174,10

Totaal aanslag ARO-heffingen voor huishoudens
Twee voorbeelden van de verwachte lastendruk voor 2019:

Voorbeeld 1: een meerpersoonshuishouden, dat een eigen woning bezit met een WOZwaarde voor 2014 van € 166.000, voor 2015 van € 163.000, voor 2016 van € 164.000, voor
2017 van € 167.000, voor 2018 € 172.000 en voor 2019 € 181.000 (€ 172.000 ± 5%
schatting per mei voor gemiddelde waardestijging, afgerond op duizend euro naar boven).

Belastingsoort
OZB

2014

256,66

2017

2018

2019

256,01

259,20

±265,42

255,24
174,10
688,44
-3,53

±255,24
174,00
694,66
≤1,0
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252,81

2016

258,00
258,00
267,48
264,24
Rioolheffing
193,44
193,44
193,44
193,44
Eénmalige korting
-13,17
Totaal
691,54
704,25
717,58
713,69
Mutatie % t.o.v. voorgaand jaar
2,04
1,8
1,8
-0,5
Tabel: ontwikkeling lokale lastendruk voor standaard meerpersoonshuishouden

Afvalstoffenheffing

253,27

2015

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Afvalstoffenheffing

219,30

219,24

227,28

224,64

216,98

±216,98

Rioolheffing

193,44

193,44

193,44

193,44

174,00

174,00

Eénmalige korting

-13,17

-

-

-

-

399,57

412,68

420,72

418,08

390,98

±398,74

3,58

3,28

1,9

-0,6

-6,48

±-0,00

Totaal
Mutatie% t.o.v. voorgaand jaar

Tabel: ontwikkeling lokale lastendruk voor standaard éénpersoonshuishouden

Uitkomsten op een rij:
- voor huurders zal de aanslag ARO 2019 gelijk of lager zijn dan de aanslag ARO 2018;
- voor eigenaren van een woning met een WOZ-waarde van ongeveer € 172.000 zal de
aanslag ARO in 2019 ongeveer 1% hoger zijn dan de aanslag ARO 2018.
Rente
De marktrente is voor meerdere landen stijgend en onzeker voor de verdere toekomst. De
landen die dynamiek laten zien en belangrijk zijn voor Europa en de rest van de wereld, zijn
bijvoorbeeld De Verenigde Staten van Amerika, Canada en Italië. Of en welke effecten er zijn
te verwachten voor Nederland en dus gemeente Noordoostpolder, laat zich lastig voorspellen.
De onzekerheid van de renten heeft enerzijds te maken met economische omstandigheden
en anderzijds met politieke onzekerheid.
Gemeente Noordoostpolder kent ook een grote mate van vrijheidsgraden waarbinnen de
benodigde geldhoeveelheid zich beweegt. De economische voorspoed sinds het voorjaar van
2014 heeft goed uitgepakt voor gemeente Noordoostpolder, waarbij met name de goede
resultaten van de grondexploitaties opvallen over een brede linie. Hierdoor is zowel de
vermogenspositie (solvabiliteit) als de liquiditeitspositie substantieel verbeterd.
Concreet is de portefeuille geldleningen van € 22 miljoen per begin 2019, afgenomen tot de
huidige € 4 miljoen en per begin 2019 wordt een positief saldo aan liquiditeiten verwacht van
circa € 20 miljoen. Rekening houdend met het vastgesteld beleid, de door de gemeenteraad
geaccordeerde investeringen, en de effecten van deze Perspectiefnota, is het niet
waarschijnlijk dat er vóór 2023 nieuwe langlopende geldleningen moeten worden
aangetrokken. Geen nieuwe leningen aantrekken, betekent aan een kant geen rente- en
aflossingslasten en dat is een positief effect. Aan de andere kant wordt het risico op een
rentestijging tussen 2018 en 2023 groter en dat geeft bij manifestatie negatieve effecten.
Voor de komende jaren heeft het realiseren van Voorzien in Vastgoed het grootste effect op
de liquiditeits- en solvabiliteitspositie, samen met de doelstellingen onder de overhevelingen
van 2017 naar 2018, in totaal ongeveer € 18 miljoen. Het afdekken van de renteonzekerheid
is onderzocht, maar blijkt dermate kostbaar dat dit onverantwoord wordt geacht. Een goede
sturing op de realisatieplanning van de investeringen in relatie met de totale gemeentelijke
activiteiten wordt daarom verkozen boven het duur kopen van zekerheid.
De rente voor de grondexploitaties bedroeg voor 2017 op rekeningbasis 1,04%. Dit
percentage is terug te voeren op de uitkomst van de verplichte berekeningen die het BBV
voorschrijven. Op dit percentage kan een uitzondering worden gemaakt indien voor een

Pagina 39 van 52

specifiek complex gebruikt wordt gemaakt van projectfinanciering. De BBV-voorschriften en
het eigen beleid van Noordoostpolder geven voor deze Perspectiefnota het volgende beeld:
 Investeringen met een maatschappelijk nut worden gedekt en gefinancierd met eigen
middelen. Het hiervoor te hanteren rentepercentage is 0%, welk percentage gelijk is
aan de rente voor de reeds aanwezige activa.
 Voor investeringen met een economisch nut die geen verband houden met
gebruiksgoederen, is een investeringslast- en een investeringslastbeslissing gebaseerd
op projectfinanciering, met een rentepercentage van 2,8%. Dit is de langjarige rente.
 Indien de ontwikkeling van de liquiditeitspositie daartoe aanleiding geeft, zal de
gemeenteraad een passend beleidswijzigingsvoorstel ter zake worden voorgesteld.
 De rente voor de grondexploitaties is 1,04%. Op dit percentage kan een uitzondering
worden gemaakt indien voor een specifiek complex gebruikt wordt gemaakt van
projectfinanciering.
 Voor de gebruikelijke reserves wordt een rente toegerekend van 2,4%, zijnde het
percentage voor de inflatiecorrectie.
Vertaling naar het financiële perspectief
Consequenties voor incidentele middelen
Programma 5 - incidenteel
§
4.6

Perspectiefnota 2019-2022
Adviseur HR

2019
€
Totaal €

75.000 €
75.000 €

2020

2021

75.000 €
75.000 €

2022
-

€
€

-

Consequenties voor structurele middelen15
Programma 5 - structureel
§
4.6
4.6

Perspectiefnota 2019-2022
Doorontwikkeling software financiële applicatie
Tarief OZB aanpassen met inflatiecorrectie

€
€
Totaal €

2019

2020

2021

2022

10.000 €
-245.000 €
-235.000 €

16.500 €
-245.000 €
-228.500 €

16.500 €
-245.000 €
-228.500 €

16.500
-245.000
-228.500

Risico’s
Een risico voor Noordoostpolder met een substantieel structureel effect – en dit risico raakt
alle gemeenten – is een correctie door het Rijk op de algemene uitkering door plafondverhoging van de BTW compensatiefonds. Door het Rijk en de Vereniging Nederlandse
Gemeenten is een mogelijk nadeel becijferd dat voor Noordoostpolder kan oplopen tot € 2
miljoen voor 2022. De jongste nog premature berekeningen geven het beeld dat dit structurele nadeel kan worden opgevangen binnen het totaalpakket dat het Rijk biedt met het IBP.
Een ander risico is de uitwerking van stijgende bouwkosten op de realisatie van de ViVobjecten. Een stijging van enkele procenten geeft al snel een effect van € 1 miljoen. Bij een
stijging met een percentage van dubbele cijfers of meer, loopt de investeringssom bij
ongewijzigde plannen al snel met miljoenen op.
Het risico kan op verschillende wijzen worden gemitigeerd, waarvan een herziening van de
aard van de investeringsvoornemens en temporisering de twee belangrijkste zijn. Dezelfde
mitigerende maatregelen gelden voor het renterisico van de realisatie van ViV.
15

een ‘-‘ teken voor een bedrag geeft een bate dan wel een lagere last weer
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4.7

Programma 6 Krachtig Noordoostpolder

Politiek-bestuurlijk raamwerk
Onze inwoners doen maximaal mee naar eigen vermogen. In Noordoostpolder ligt het
initiatief hiervoor 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 zijn er passende vormen van ondersteuning, afgestemd op de specifieke
behoefte en dat wat mensen wél kunnen. De focus ligt op preventie. In dit programma leest
u hoe wij een eenvoudige toegang naar zorg organiseren en wat dat betekent voor onze
begroting.
Ontwikkelingen

4.7.1 Algemene ontwikkelingen
Van transitie naar transformatie: ‘anders denken, anders doen’
De overgang van de taken van het Rijk naar de gemeente, de transitie was op 1 januari 2015
een feit. De nieuwe taken zijn ingevoerd en continuïteit van zorg geborgd. Nu werken we aan
de daadwerkelijke kanteling. Het ‘anders denken, anders doen’ gaat verder dan het anders
inrichten van de dienstverlening aan inwoners met een hulpvraag. Het gaat nadrukkelijk ook
over een nieuwsamenspel met inwoners en partnerorganisaties. Het vraagt een verandering
van alle betrokkenen. Het uitgangspunt is het versterken van eigen kracht en
verantwoordelijkheid van inwoners met een hulpvraag.
Met inwoners en partnerorganisaties wordt gewerkt aan de verdere doorvoering van de
kanteling met de focus op preventie en waar mogelijk om complexe hulpvragen te
voorkomen.
Doordecentralisatie middelen beschermd wonen
De middelen voor beschermd wonen zijn nu belegd bij de centrumgemeenten, in ons geval
bij de gemeente Almere. In afstemming met het Rijk wordt de verantwoordelijkheid voor
beschermd wonen in de toekomst gedecentraliseerd, en ook de financiële middelen zullen
worden verdeeld over alle gemeenten. Op dit moment is het onduidelijk welke financiële
consequenties deze decentralisatie heeft voor de gemeente Noordoostpolder. Het
verdeelmodel is nog in ontwikkeling. Ook is onduidelijk op welke manier en in welk tempo de
decentralisatie wordt doorgevoerd, de verwachting is 2021.
Poliklinische zorg ouderen
Als gevolg van de toenemende vergrijzing in Noordoostpolder neemt in de toekomst de vraag
naar specifieke ouderengeneeskunde toe. Het overgrote deel van deze zorg zal poliklinisch
plaatsvinden. Dit als gevolg van de voortschrijdende technische mogelijkheden – én uit
kostenoverwegingen. Gemeente Noordoostpolder wendt via de ziekenhuizen haar invloed aan
voor het waarborgen van een toereikend niveau van poliklinische zorg voor inwoners, en
zoekt daarbij de samenwerking met huisartsen.
Nieuwe vormen van begeleide kamerbewoning
Noordoostpolder wil haar aanbod zoveel mogelijk laten aansluiten op de vraag en context van
de individuele cliënt. Momenteel verblijven sommige jongeren in een zogenaamde
residentiële instelling. Onderzoek leert dat 24-uurszorg onvoldoende past bij de behoeften
van individuele gezinnen en hun kind(eren). De regionale vormen van verblijf voor jeugd
sluiten niet altijd aan bij de lokale vraag. De in- en uitstroom uit de 24-uursopvang
stagneert.
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Samen met de zorgaanbieder worden andere concepten ontwikkeld. Het gaat daarbij om
concepten waarbij kinderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De focus ligt
daarbij op het eigenaarschap bij het gezin en de situatie waar het gezin zich in bevindt. Het
gezin bedenkt samen met omstanders en professionals oplossingen om de situatie te
veranderen. Het concept bestaat dan uit een deel informele hulp en formele intensieve
ambulante hulp
Analyse arbeidsmarkt
Door firma Louter is een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt
van Noordoostpolder. Dit onderzoek levert twee belangrijke aanbevelingen op:



stimuleer de eigen economie van Noordoostpolder: de arbeidsmarkt leunt sterk op de
lokale economie, dus levert meer bedrijvigheid automatisch ook meer banen op voor
inwoners;
stimuleer werkgelegenheid voor laagopgeleiden: vooral de werkgelegenheid onder
laagopgeleiden wordt in de toekomst bedreigd, en de participatiegraad onder deze
inwoners is sinds de economische crisis sterk gedaald; een deel komt mogelijk structureel
in de bijstand terecht.

Voor de uitwerking van deze aanbevelingen gaat de gemeente samenwerken met het
bedrijfsleven en onderwijs.
Integratie vergunninghouders
Blijven is meedoen. Het is belangrijk dat vergunninghouders zo snel mogelijk meedoen aan
de samenleving. Meedoen is: zelfstandig, volwaardig en gezond aan het werk kunnen, naar
school gaan of op een andere manier een bijdrage leveren aan de onze samenleving. Daarom
hebben de betrokken maatschappelijke partners een werkagenda "integreren doen we
samen” opgesteld om de integratie van nieuwkomers te bevorderen. Hiermee creëert de
gemeente voorwaarden voor de maatschappelijke integratie en werktoeleiding van
vergunninghouders.

4.7.2 Voorkomen door laagdrempelige toegang tot zorg
Wij versterken de sociale teams
De sociale teams hebben een spilfunctie als het gaat om onze inwoners en hun netwerk te
helpen en waar nodig toe te leiden naar (preventieve) algemene oplossingen en als het niet
anders kan naar maatwerkvoorzieningen. De teams werken gebiedsgericht en verbinden
informele en formele oplossingen. De teams zijn opnieuw ingericht en worden ondersteund
door een coach en een wijkteammanager.
Wij omarmen De Nieuwe Route van Anke Siegers
Steeds vaker lopen mensen vast in de huidige route naar ondersteuning in het sociaal
domein. Met de beste bedoelingen worden er plannen gemaakt vóór mensen in plaats van
mét de mensen die wakker liggen van de situatie. Betrokkenen ervaren hierdoor niet dat de
situatie nog van hen is.
Het verlies aan eigenaarschap leidt tot verbroken verbindingen, afstand, wantrouwen en
bureaucratie. Dit moet en kan anders. Nieuwe Route is onderdeel van het
doorontwikkelingsplan sociale teams. De bestuurders van de netwerkpartners (ZONL, GGD,
Carrefour en gemeente) hebben dit doorontwikkelingsplan samen vastgesteld. Vervolgens is
het plan voorgelegd aan het college. Het college heeft op 1 mei ingestemd met het plan.
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De Nieuwe Route zorgt voor hernieuwd eigenaarschap over de situatie en de oplossingen bij
alle betrokkenen samen. Het ‘anders denken, anders doen’ en organiseren leidt tot een
gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt en organisatie, inwoners en overheid, leefwereld
en systeemwereld. De sociale teams passen de Nieuwe Route toe onder begeleiding van de
coach.
Wij organiseren een passende backoffice
De backoffice van de gemeente ondersteunt de sociale teams. Onze inwoners krijgen
daarmee optimale ondersteuning om de regie over hun leven te hebben, te houden of te
krijgen. Dit doet de backoffice enerzijds door op verzoek ondersteuning bij zorgindicaties te
verlenen en anderzijds ervoor te zorgen dat indicaties die op voorhand een enkelvoudig
karakter hebben en/of gericht zijn op stabilisatie zodat er geen onnodige werkdruk op de
sociale teams komt. De ervaring in de voorgaande jaren heeft geleerd dat het hierbij
voornamelijk gaat om de zorgindicaties van “Wmo oud” en herindicaties (meest Wmo) met
als doel stabilisatie. Daarnaast is de backoffice is verantwoordelijk voor kwaliteit van de
uitvoering. Uitgangspunt hierbij is partnerschap en vertrouwen, maar enige vorm van
toezicht is hierbij noodzakelijk.

4.7.3 Inkoop- en contractmanagement
Wij werken aan een vitale samenleving
In Noordoostpolder is een samenleving waar je wilt wonen, werken en leven, waar je jouw
kinderen veilig kunt laten opgroeien en waar je zelf oud wilt worden. De gemeente is een
heldere opdrachtgever en partner in dat sociaal domein. Wij stellen kaders vast en
toetsingscriteria voor preventieve interventies en maatwerkvoorzieningen in het sociaal
domein die bijdragen aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken en waarin
iedereen mee kan doen.
Wij veranderen en versterken het preventie veld.
Preventie is een geïntegreerd onderdeel van het sociaal domein. Preventie is het creëren van
een vitale en verbonden samenleving met het oog op zelfredzaamheid, op het voorkomen
van (herhaling van) problemen met het oog op ‘iedereen doet mee’ en ‘wij kijken naar elkaar
om’ en de aansluiting tussen algemene voorzieningen en individuele
voorzieningen/maatwerkvoorzieningen met het oog op kostenbeheersing en op- en
afschaling. In de lijn van de transformatie van het Sociaal Domein, gaan wij nu ook het
preventieve veld veranderen. Het doel is om maatwerkvoorzieningen vanuit een
subsidierelatie dan wel inkooprelatie (en de daarbij horende maatschappelijke effecten) om te
buigen naar een algemene voorziening, zodat labelvrij indiceren mogelijk wordt voor
organisaties. En daarbij gebruik wordt gebruik gemaakt van wat er al is en/of afstemmen met
wat er al is.
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Vertaling naar het financiële perspectief
Consequenties voor incidentele middelen
Programma 6 - incidenteel
§
4.7.1
4.7.1

2019

Coalitieakkoord 2018-2022
Investeren in de kanteling (preventie, initiatieven, maatwerkbudget)
€
Transformatie Sociaal Domein (dekking)
€
Totaal €

Programma 6 - incidenteel
§
4.7.1

Perspectiefnota 2019-2022
Sociaal Domein

2020

2022

300.000 €
300.000 €
€
€ 1.500.000 € 1.000.000 €
300.000 € 1.800.000 € 1.000.000 €

2019
€
Totaal €

2021

2020

200.000 €
200.000 €

2021

100.000 €
100.000 €

-

2022
-

€
€

-

Consequenties voor structurele middelen
Programma 6 - structureel
§
4.7.1
4.7.1

4.7.1

4.7.1

2019

Coalitieakkoord 2018-2022
Transformatie Sociaal domein
Dekking transformatie Sociaal domein uit de reserve Sociaal Domein

€
€

Herziene startpositie coalitieakkoord 2018-2022
Transformatie Sociaal Domein: herzien startpositie bij coalitie-accoord: €
geen compensatie WMO-groei, waardoor tekort op Sociaal Domein
toeneemt
Herziene transformatie Sociaal Domein
€
Totaal €

Programma 6 - structureel
§
4.7.1

Perspectiefnota 2019-2022
Uitvoering Sociaal Domein

2020

2022

-

€ 1.800.000 € 1.800.000 € 1.800.000
€ -1.500.000 € -1.000.000 €
-

-

€ -1.800.000 € -1.800.000 € -1.800.000

-

€ 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000
€
500.000 € 1.000.000 € 2.000.000

2019
€
Totaal €

2021

467.500 €
467.500 €

2020
467.500 €
467.500 €

2021
467.500 €
467.500 €

2022
467.500
467.500

Risico’s
Ontwikkelingen financiën Participatiewet
De uitkeringen voor inwoners die onder de Participatiewet vallen worden betaald uit het
Participatiewet-budget. Dit is een openeinderegeling. Er is een tweetal ontwikkelingen dat
ervoor kan zorgen dat het budget niet toereikend is: de nu ingezette daling van het bestand
kan betekenen dat het macro budget daalt.
Echter de problematieken van de mensen die nu nog in de uitkering zitten, zijn forser
waardoor de uitstroomkansen dalen. Bovendien weten we nog niet wat het effect wordt bij
werkgevers op de invoering loondispensatieregelen in plaats van loonkostensubsidie.
Ontwikkeling bestand Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
Instroom in de Wsw is sinds 1 januari 2015 niet meer mogelijk. Het aantal dienstverbanden
neemt af. Door het Rijk is een efficiencykorting op het Wsw-budget doorgevoerd die tot en
met 2020 steeds verder oploopt. Dit betekent dat het lastig kan worden voor de
Gemeenschappelijke Regeling (GR) om een sluitende begroting te realiseren.
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Het eigen vermogen van de GR (€ 1,3 miljoen) biedt beperkt de mogelijkheid om tekorten op
te vangen. Eventuele tekorten moeten dan door de gemeenten worden aangevuld. Om dit
risico te matigen, wordt gewerkt aan het neerzetten van een zogenoemde social firm, waarbij
de insteek is dat instroom en werk past bij de hele groep uit de participatiewet.
Tarieven bestuurlijke aanbesteding WMO en Jeugd
De gemeente is verantwoordelijk voor de inkoop van taken op het gebied van WMO en
Jeugdwet. Er zijn circa 50 gecontracteerde aanbieders die Zorg in Natura leveren. De door de
gemeente gehanteerde tarieven zouden niet altijd kostendekkend zijn voor aanbieders. De
gemeente is daarom in gesprek met aanbieders over de tarieven. In 2019 wordt opnieuw
aanbesteed op basis van de nieuwe inkoopvisie. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de tarieven
bij de producten die worden ingekocht.
Transformatie: ‘anders denken, anders doen’
In Noordoostpolder kiezen we ervoor om de indeling langs de 3 wetten los te laten en het
bereiken van de doelstellingen integraal en eer vanuit het perspectief van de inwoners te
benaderen. Dat doen we langs de programmalijnen Meedoen, Voorkomen en Ondersteunen.
Momenteel wordt hard gewerkt om het ‘anders denken, anders doen’ verder te ontwikkelen,
zowel lokaal als regionaal. De verschuiving van maatwerk naar algemene oplossingen naar
preventie brengt extra kosten met zich mee.
Vluchtelingenaangelegenheden
Een toename van de instroom van asielzoekers (als bijvoorbeeld opvang aan de buitengrens
van Europa in de toekomst onhoudbaar blijkt te zijn) kan leiden tot extra druk op
voorzieningen voor de opvang van asielzoekers en mogelijk tot vergroting van de
maatschappelijke spanningen rond de komst en opvang van asielzoekers. De ontwikkelingen
binnen en buiten Europa worden daarom nauwlettend gemonitord.
Gemeenten zijn vanuit de Jeugdwet verantwoordelijk voor jeugdhulp aan alle minderjarige
inwoners. In overleg tussen de Rijksoverheid (Justitie en Veiligheid), COA en VNG is begin dit
jaar afgesproken dat de organisatie en de inkoop van de jeugdhulp voor asielzoekers per
1 januari 2019 van het COA wordt overgedragen aan gemeenten.
Het budget wat overgaat naar de gemeente is ontoereikend voor de complexe hulpvragen
van de minderjarige asielzoekers.
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5. Samenvatting financiële effecten
perspectiefnota
In onderstaande tabel worden de structurele effecten van de items van deze perspectiefnota
in z’n totaliteit weergegeven16:
Omschrijving
Perspectiefnota 2019-2022
Bevorderen duurzame ontwikkelingen
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Speelplaatsen: revitalisering en renovatie (3 speelplaatsen per jaar)
Basis Registratie Ondergrond (BRO)
Boomveiligheidsonderzoek (VTA inspecties) buitengebied
GR OFGV: onderbrengen nieuwe taken VTH
GR OFGV: onderbrengen nieuwe taken VTH (lagere lasten)
Asfalteren klinkerpaden begraafplaatsen
Asfalteren klinkerpaden begraafplaatsen, niet toerekenbaar aan tarief
Asfalteren klinkerpaden begraafplaatsen, dekking uit tarief
Uitvoering coördinatie vastgoedbeheer, vastgoedbeheer en
grondverkoop, GEO-informatie en toezichthouden
Uitvoering vastgoedbeheer en grondverkoop:
toerekenbaar deel aan grondexploitaties /huren/pachten/leges
Zonnepanelen Bosbadhal (kapitaal- en onderhoudslasten)
Zonnepanelen Bosbadhal (besparing energielasten + SDE-subsidie)
Uitvoering project ViV
ViV: herziening verhoging budget ViV in coalitieakkoord
(reeds opgenomen en verwerkt)
Rijbewijzen: inkomstenderving als gevolg van langere geldigheidsduur
Rijbewijzen: besparing als gevolg van veranderende
werkwijze afhandeling
Reisdocumenten: inkomstenderving als gevolg van
langere geldigheidsduur
Reisdocumenten: besparing als gevolg van
aanpassing werkwijze afhandeling
Doorontwikkeling software financiële applicatie
Tarief OZB aanpassen met inflatiecorrectie
Besparing Sociaal Domein als gevolg van kanteling
Uitvoering Sociaal Domein
Perspectiefnota 2019-2022

16

2019
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

15.000
200.000
50.000
20.000
15.000
150.000
-75.000
38.000
2.000
-38.000

€

350.000 €

€

350.000 €

350.000 €

350.000

-175.000 €

-175.000 €

-175.000 €

-175.000

€
€
€

€
€
153.000 €

24.150 €
-37.300 €
153.000 €

24.150 €
-37.300 €
153.000 €

24.150
-37.300
153.000

€

-70.000 €

-70.000 €

-70.000 €

-70.000

€

-

€

65.000 €

65.000 €

65.000

€

-

€

-37.500 €

-37.500 €

-37.500

€

125.000 €

150.000 €

150.000 €

150.000

€

-37.500 €

-37.500 €

-37.500 €

-37.500

10.000
-245.000
467.500
955.000

€
€
€
€
€

15.000
50.000
20.000
15.000
150.000
-75.000
38.000
2.000
-38.000

16.500
-245.000
-300.000
467.500
500.850

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

15.000
50.000
20.000
15.000
150.000
-75.000
38.000
2.000
-38.000

2022
15.000
50.000
20.000
15.000
150.000
-75.000
38.000
2.000
-38.000

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2021
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

een ‘-‘ teken voor een bedrag geeft een bate dan wel een lagere last weer
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2020

16.500
-245.000
-560.000
467.500
240.850

€
€
€
€
€

16.500
-245.000
-820.000
467.500
-19.150

Het verwachte saldo van de begroting ná verwerking van het coalitieakkoord (inclusief
herziene startpositie coalitieakkoord 2019-2022) en na verwerking van de financiële
consequenties van de perspectiefnota items is:
Omschrijving

2019

Uitgangspositie Perspectiefnota 2019-2022
€
Perspectefnota 2019-2022
€
Saldo begroting na verwerking coalitieakkoord en perspectiefnota €

2020

2021

2022

926.000 € 1.096.000 € 1.198.000 € 1.224.000
955.000 €
500.850 €
240.850 €
-19.150
-29.000 €
595.150 €
957.150 € 1.243.150

In onderstaande tabellen wordt het incidentele effect van deze perspectiefnota in z’n totaliteit
weergegeven en de incidentele ruimte bepaald aan het einde van de planperiode na
toevoeging van het resultaat over 2017.

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

Financiële uitgangspositie reserve beleidsplan
€ 4.404.000 € 3.834.000 € 1.764.000 €
Coalitieakkoord 2018-2022
€
570.000 € 2.070.000 € 1.210.000 €
Positie na verwerking coalitieakkoord 2018-2022 € 3.834.000 € 1.764.000 €
554.000 €

554.000
554.000

Jaarrekeningsresultaat 2017
€ 1.900.000 €
€
€
€
5.734.000
€
3.664.000
€
2.454.000
€
2.454.000
Uitgangspositie na coalitieakkoord en jaarrekeningsresultaat 2017

Ten laste van de reserve beleidsplan worden de volgende zaken gebracht:
Omschrijving
Perspectiefnota 2019-2022 (reserve beleidsplan)
Reconstructie Nagelerstraat, deel Meeuwenkant tot Nagelerbrug
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, stresstest wateroverlast
Renovatie wijkpark De Erven
Opstellen nieuw GVVP
Fietspad Zwartemeerdijk (aanvullend)
Adviseur HR
Sociaal Domein
Totaal ten laste van reserve beleidsplan

2019
€
400.000
€
50.000
€
€
150.000
€
267.000
€
75.000
€
200.000
€ 1.142.000

2020
€
€
€
€
€
€
€
€

75.000
100.000
175.000

2021
€
€
€
€
€
€
€
€

140.000
140.000

2022
€
€
€
€
€
€
€
€

-

De geprognosticeerde stand van de reserve beleidsplan aan het eind van deze planperiode is
€ 997.000.

Pagina 47 van 52

Ten laste van de reserve grondexploitatie, onderdeel herstructurering (woonvisie) worden de
volgende zaken gebracht17:
Omschrijving
Perspectiefnota 2019-2022 (reserve grondexploitatie)
Revitalisering bedrijventerreinen
Revitalisering bedrijventerreinen, subsidie 50%
Herstructurering / verbetering wijken en dorpen
Onderzoek naar het bomen-DNA (en historische beplanting)
Herplant als gevolg van effecten Essentaksterfte
Leader cofinanciering subsidie voor verbeteren van de leefbaarheid
Totaal ten laste van reserve Grondexploitatie (herstructurering)

2019
€
€
€
€
€
€
€

500.000
-250.000
100.000
100.000
100.000
200.000
750.000

2020
€
€
€
€
€
€
€

500.000
-250.000
100.000
200.000
550.000

2021
€
€
€
€
€
€
€

100.000
100.000

2022
€
€
€
€
€
€
€

De geprognosticeerde stand en opbouw van de reserve grondexploitatie is gebaseerd op de
jaarrekening 2017 en bedraagt € 14.502.784 minus € 1.400.000 aan voorstellen in deze
perspectiefnota.

17

een ‘-‘ teken voor een bedrag geeft een bate dan wel een lagere last weer
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-

Bijlage 1 – Begrotingsrichtlijnen 2019
Voor het opstellen van de begroting 2019–2022 worden voor het komende begrotingsjaar de
volgende richtlijnen voorgesteld:
Voor het opstellen van de begroting 2019–2022 worden voor het komende begrotingsjaar de
volgende richtlijnen voorgesteld:
1. Het prijspeil in de materiële sector is hetzelfde als in de begroting 2018, plus 2,4%
inflatiecorrectie; dit laat onverlet dat we wél reëel willen ramen (afwijkingen worden
toegelicht en gemotiveerd).
2. In het algemeen geldt het prijspeil van de begroting 2018, plus 2,4% inflatiecorrectie
voor subsidies, de gemeenschappelijke regelingen en dergelijke, tenzij deze rechtstreeks
zijn gekoppeld aan (bepaalde) personeelskosten of onder budgetfinanciering vallen,
exclusief de zogenaamde waarderingssubsidies.
3. De salariskosten ramen we op het niveau van 2018, plus 3,5% correctie voor
salarisniveau en premies, op basis van de toegestane formatieomvang.
4. We hanteren een salariskostenstijging van 3,5% voor de gesubsidieerde instellingen.
5. We gaan voor het berekenen van de hoogte van de subsidies aan grote instellingen uit
van een gewogen gemiddelde van de inflatiecorrectie voor materiële budgetten en de
correctie voor lonen, namelijk 3,225%18.
6. We houden rekening met deze door de raad vast te stellen perspectiefnota.
7. Vervangingsinvesteringen en nieuw beleid ramen we in de primitieve begroting 2019–
2022.
8. Investeringen met een maatschappelijk nut hebben een afschrijvingsreserve.
9. De tarieven voor de gemeentelijke belastingen, retributies, rechten en
gebruiksvergoedingen worden bij het aanbieden van de begroting definitief behandeld
(uitgangspunt is kostendekkendheid en/of inflatiecorrectie).
10. Conform het beleid voor incidentele baten en lasten wordt de incidentele (netto)opbrengst
van de OZB verantwoord onder de reserve Beleidsplan.
11. De grondprijzen voor woningbouw en bedrijventerreinen worden door het college
vastgesteld in de grondprijzenbrief en ter informatie gestuurd aan de raad(scommissie).
Uitgangspunt voor grondprijzen is:
a. aantrekkelijkheid van de kavels;
b. verhouding/aandeel grondwaarde in totale waarde gerealiseerde woning;
c. verwachtingen markt versus beschikbaarheid grond.
18

Deze ‘gewogen correctie’ komt als volgt tot stand: driekwart van de correctie voor loonkosten (0,75 x
3,5% = 2,625%) vermeerderd met een kwart van de inflatiecorrectie voor materiële budgetten (0,25 x
2,4% = 0,6%). Opgeteld: 3,225%.
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12. We hanteren een rentepercentage van 0% voor nieuwe investeringen en voor de
gebruikelijke reserves wordt een inflatiepercentage van 2,4% gehanteerd.
13. We hanteren een rentepercentage van 1,04% voor de grondexploitaties.
14. Voor investeringen met een economisch nut, niet zijnde gebruiksgoederen, is
projectfinanciering het uitgangspunt, met een rentepercentage van 2,8%.
15. Investeringen met een maatschappelijk nut worden in de basis gefinancierd met
gegenereerde en te genereren middelen uit vrije kasstromen.
16. De MVA-gerelateerde baten en lasten hebben een incidenteel karakter en worden conform
het vigerende grondbeleid en algemene beleid ten aanzien van de scheiding van
incidentele en structurele baten en lasten ten gunste, dan wel ten laste van de algemene
reserve Grondexploitatie gebracht.
17. We ramen de gevolgen van areaalvergroting reëel alsmede de overige ontwikkelingen uit
de meerjarenramingen.
18. De overhead wordt extracomptabel toegerekend aan producten die tariefgerelateerd zijn
over het totaal van de lasten per tariefgerelateerd product. Voor de grondexploitatie geldt
een uitzondering en wordt de overhead intracomptabel verwerkt. De overhead die
intracomptabel aan grondexploitaties is toegerekend, wordt conform het bestaande beleid
berekend over de toegerekende uren.
19. De toerekening van apparaatskosten van de ambtelijke organisatie aan investeringen,
bouwgrondexploitaties en derden ramen we op basis van urentoerekening op het niveau
van 2017.
20. Per 1 januari 2019 hanteren we een inwonertal van 46.632 voor uitgaaf en
inkomstenramingen (inclusief het AZC Luttelgeest voor ca. 500 inwoners).
21. Uitgangspunt is dat de inflatiecorrectie en de correctie voor salarisniveau en premies
worden opgevangen door een bijstelling van de algemene uitkering; daarbij houden we er
rekenschap mee dat hoogte en omvang van het gemeentefonds op dit moment nog
onzeker zijn.
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Bijlage 2 – Subsidieplafonds 2019
Nr Programma
1 Fysieke Leefomgeving

2 Sociale leefbaarheid

TV
1.1
1.2
2.1

Taakveld
Crisisbeheersing en brandweer
Openbare orde en veiligheid
Verkeer en vervoer

2.2
2.4
3.2
5.7

Parkeren
Economische havens en waterwagen
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.2
7.3
7.4

Riolering
Afval
Milieubeheer

7.5
8.1
8.2
8.3
4.2

Begraafplaatsen en crematoria
Ruimtelijke Ordening
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Wonen en bouwen
Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie

Doel van de subsidieverlening
n.v.t.
n.v.t.
Verkeersveiligheid
Innovatiebudget Smart City
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Lustrumviering dorpen en wijken
Stimulering activiteiten in het kader van oud- en nieuw viering
Bevorderen leefbaarheid dorpen en wijken
Educatie verzorging en houden van boerderijdieren
Natuurbescherming
(Mede)gebruik recreatieve fietspaden
Cofinanciering LEADER subsidies
Windenergie
Openstelling schoolpleinen als speelplaats.
Het mogelijk maken dat Stichting Vrienden Emmelerbos de door de
gemeente gewenste activiteiten, zoals het verzorgen van educatie
door het ontvangen van schoolklassen en groepen van kinderen
en/of volwassenen en/of individuele bezoekers, kan aanbieden.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Plafond 2019
28.000
25.000
7.500
5.300
33.900
37.400
1.900
12.500
450.000
50.000
16.500

€

10.700

€
€
€
€
€
€
€
€
€

11.700
-

€

885.800

€

220.200

€

63.500

€

35.900

€

169.100

Bevorderen van sportdeelname door inwoners van Noordoostpolder. €

20.500

n.v.t.
n.v.t.
Promotie en stimulering FairTrade
Dag van de Duurzaamheid
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Aanbod voor- en vroegschoolse educatie voor peuters met een
(taal)achterstand.
Basisaanbod peuteropvang voor goede voorbereiding
basisonderwijs.
Versterken opvoedvaardigheden van ouders.
Voorkomen van schooluitval door inzet van expertise
schoolmaatschappelijk werk en jeugdarts in het basis- en voortgezet
onderwijs.
Het bevorderen van sport en bewegen in relatie tot het voorkomen
van gezondheidsrisico’s van jongeren. Er wordt aandacht besteed
aan het ontwikkelen/ verbeteren van structureel gezond-, beweeg- en
pedagogisch beleid. Hierbij is er extra aandacht voor kwetsbare
doelgroepen.

Bevorderen en instandhouden van paard- en pony-rijden voor
mensen met verstandelijke e/o lichamelijke handicap, gericht op
€
revalidatie & recreatie.
Het instandhouden van een overdekte en openlucht zwemvoorziening
€
in de gemeente Noordoostpolder.
Het in stand houden van een basisbibliotheek in Noordoostpolder.

€

Amateurkunstbevordering door verenigingen en activiteiten
€
in het kader van amateurkunst incidentele subsidie te verlenen.
Het faciliteren van professionele podia, een erfgoedcentrum, actieve
receptieve kunsteducatie, exposities en een kunstuitleen. Voorts
stimuleren van de amateurkunstbeoefening door repetitieruimten
beschikbaar te stellen tegen gereduceerde tarieven en het bieden van €
cultuureducatie voor het basis- en voortgezet onderwijs.
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5.4
5.5

Kunst
Cultureel erfgoed

5.6

Media

Het stimuleren van het vertellen van het verhaal van de polder en het
stimuleren van het onderhoud van monumenten.
Zie 5.3
Stimuleren van onderhoud en restauratie van monumenten.
Het in stand houden van een lokale omroep met een toegekende
zendmachtiging (Commissariaat v/d Media) en voldoen aan de
Mediawet 2008.

13.100
593.600
1.065.200
41.000

2.227.000

€

20.500

€
€

27.600

€

16.700

Nr Programma
3 Economische ontwikkeling

4 Dienstverlening en besturen
5 Financiën

6 Krachtig Noordoostpolder

TV
0.3
2.3
3.1
3.3

Taakveld
Beheer overige gebouwen en gronden
Recreatieve havens
Economische ontwikkeling
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

0.1
0.2
0.5
0.61
0.62
0.64
0.7
0.8
6.1

Bestuur
Burgerzaken
Treasury
OZB woningen
OZB niet-woningen
Belasting overig
Algemene uitkering en overige uitkeringen
Overige baten en lasten
Samenkracht en burgerparticipatie

Doel van de subsidieverlening
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Het stimuleren van toeristische en recreatieve mogelijkheden in
Noordoostpolder door de bekendheid en aantrekkelijkheid van het
gebied voor toeristisch en recreatief gebruik te vergroten
Het gericht bijdragen aan de landelijke bekendheid en het vergroten
van de aantrekkelijkheid van Noordoostpolder als woon-, werk- en
recreatiegebied door het organiseren van publieksevenementen voor
nieuwe en bestaande inwoners, nieuwe en bestaande
toeristen/recreanten en nieuw en bestaand bedrijfsleven

€
€
€
€

Plafond 2019
-

€

86.800

€

107.600

Het bevorderen van internationaal samenwerken.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Het bevorderen ontwikkeling kindcentra in wijken en dorpen.

€
€
€
€
€
€
€
€
€

25.000
20.500

Het versterken van de eigen kracht en het netwerk van inwoners om
mee te kunnen doen aan de samenleving in Noordoostpolder.

€

1.073.500

€
€
€

88.500
310.700
-

€

1.179.900

Het bevorderen van integratie.
Ondersteunen en bemiddelen van vrijwilligers(organisaties).
Ondersteunen van mantelzorgers om overbelasting te voorkomen.
Het versterken van de eigen kracht en het netwerk van inwoners om
mee te kunnen doen aan de samenleving in Noordoostpolder.
6.2
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Wijkteams

6.3
6.4
6.5
6.6
6.71
6.72

Inkomensregelingen
Begeleide participatie
Arbeidsparticipatie
Materiële voorzieningen
Maatwerk dienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18-

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

7.1

Volksgezondheid

Sociaal team, specialistentafel,VIA. vanwege doorontwikkeling nog
niet bekend.
Het ondersteunen van kwetsbare inwoners bij het kiezen van hulp,
diensten en activiteiten waarmee zij zich zo zelfstandig mogelijk
kunnen redden en kunnen meedoen in de samenleving.
Bereikbaarheid bij crisis.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Laagdrempelige inloopvoorziening voor mensen met psychische
kwetsbaarheid of verslavingsproblematiek.
n.v.t.
Het bevorderen van de gezondheidstoestand van de jeugd van 0 tot 4
jaar (wettelijke taak); uitvoering uniform en maatwerk
door periodiek gezondheidsonderzoek, preventiebeleid en
opvoedingsondersteuning.

nog niet bekend
€

139.500

€
€
€
€
€
€
€

8.500
-

€

142.100

€

-

€

673.300

