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Aanbiedingsbrief
Inleiding
Aan de gemeenteraad,
Inleiding
Natuurlijk helpt het wanneer de economie groeit en het kabinet geen bezuinigingen doorvoert. Maar
niets komt vanzelf. Voor u ligt een begroting waarin wij de ambities van dit college hebben uitgewerkt
in concrete en realistische plannen. Wij bieden u een begroting aan, waarbij wij op een zodanige
manier zijn omgegaan met onze afhankelijkheid van het Rijk en met goede aandacht voor de lokale
lastendruk, dat de voorzieningen ook in de toekomst betaald kunnen worden. Een begroting met
realistische ambities en concrete doelstellingen, waarin naar onze verwachting de gemeenteraad, de
inwoners en bedrijven van gemeente Noordoostpolder zich zullen herkennen en die ons allemaal
verder brengt.
De huidige, en begrote financiële positie is een goede basis voor de ontwikkelingen die worden
voorzien en de rol die gemeente Noordoostpolder daarin voor zichzelf ziet.
Het college heeft invulling gegeven aan het ontwikkelen van plannen om de drie geformuleerde
ambities uit de begroting 2017 – 2020 concreet vorm te geven. Die ambities zijn: het realiseren van
toekomstbestendige huisvesting voor de tweede fase van het voortgezet onderwijs, het vormgeven
aan een kwaliteitsimpuls voor het openbaar gebied, mede door het reduceren van kleine ergernissen
en het realiseren van een klanttevredenheidsmeter voor inwoners die gebruik maken van
zorgaanbieders in het Sociaal Domein. De concretisering van deze plannen sluit aan bij overige
speerpunten voor de komende jaren, zoals de invulling van de drie gedecentraliseerde taken Jeugd,
Participatie en Wmo2015 in relatie tot het hiervoor beschikbare budget, een goed onderhoudsniveau
van de openbare ruimte en nieuwe projecten, zoals het Centrumplan Emmeloord, Voorzien in
Vastgoed en Werelderfgoed Schokland/Nieuwe Natuur.
Deze begroting is het resultaat van de uitwerking van de in juli vastgestelde Perspectiefnota en is
opgesteld op basis van de septembercirculaire. Het resultaat laat geen verrassend ander beeld zien
ten opzichte van de Perspectiefnota 2018 – 2021. Het is een ambitieuze en evenwichtige begroting
geworden, maar ook met een twist. Een twist, omdat na drie jaren ervaring met de gedecentraliseerde
taken Jeugd, Participatie en Wmo2015, moet worden vastgesteld dat het Rijk te weinig middelen heeft
gegeven om deze taken uit te voeren op een manier waarvoor wij verantwoordelijk kunnen en willen
zijn. Als college hebben wij de ontwikkelingen rondom het beleid en de financiering van het sociaal
domein nadrukkelijk gevolgd en alles in het werk gesteld om autonoom beleid te kunnen blijven maken
en uitvoeren. Wij hebben Den Haag laten weten waar haar rol en de financiën in het
decentralisatieproces knelpunten oplevert en waar wij verbetering verwachten. Ondanks de niet
optimale transitie denken wij dat het is gelukt onze inwoners die zorg te geven die zij nodig hebben.
Wij houden onze ogen en oren open om te signaleren of er inwoners zijn die niet die zorg krijgen die
hen helpt of niet tevreden zijn over de geleverde zorg.
Voortbordurend op de cijfers en ervaringen van de afgelopen jaren is de verwachting dat bedrijven ook
in 2018 zullen investeren, de woningmarkt het goed blijft doen, met de nieuwe woningbouwkavels die
in de verkoop gaan in Emmeloord (Emmelhage fase II) en Marknesse, en dat het nieuwe Centrumplan
Emmeloord een positieve impuls zal geven aan de economie in het centrum van Emmeloord. Deze
ontwikkelingen zorgen er voor dat het te onderhouden areaal in Noordoostpolder groter wordt, bij een
ongeveer gelijkblijvend tot licht stijgend aantal inwoners. Een groter areaal betekent meer lasten,
terwijl de algemene uitkering nauwelijks zal stijgen om dit te compenseren.
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Realisatie toekomstbestendige huisvesting voortgezet onderwijs
Om invulling te kunnen geven aan de realisatie van toekomstbestendige huisvesting voor de tweede
fase van het voortgezet onderwijs is het beleidsplan voor alle openbare gebouwen in gemeente
Noordoostpolder geconcretiseerd in de vorm van Voorzien in Vastgoed. De concretisering laat zien
dat het mogelijk is om deze ambitie waar te maken, waarbij ook aandacht is voor de huisvesting van
het primair en speciaal onderwijs. De uiteindelijke realisatiemogelijkheden zijn afhankelijk van de
fasering, maar ook van de ambities van de scholen zelf om tot succes te komen. Het hoofdstuk
duurzaamheid vraagt bijzondere aandacht. Wij willen duurzame onderwijshuisvesting en duurzaam
bouwen betekent meestal hogere (bouw)kosten. Wij kiezen daarin voor een integrale benadering. Dat
houdt in dat niet alleen wordt gekeken naar de kosten, maar ook naar de besparingen van
onderhoudskosten en aan energielasten, bij zowel de gemeente als bij de onderwijsinstellingen. Wij
kunnen niet uitsluiten dat de invulling van de duurzaamheidsambitie zal resulteren in een aanvullende
middelenvraag.
Het uitvoeringsplan van Voorzien in Vastgoed, dat gepland is voor de raad van december 2017, vormt
het sluitstuk voor het kunnen geven van een adequate ondersteuning van de huisvesting die
noodzakelijk is om onze inwoners die voorzieningen te bieden, waarvan wij denken dat deze bijdragen
aan de kwaliteit van werken, wonen en recreëren in deze gemeente. De concretisering, in de vorm
van een Integraal Plan Huisvesting Onderwijs, zal laten zien dat het mogelijk is om deze ambitie waar
te maken, waarbij ook aandacht is voor de huisvesting van het primair en speciaal onderwijs. In
Voorzien in Vastgoed is ook aandacht voor huisvesting ten behoeve van kunst, cultuur en sport.
Vormgeven geven kwaliteitsimpuls openbaar gebied
Goed onderhouden openbaar groen verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving. Om daar invulling aan
te geven wordt de kwaliteit en uitstraling van het groen verbeterd, bijvoorbeeld door de
onkruidbeheersing langs de hoofdwegen op A-niveau te brengen, de entrees van wijken en dorpen
van kleurrijke beplanting te voorzien, verbeteren van voorzieningen in de openbare ruimte voor
honden, extra speeltoestellen te vervangen en te plaatsen, onderzoek naar de vitaliteit, veiligheid,
beheer en onderhoud van het bomenbestand. Speciale aandacht geldt voor de Essentaksterfte, het
veiliger maken van wegbermen en een nieuw plan voor stedelijk waterbeheer.
Het totaalpakket aan maatregelen geeft een kwaliteitsimpuls aan de hele openbare ruimte en pakt
tevens de oorzaken van kleine ergernissen aan.
Klanttevredenheidsmeter afnemers zorg in het Sociaal Domein
Voor de geleverde zorg in 2017 wordt de meting van tevredenheid gecombineerd met de
rechtmatigheidstoets die moet worden gedaan voor de jaarrekening. De voorbereidingen van de
tevredenheidsmeting zijn in oktober 2017 afgerond. De tevredenheidsmetingen zullen worden
uitgevoerd door middel van een substantieel aantal huisbezoeken, zodat een representatief beeld
ontstaat van de ervaringen die onze inwoners hebben met onze zorgleveranciers en met gemeente
Noordoostpolder. De planning is dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2018 zullen zijn
uitgevoerd.
Decentralisaties
De voorliggende begroting maakt het mogelijk dat de goede zorg en aandacht die wordt geboden aan
hen die dat nodig hebben, verder wordt verbeterd. De komende jaren gaat een belangrijk deel van
onze aandacht uit naar preventie, om de noodzaak en behoefte aan zorg zo beperkt mogelijk te
houden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, participatie en
het voorkomen dat kinderen zonder kwalificatie hun schoolperiode afronden. De taken in het sociaal
domein die wij als gemeente hebben, willen wij invullen op een manier die niet alleen passend is bij de
wensen en behoeften van onze inwoners, maar ook effectief en passend bij de middelen die wij daar
voor hebben in de komende begrotingsperiode.
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Vóór 2020 kan geen eindbeeld geschetst worden van de relatie tussen de gedecentraliseerde
(integratie)budgetten en de lasten van de uitvoering van het beleid dat nodig en effectief wordt geacht
voor onze inwoners. Dat komt doordat de transitie nu wel heeft plaatsgevonden, maar de
transformatie nog niet.
In het transformatieproces moet duidelijk worden wat de te realiseren voordelen zijn op inkoop,
zorgindicatie en preventie. De afgelopen drie jaren is vanuit het Rijk duidelijk geworden dat
verschillend wordt gecalculeerd voor de drie taken, waarbij voor de begroting 2018 en verder, met
name de budgettering voor Jeugd in de verdrukking zit. Gezien de verwachte rijksuitkeringen voor de
komende vier jaren, zal een andere invulling gegeven moeten worden aan het begrip budgettair
neutraal begroten van de drie gedecentraliseerde taken dan zoals het Rijk dat ziet.
De tekst van ons coalitieakkoord 2014 – 2018 luidt:
‘Wij geven het college de opdracht om de overheveling van taken van het Rijk naar
gemeenten (decentralisaties) budgetneutraal uit te voeren. Wanneer dit niet toereikend blijkt te
zijn, zal het college eerst de rijksoverheid aanspreken. Wanneer de kwaliteit van de geleverde
zorg in Noordoostpolder desondanks op een onaanvaardbaar laag niveau komt te liggen, is
lastenverzwaring de laatste optie’.
Dit college houdt niet van wachten maar van daden. Wij kunnen en willen niet langer wachten op Den
Haag, maar blijven wel met hen in gesprek, onder andere door deelname in VNG-commissies.
Lastenverzwaring vinden wij ook geen goede optie om de financiering van de gedecentraliseerde
taken duurzaam te regelen. Door met ingang van 2018 de integrale budgetneutraliteitbenadering, en
rekening houdend met de verwachte bijstellingen door het Rijk van budgetten voor de bijstand voor de
komende jaren, ontstaat begrotingsevenwicht. Het in enge zin verlaten van budgetneutraliteit voor de
drie gedecentraliseerde taken van het Rijk en het doorvoeren van budgetneutraliteit voor het brede
sociaal domein, zorgt er voor dat het uitgangspunt, van een duurzaam materieel sluitende
(meerjaren)exploitatie op basis van reëel begroten, gestand wordt gedaan.
Het formeel effectueren van die budgetneutraliteit conform het collegeprogramma betekent voor deze
begroting dat het surplus van de Wmo2015 budgetten ad € 0,4 miljoen naar de budgetten voor
jeugdzorg vloeit. Als gevolg van de stroomlijning waarvoor wij hebben gekozen, vloeit het surplus van
onze eigen Wmo 2007 budgetten, dat € 1,1 miljoen bedraagt, eveneens naar de budgetten voor
jeugdzorg. Het effect voor het begrotingsresultaat, het jaarrekeningresultaat en de koepelreserve
sociaal domein is per saldo hetzelfde als de tot nog toe gehanteerde werkwijze, omdat nog steeds de
afzonderlijke overschotten en tekorten zullen worden gesaldeerd en worden toegevoegd of onttrokken
aan de koepelreserve sociaal domein. De voorlopige conclusie ten aanzien van de budgettering voor
de drie decentralisaties is dat het rijk gemeente Noordoostpolder € 2,9 (jeugd) – € 0 (participatie) - 0,4
(Wmo 2007) = € 2,5 miljoen per jaar te weinig budget geeft om deze taken budgettairneutraal uit te
voeren. Voor deze begroting zijn daarom de volgende maatregelen doorgevoerd:
•

De gestroomlijnde budgetneutraliteitbenadering voor het sociaal domein houdt in dat
gemeente Noordoostpolder € 1,1 miljoen van haar autonome budget uit de WMO 2007, welke
algemene middelen zijn, en € 400.000 van het budget uit de Wmo2015, overhevelt naar de
budgetten voor jeugdzorg.

•

Naast deze effectuering dient de transformatie van beleid en uitvoering in een lagere last van
€ 1,4 miljoen te resulteren over een realisatieperiode van drie jaren. De transformatie wordt
wenselijk en haalbaar geacht.

•

De drie decentralisaties en het sociaal domein worden niet meer als iets aparts gezien in onze
begroting, maar als één van onze taken die integraal wordt gewogen bij het opstellen en
vaststellen van de begroting.
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•

Vanuit de gedachte dat het sociaal domein een integraal onderdeel is van de gemeentelijke
taken en budgetneutraliteit geen doel op zich is, kan het willen afschaffen van de
Koepelreserve Sociaal Domein bij een volgende begroting worden heroverwogen.

Heffingen/tarieven
Het beperken van de lastendruk voor onze inwoners en bedrijven heeft een hoge prioriteit. De meeste
inwoners krijgen in 2018 een lagere aanslag gemeentelijke heffingen. Dat is een gevolg van het
verlagen van de tarieven voor rioolheffing en afvalstoffenheffing. Voor de meeste huishoudens is deze
daling zo groot, dat hiermee de stijging van de OZB-tarieven van 1,6% teniet wordt gedaan.
De 1,6% verhoging van de OZB-tarieven is de helft van de normverhoging die de overheid heeft
vastgesteld voor 2018. Deze zogenoemde macronorm bedraagt +3,1%. De OZB-tarieven worden wel
gecorrigeerd voor de gemiddelde waarde-effecten per belastingcategorie, zodat per saldo gemiddeld
1,6% meer aan belastingen wordt geheven dan in 2016, zonder de areaaluitbreiding. Alle overige
gemeentelijke tarieven worden voor de inflatiecorrectie van 1,6% aangepast, met uitzondering van
begraven.
De mutaties voor de tarieven op een rij:
•

OZB: verhoging van 1,6%;

•

Rioleringsheffing: een verlaging met 10%;

•

Afvalstoffenheffing: een verlaging van 3,4%;

•

Begraven: +0%;

•

Leges: +1,6%.

Omgevingswet
De Omgevingswet loopt opnieuw vertraging op. Volgens de minister wordt de vertraging van de wet
veroorzaakt door de complexiteit van de ministeriële regelingen en de vier aanvullingswetten. Het
vraagt meer tijd dan ze had geschat en ze geeft nu de voorkeur aan zorgvuldigheid boven snelheid.
Het uitstel zou geen gevolgen hebben voor de einddatum van de transitie in 2029. De Raad voor de
Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) vindt uitstel met twee jaar tot 2021 ‘een reële optie’. De nieuwe
invoeringsdatum is nu 1 januari 2021. De komende tijd moet blijken of deze datum haalbaar is en wat
de consequenties zijn.
Voor de begroting heeft uitstel van de invoering de consequentie dat de eerdere afbouw van leges
wordt herzien.
•

Voor de jaren 2020 en 2021 is de eerdere verlaging van € 250.000 voor legesopbrengsten
Omgevingsvergunningen teruggedraaid.

Startpositie begroting
Na verwerking van alle voorstellen uit de Perspectiefnota 2018- 2021 gaf dat een verwacht structureel
begrotingsoverschot van € 18.719 voor 2018 en dat liep fractioneel af tot € 6.246 voor 2021. Deze
resultaten waren exclusief de uitwerking van de meicirculaire.
De uitgangspositie van de Perspectiefnota voor de begroting 2018 – 2021, zoals vastgesteld in de
raadsvergadering van 10 juli 2017:
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Programmaperiode

2018

Basisbegroting 2018
Extra capaciteit toezicht brandveiligheid (0,8 fte)
Verhogen uitstraling openbaar groen - structureel
Oplossen parkeerproblemen in bestaande fysieke omgeving
Het uitvoeren van structureel woonbeleid
Uitvoering nieuw hondenbeleid - structureel
Exploitatie Poldertoren
Kwaliteitsmanagement control - structureel
Decemberactiviteiten personeel
Taakstelling bezoekerscentrum WEC (Cultuurbedrijf)*
Investeringslast bezoekerscentrum*
Demping variabiliteit begrotingsresultaten
Voorzien in vastgoed - structureel
GR-GGD
GR-VRF
Tussentelling

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

2020

2021

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

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

-325.000
-11.138
-49.932
-832.470

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

-325.000
-11.138
-49.932
-882.470

-325.000
-11.138
-49.932
-882.470

18.719

7.064

6.246

6.246

Stand inclusief perspectiefnota (maar exclusief meicirculaire)

Begrotingsresultaten
In het onderstaande staatje zijn de verwachte begrotingsresultaten voor 2018 – 2021 opgenomen en
afgezet tegenover de verwachte resultaten van de Perspectiefnota.
Jaar
Perspectiefnota

Begroting

2018

2019

2020

2021

€ 18.719

€ 7.064

€ 6.246

€ 6.246

positief

positief

positief

positief

€ 88.715

€ 81.085

€ 59.904

€ 33.489

positief

positief

positief

negatief

De begrotingsresultaten resultaten liggen in lijn met de uitkomsten zoals gepresenteerd in de
Perspectiefnota 2018 - 2021. Op een aantal onderdelen zijn er wijzigingen doorgevoerd, in het kader
van reëel begroten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de consequenties van de nieuwe
kostenverdelingssystematiek van de Omgevingsdienst Flevoland, nieuwe en meer grondexploitaties
(die geheel of gedeeltelijk doorberekend kunnen worden), uitstel van de invoering van de
Omgevingswet en een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Als gevolg van de
begrotingsuitkomsten is een onttrekking aan de reserve beleidsplan niet meer nodig.
•

De begrote onttrekking aan de reserve beleidsplan van € 300.000 voor 2019 ten behoeve van
‘demping variabiliteit begrotingsresultaten’ is vervallen.

Regeerakkoord nieuw kabinet
Deze begroting is autonoom opgesteld, zonder verwachtingen die worden geschetst op basis van het
nog verse Regeerakkoord die het nog te vormen nieuwe kabinet Rutte III zal uitwerken. Het nieuwe
kabinet investeert de komende jaren fors extra op diverse departementen. Het Regeerakkoord van het
kabinet Rutte III laat daardoor voor de (meerjaren)begrotingsperiode 2019 – 2022 een verwachte
stijging zien van de algemene uitkering. De opschalings- of apparaatskorting blijft bestaan. Wat de
hogere algemene uitkering netto voor gemeenten betekent is nog niet te schatten, omdat het kabinet
de budgetten van de drie decentralisaties en de inflatiecorrectie hiervoor, verrekend met het hogere
accres van de algemene uitkering. De concrete effecten zullen worden gepresenteerd in de
meicirculaire van 2018 ten behoeve van de programmabegroting 2019 - 2022.
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Het Regeerakkoord laat zien dat het nieuwe kabinet voor een veelheid aan beleidsdoelen samen wil
optrekken met gemeenten. De beleidsvelden waar verdere uitwerking van het Regeerakkoord zal
plaatsvinden zijn: Openbaar bestuur, Veiligheid, Milieu, Onderwijs, Onderzoek en Innovatie, Zorg en
Sociale Zekerheid. De afgelopen jaren is veel gesproken en gespeculeerd over verruiming van het
gemeentelijke belastinggebied. In het Regeerakkoord is dit onderwerp niet opgenomen. Het lijkt dan
ook niet waarschijnlijk dat het nieuwe kabinet hier invulling aan wil geven.
Begroting nieuwe stijl: een webversie
De begroting 2018 – 2021 wordt in een geheel nieuwe vorm gepresenteerd op de website. Geen
ouderwetse pdf meer waarbij 300 pagina’s tekst en cijfers moeten worden doorlopen, maar een
compacte, overzichtelijke en transparante begroting. De webversie is gericht op gemak en eenvoud
om zo een groter publiek te bereiken en om het lezen voor het bestaande publiek te vergemakkelijken.
De komende jaren worden ook de andere begrotingsproducten op deze wijze opgesteld en
beschikbaar gesteld.
Wij denken hiermee een verdere invulling te geven aan het bestuur dat wij willen zijn: ‘een
bestuur dat in een open verbinding wil staan met de samenleving, zonder afstand tot onze
inwoners. Wij staan voor een overheid die zich dienstbaar opstelt: de gemeente is er voor
onze inwoners en bedrijven en niet andersom. Daarom willen wij een begroting die alle onze
burgers kunnen begrijpen.

Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder,

de secretaris,

de burgemeester,

9

Missie, visie en lange termijn beleid
Inleiding
De programmabegroting is een onderdeel van de planning & control cyclus. Deze cyclus start ideaal
gesproken met een missie en een visie. Deze worden vertaald in lange termijnbeleid en
geconcretiseerd in meerjarige beleidsnota’s. Over het meerjarig beleid wordt jaarlijks in de
programmabegroting verslag gedaan over de stand van zaken en de plannen voor het komende
begrotingsjaar. In de programmabegroting 2018 is een link gelegd tussen het meerjarig beleid en de
programmabegroting door de relevante beleidsnota’s (beleidskaders) op te nemen bij de
programma’s. De visie en missie voor de Noordoostpolder zijn weggelegd in de Toekomstvisie
Noordoostpolder 2030, (Ruimtelijke) Structuurvisie Noordoostpolder 2025, Sociale Structuurvisie,
beleidsplanning 2014-2017, het coalitieakkoord 2014-2018, perspectiefnota's 2015-2018, 2016-2019,
2017-2020 en 2018-2021.
In de (ruimtelijke) structuurvisie Noordoostpolder 2025 zijn drie pijlers benoemd welke de basis
vormen van de ruimtelijke structuurvisie Noordoostpolder 2025 en is de (ruimtelijke) koers bepaald
richting het jaar 2025.
Veel aandacht gaat uit naar het sociale domein en dan met name naar de ontwikkeling van de drie
decentralisaties van taken met betrekking tot de Jeugdhulp, AWBZ naar Wmo en de Participatiewet. In
dit kader zijn ook de 6 kernopgaven van de Sociale Structuurvisie ‘sociaal en vitaal op eigen kracht’ uit
2012 opgenomen waar richting wordt gegeven hoe om te gaan met de dynamiek, trends en
ontwikkelingen, op een wijze dat de leefbaarheid en vitaliteit binnen Noordoostpolder wordt behouden
of gestimuleerd.

Toekomstvisie 2030
De toekomstvisie 2030 voor de gemeente Noordoostpolder is vastgelegd in de nota “Ruimte voor
kwaliteit”. De visie biedt een duidelijke werkwijze om toekomstige ontwikkelingen te kunnen
beoordelen. In voornoemde nota worden ontwikkelingsrichtingen per deelgebied en de omliggende
dorpen aangegeven, waarbij wordt voortgebouwd op de aanwezige sterke punten. In 2002 heeft de
raad besloten de nota “Ruimte voor kwaliteit” van de gemeente Noordoostpolder te beschouwen als
toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen. In 2009 heeft de raad ingestemd met de
geactualiseerde tien richtinggevende stellingen uit de toekomstvisie 2030. Deze geactualiseerde
stellingen zijn een belangrijke inspiratiebron geweest voor de (ruimtelijke) structuurvisie voor het
landelijk gebied welke door de raad is vastgesteld in december 2013.
De tien richtinggevende stellingen van de toekomstvisie 2030 luiden:
1. Noordoostpolder creëert echte ruimte voor ontwikkeling.
2. De gemeente stimuleert, faciliteert en regisseert ontwikkelingen.
3. De essenties van het unieke ontwerp van de gemeente worden bij ontwikkelingen gerespecteerd.
4. Noordoostpolder blijft primair een open agrarisch gebied en geeft ruimte aan duurzame en
innovatieve initiatieven.
5. De schaalgrootte van Noordoostpolder biedt de mogelijkheid tot zonering om de juiste functies op
de juiste plaats te situeren.
6. ‘Nieuw water’ is zowel noodzaak als kans.
7. Noordoostpolder streeft naar een hoogwaardig woon-, werk- en leefklimaat voor al haar inwoners.
8. Interessante met elkaar verweven combinaties van wonen, recreëren en werken leiden tot
differentiatie en een aantrekkelijk ruimtelijk contrast.
9. Noordoostpolder kiest voor leefbare dorpen en wijken met een eigen karakter en
voorzieningenniveau.
10. Dorpen en wijken worden geherstructureerd met behoud van de authentieke kwaliteiten.
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De toekomstvisie dient te worden beschouwd als een ontwikkelingsgerichte werkwijze om, recht
doende aan de kernkwaliteiten van Noordoostpolder, daarmee de vragen van de toekomst te kunnen
vertalen in concrete polderoplossingen. Dat betekent niet dat de visie een knellend keurslijf moet zijn.
Het betekent ook niet dat de visie, zoals die is neergelegd in de nota “Ruimte voor kwaliteit”, tot het
jaar 2030 bepalend zal zijn. De raad heeft daarom besloten de visie van Noordoostpolder iedere
raadsperiode te bezien en, indien gewenst, te actualiseren.

Ruimtelijke structuurvisie Noordoostpolder 2025
De structuurvisie, die primair gericht is op het Landelijke gebied, gaat, mede op basis van de
Toekomstvisie 2030, uit van een evenwicht tussen ‘people’, ‘planet’ en ‘profit’ of - in andere woorden sociale, landschappelijke/ecologische en economische duurzaamheid. Vertaald naar de specifieke
situatie van de gemeente Noordoostpolder, komen drie invalshoeken naar voren die fungeren als de
pijlers van de toekomstige ontwikkeling van de gemeente en daarmee van de structuurvisie:
•

•

•

het behouden/versterken van de leefbaarheid in de gemeente: samen houden we het leefbaar. In
sociaal opzicht is de gemeente sterk, krachtig en vitaal. De inwoners van de gemeente
Noordoostpolder moeten zich thuis blijven voelen; het moet hier goed wonen, werken en
recreëren zijn. Er is voldoende te doen en als het even tegen zit, is er hulp;
het behouden/versterken van het cultuurhistorisch waardevolle landschap. De essentie van het
unieke ontwerp vormt het vertrekpunt bij nieuwe ontwikkelingen. We gaan op verantwoorde wijze
om met de beperkte grondstoffen;
het behouden/versterken van de (plattelands)economie. Bedrijvigheid heeft de mogelijkheid zich
te vestigen en te ontplooien.

Deze drie pijlers betekenen dat we op basis van de structuurvisie richting 2025 koersen op:
• een zichtbare en beleefbare cultuurhistorie en behoud van het landschappelijk raamwerk;
• een levend landschap waarin ruimte is voor agrarisch gebruik, maar waar ook de natuur ruimte
heeft;
• een duurzame gemeente Noordoostpolder, waarin we kansen bieden voor opwekking en gebruik
van energie uit duurzame bronnen;
• een sterke sociale cohesie;
• het geven van ruimte om op vrijkomende agrarische bedrijfskavels (vab’s) bewoning en
economische bedrijvigheid mogelijk te maken;
• een zodanig woningaanbod, dat een ieder een plek kan vinden in de gemeente en waarbij we
uitgaan van het opvangen van de natuurlijke groei van het aantal huishoudens;
• een situatie waarin bedrijvigheid de mogelijkheid krijgt zich te vestigen en te ontplooien, waarbij
het niet alleen gaat om bedrijven/industrie in de klassieke zin, maar ook om recreatieve
bedrijvigheid en ‘footloose’ bedrijvigheid, zoals werken aan huis, zzp’ers en dergelijke;
• infrastructuur die ervoor zorgt dat alle doelgroepen zich veilig en snel door de gemeente kunnen
voortbewegen en op het bevorderen van duurzame mobiliteit.
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Sociale Structuurvisie
Vitaliteit en veerkracht behouden en versterken. Een sociaal en vitaal Noordoostpolder = een
duurzaam Noordoostpolder. Een sociale structuurvisie geeft richting hoe om te gaan met de
dynamiek, trends en ontwikkelingen, zodanig dat je de vitaliteit en leefbaarheid binnen de gemeente
en de afzonderlijke kernen behoudt of stimuleert. Het gaat er hierbij om dat inwoners zich er thuis
voelen, dat ze er goed kunnen wonen, werken en recreëren en hun vrije tijd doorbrengen en dat er
een levensvatbaar voorzieningenniveau is. Of mensen zich ook daadwerkelijk thuis voelen hangt
mede af van de strategische keuzes die de gemeente maakt ten aanzien van de thema’s als
participatie van inwoners, behoud van voorzieningen, zorg voor kwetsbare bewoners, samenhang
tussen fysieke, economische en sociale krachten, struikelblokken en kansen. De sociale structuurvisie
geeft richting. De gemeente zet met de sociale structuurvisie duidelijke ambities en doelen neer. Dit
vraagt om verbinding tussen opgaven en partijen. Dit vraagt om verbinding van mensen, dingen
samen doen om iets voor elkaar te krijgen. Samen sociaal en vitaal!
De Sociale Structuurvisie ‘sociaal en vitaal op eigen kracht’ uit 2012 is gebaseerd op zes kernopgaven
(prioriteiten), te weten:
1. Onderwijs en bedrijfsleven sluiten op elkaar aan.
Jongeren moeten in Noordoostpolder na hun opleiding aan de slag kunnen. Dat betekent dat
onderwijsinstellingen voortdurend kijken naar de vraag van werkgevers en dat de gemeente een
goed gevarieerd bedrijvenaanbod heeft.
2. Iedereen doet mee.
Wie moeite heeft om mee te komen, valt op en krijgt hulp. Als het even kan, signaleren netwerken
in de directe omgeving of iemand een steuntje in de rug nodig heeft. Zij ondersteunen buurt- en
dorpsbewoners, maken oplossingen zichtbaar en houden in de gaten of het lukt om mee te doen.
3. Versterken vrijwillige inzet, informele zorg & mantelzorg.
Zorgen voor een ander omdat het dankbaar werk is en het fijn is om te doen. Een wandeling, een
kopje thee of boodschappen doen. Noordoostpolder blinkt uit in vrijwillige inzet. De gemeente zet
vrijwilligers in het zonnetje en biedt ondersteuning waar nodig. Zo krijgt de eigen kracht een extra
stimulans.
4. Herstructureren van het voorzieningenniveau.
Makkelijk meedoen aan activiteiten in de dorpen en de wijken. Dat is het idee van deze
kernopgave. De gemeente vindt het belangrijk dat er in ieder dorp een goed bruikbaar gebouw
staat dat voldoet aan de behoeftes van gebruikers en dat voldoende ruimte biedt voor activiteiten.
Dorpsbelangen, wijkplatforms en verenigingen zijn aan zet.
5. Benutten buitengewoon Noordoostpolder.
Het buitengebied is uniek in opzet en aantrekkelijk rustig en groen voor wie ‘naar buiten wil’. Die
waarden zet de gemeente samen met ondernemers om in concrete producten. En de boerderijen
die leegkomen? Daar is een nieuwe vorm van wonen en werken mogelijk. Zo krijgt het platteland
de dynamiek die nodig is om er prettig te wonen, te werken en te verblijven.
6. Wonen & leven.
Inwoners kijken met gemeente en andere instanties in wat voor huis ze straks willen wonen. Ook
sturen ze samen op leefbaarheid in hun eigen woonomgeving. In de bebouwing van dorpen en
wijken gaat veel veranderen. Noordoostpolder heeft daardoor over vijftien jaar een heel ander
leefklimaat. Inwoners zijn relatief ouder en woonwensen zijn anders. Dat is vertaald in een nieuw
aanbod van woningen. De buurt is fijn, er is voldoende te doen dat past bij de levensfase van de
bewoners.
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Samenstelling College en Gemeenteraad

Burgemeester A. van der Werff
Portefeuilles
• Cultureel erfgoed
• Openbare orde en veiligheid
• Algemene, ambtelijke en bestuurlijke aangelegenheden (personeelsbeleid)

Projecten
• Dienstverlening
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H.R. Bogaards-Simonse
Portefeuilles
•
•
•
•
•

Armoedebeleid
Re-integratiebeleid, uitstroombevordering
Sociale werkvoorziening
Volksgezondheid
Wmo

Projecten
• Krachtig Noordoostpolder (3 decentralisaties)
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A. Poppe
Portefeuilles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groenvoorzieningen en natuurbescherming
Grachten en waterpartijen
Reiniging en riolering
Milieu
Begraven
Verkeer en vervoer, wegen, straten en pleinen
Openbaar vervoer
Recreatie & toerisme
Wethouder wijken
Centrum kunstzinnige vorming en theater

Projecten
• Windpark
• Cultuurbedrijf
• Schaliegas
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W.C. Haagsma
Portefeuilles
•
•
•
•
•
•
•

Ruimtelijke ontwikkeling
Bouwgrond exploitatie
Bouw- en woningtoezicht en Wabo
Handhaving
Sport (zwembaden, sportaccommodaties, bevorderen sport)
Kunst en media
Coördinatie algemeen accommodatiebeleid

Projecten
•
•
•
•

Bestemmingsplan landelijk gebied
Emmelhage
Omgevingswet
Voorzien in vastgoed (ViV)

16

J.E. Wijnants
Portefeuilles
•
•
•
•
•
•
•
•

Economische ontwikkeling
Financiën
Onderwijstaken, volwasseneneducatie en onderwijshuisvesting
Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Jeugdbeleid
Deelnemingen c.a.
ZZL-gelden (stimuleringsmaatregelen)
Coördinatie algemeen subsidiebeleid

Projecten
• Wellerwaard
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H.H. Suelmann
Portefeuilles
•
•
•
•

Markten
Volkshuisvesting (wonen)
Stads- en dorpsvernieuwingszaken (herstructurering)
Wethouder dorpen waaronder LEADER-subsidies

Projecten
• Centrumplan Emmeloord
• Centrumschil
• Nagele
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Gemeenteraad

De gemeenteraad wordt rechtstreeks gekozen door de inwoners. Daarmee vertegenwoordigen de 29
raadsleden de burgers. De gemeenteraad stelt de grote lijnen vast (kaders voor het beleid), neemt de
beslissingen over de belangrijkste plannen voor Noordoostpolder en controleert of het college de
maatregelen uitvoert zoals de gemeenteraad heeft besloten. De gemeenteraad wordt ondersteund
door de raadsgriffie.
Samenstelling gemeenteraad Noordoostpolder
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Kerngegevens
Sociale structuur

Aantal inwoners

2018

2017

Totaal

M

V

Totaal

M

V

46.500

23.612

22.888

46.800

23.786

23.014

- waarvan van 0 - 3 jaar

2.151

1.094

1.057

2.127

1.082

1.045

- waarvan van 4 - 16 jaar

8.005

4.152

3.853

8.255

4.282

3.973

- waarvan van 17 - 64 jaar

28.271

14.675

13.596

28.619

14.856

13.763

8.073

3.691

4.382

7.799

3.566

4.233

- waarvan van 65 jaar en ouder

Fysieke structuur

2018

2017

Oppervlakte gemeente

59.543 ha

59.543 ha

- waarvan land

46.009 ha

46.009 ha

- waarvan water

13.534 ha

13.534 ha

564 km

564 km

- waarvan buiten de bebouwde kom

370 km

370 km

- waarvan binnen de bebouwde kom

194 km

194 km

38 km

38 km

Aantal ha groenareaal

1.190 ha

1.190 ha

Financiële structuur

2018

Per inwoner

2017

Per inwoner

€ 124.138.776

€ 2.670

€ 124.103.859

€ 2.652

€ 14.638.132

€ 315

€ 14.634.927

€ 313

Lengte van de wegen
(in beheer en onderhoud bij de gemeente)

Lengte fietspaden buiten de bebouwde kom
(in beheer en onderhoud bij de gemeente)

Gewone uitgaven
Opbrengst belastingen*
Opbrengst retributies*

€ 7.392.960

€ 159

€ 7.410.913

€ 158

Uitkering gemeentefonds

€ 69.586.102

€ 1.496

€ 66.022.921

€ 1.411

Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven

€ 76.283.898

€ 1.641

€ 82.192.478

€ 1.756

Eigen financieringsmiddelen

€ 78.348.960

€ 1.685

€ 82.874.603

€ 1.771

(*) Rioolheffing is opgenomen onder belastingen in plaats van retributies (conform BBV voorschriften).
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Programma's
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Fysieke Leefomgeving
Inleiding
Dit programma gaat over de zorg voor de fysieke leefomgeving.
Programmadoelstelling
Een groene, schone, veilige en duurzame fysieke leefomgeving, met behoud van waardevolle
kenmerken en ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Want dat is een leefomgeving waarin bewoners
prettig wonen, werken en recreëren.
Groene en schone leefomgeving
1. Groene en schone leefomgeving
Deze pijler gaat over de groene (openbare) leefomgeving, afvalinzameling en duurzaamheid.

Doelstelling
Een groene en schone leefomgeving en een duurzame Noordoostpolder.

Trends en ontwikkelingen
Klimaatverandering
Hogere temperaturen, een sneller stijgende zeespiegel, nattere winters, heftigere buien en kans op
drogere zomers. Daar moeten we in de toekomst in Nederland rekening mee houden. Bijvoorbeeld
in ons water- en energiesysteem.
Energietransitie
Een transitie naar een duurzame energieopwekking is nodig. Want het klimaat verandert en de
fossiele brandstoffen worden schaars. Samen met overheden, bedrijven en inwoners moet de
gemeente de schouders zetten onder een omslag naar een meer fossielvrije samenleving.
Bewonersparticipatie
Bewoners denken, praten en doen steeds vaker mee als hun omgeving verandert. Dit geldt ook bij
de inrichting en beheer van de (groene) openbare ruimte.
Naar een circulaire economie
Afvalstoffen zijn grondstoffen. Afval kan immers weer als grondstof in de (productie)keten worden
opgenomen en levert daarmee een bijdrage aan CO2-reductie en energiebesparing. Het Rijk wil dat
in 2020 75% van alle ingezamelde stoffen worden hergebruikt. En dat de hoeveelheid restafval nog
maximaal 100 kilogram restafval per persoon per jaar is.

Reguliere bedrijfsvoering
Inrichting en beheer openbare ruimte
Groenvoorzieningen, waterpartijen, bossen, speelplaatsen, begraafplaatsen en riolering zijn
onderdelen van de openbare ruimte. De gemeente zorgt voor het beheer daarvan en legt soms
nieuwe voorzieningen aan. In 2018 is er extra budget nodig voor het faciliteren en begeleiden van
bewonersinitiatieven en voor de onkruidbeheersing. Deze activiteiten zijn meer gaan kosten door
onder andere meer aandacht voor bewonersparticipatie en gewijzigde regels voor
onkruidbeheersing.
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Inzameling huishoudelijk afval
Afval van bewoners wordt huis-aan-huis opgehaald. Daarnaast kunnen bewoners hun afval
wegbrengen naar de gemeentewerf. Deze voorzieningen biedt de gemeente aan. Dit een wettelijke
taak.
Uitvoeren milieuwetgeving
Bedrijven en instellingen moeten voldoen aan milieuregels. De omgevingsdienst behandelt de
aanvragen en meldingen die zij daarvoor doen, namens de gemeente.
Subsidies geven voor bewustwording duurzaamheid
De gemeente ondersteunt activiteiten die bijdragen aan een duurzame samenleving. Bijvoorbeeld
natuur- en milieueducatie (leskisten en excursies voor basisscholen) en de activiteiten van de
Pioniers van de Toekomst (bijvoorbeeld organiseren van de duurzaamheidsmarkt en symposia).

Beleidskaders
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beeldkwaliteitplan stedelijk water (2009)
Bestuursakkoord Water (2011)
Maatwerk overeenkomst stedelijk water met waterschap (2011)
Afvalbeleidsplan (2011-2021)
Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (2012–2016)
Nota duurzame mobiliteit gemeente Noordoostpolder (2013)
Visie/kadernota gemeente Noordoostpolder Energieneutraal (2016)
Beleidsplan openbare ruimte (2014-2024)
Beleidsplan begraafplaatsen gemeente Noordoostpolder (2012-2022)

Verbonden partij(en)
Huisvuilcentrale Noord-Holland
Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek
IJsselmeergroep

Portefeuillehouder(s)
A. Poppe

Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Een hogere kwaliteit
openbare ruimte

Een nette en functionele leefomgeving wordt gewaardeerd.
Want bewoners, ondernemers en bezoekers voelen zich prettig
en veilig in een nette omgeving.

02 - Noordoostpolder
energieneutraal

In 2030 willen wij energieneutraal zijn. Zo zetten wij ons in voor
de wereldwijde opgave om klimaatverandering tegen te gaan.
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Wat gaan we daarvoor doen?
Activiteit

Toelichting

01 - Een hogere kwaliteit openbare ruimte
01 - Kwaliteit van het openbaar
groen verhogen

Goed onderhouden openbaar groen verhoogt de kwaliteit van
de leefomgeving. Daarom verhogen wij in 2018 het
onderhoudsniveau voor openbaar groen. Het gaat om een
verhoging van de onkruidbeheersing langs de hoofdwegen
tot A-niveau.

02 - Speelplaatsen een
kwaliteitsimpuls geven

Leuke en veilige speelplaatsen zijn vaak een gewenste
voorziening in de buurt. Daarom vervangen wij
speeltoestellen die aan het eind van hun levensduur zijn. Drie
speelplaatsen krijgen in 2018 een extra verbetering.
Vanzelfsprekend gebeurt dat in overleg met de omgeving.

03 - Het rioolbeheer optimaliseren

Vanaf 2018 werken we anders aan het beheer van het riool.
De kwaliteit van het riool wordt dan op een andere manier
meegewogen in de keuze om te vervangen of repareren. Dit
verbetert de kosteneffectiviteit. En het past in het
Bestuursakkoord Water.

04 - Voorzieningen voor honden
verbeteren

Honden zijn graag in de openbare ruimte, maar zij zorgen
soms ook voor overlast. Om hinder te voorkomen, verbeteren
wij vanaf 2018 de openbare voorzieningen voor honden.

02 - Noordoostpolder energieneutraal
01 - Meer gescheiden afval
inzamelen

Afvalscheiding is een belangrijk onderdeel van de circulaire
economie. Want gescheiden afval kan worden hergebruikt als
grondstof. Daarom gaan wij in 2018 afvalscheiding meer
onder de aandacht brengen van bewoners. Daarnaast gaan
wij nieuwe manieren zoeken om meer afval gescheiden in te
zamelen. Bijvoorbeeld door herbruikbaar afval op
basisscholen in te zamelen. In 2018 maken wij een plan om
de afvalscheiding nog verder te verbeteren.

02 - Focus op schone energie

Wij focussen ons op de inzet van schone energie en op
energiebesparing. In 2018 voeren wij de Lokale Energie
Agenda uit. Dat doen wij samen met bedrijven, inwoners en
instellingen. Als gemeente investeren wij ook zelf. In 2018
leggen wij zonnepanelen op de Bosbadhal, komt er een
gemeentelijk zonnepark en doen wij LED lampen in de
straatverlichting.

03 - Bevorderen van nieuwe en
schone mobiliteit

Wij willen de uitstoot van CO2 verminderen. Gemotoriseerd
verkeer is een belangrijke veroorzaker van deze CO2uitstoot. Daarom zetten wij -daar waar mogelijk- in op het
beperken daarvan en het bevorderen van schone en nieuwe
mobiliteit. In 2018 beginnen wij met het verduurzamen van de
gemeentelijke voertuigen.
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Indicatoren

Verplichte indicatoren

Laatste meting

Verwachting 2018

Verwachting 2021

225,0

130,0

100,0

01 - Fijn huishoudelijk restafval
494

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval uitgedrukt in kg per
inwoner. Laatste meting is uit het jaar 2015.

02 - Hernieuwbare elektriciteit
495

Overige indicatoren

118,8

02 - Gescheiden huishoudelijk
afval
484

Laatste meting

Verwachting 2018

Verwachting 2021

127,0

126,0

126,0

Het aantal speelplaatsen in gemeente Noordoostpolder. Laatste meting uit
2016.

64,0

70,0

75,0

Gescheiden huishoudelijk afval ten opzichte van het totale huishoudelijk
afval uitgedrukt in een percentage. Laatste meting uit 2016.

03 - Hernieuwbare energie
962

125,0

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind,
waterkracht, zon of biomassa ten opzichte van het verbruik van elektriciteit
in gemeente Noordoostpolder uitgedrukt in een percentage. Laatste meting
uit 2015.

01 - Aantal speelplaatsen
493

121,0

19,0

23,0

27,0

Totaal verbruik van energie in de Noordoostpolder ten opzichte van
duurzaam opgewekte energie uitgedrukt in een percentage. Laatste meting
uit 2015.

Veilige en bereikbare leefomgeving
2. Veilige en bereikbare leefomgeving
Deze pijler gaat over infrastructuur en openbare orde en veiligheid.

Doelstelling
Een veilige en bereikbare leefomgeving.
Trends en ontwikkelingen
Meer verkeersongevallen
Een landelijke trend laat zien dat verkeersongevallencijfers stijgen, ondanks alle
preventiemaatregelen. Dit komt door de toename van het verkeer, de toename van het aantal ebikes en het gebruik van mobieltjes tijdens het rijden. Ook in Noordoostpolder neemt het aantal
ongevallen toe. Wel is de ernst van de ongevallen over het algemeen minder groot.
Nieuwe vormen van vervoer
Aan de onderkant van de openbaar vervoer markt zullen vaste buslijnen verdwijnen. Er moeten
andere vormen van (vraagafhankelijk) flexibel vervoer ontwikkeld worden. We stimuleren de
provincie hier haar rol op te pakken. Daarnaast moeten we ons voorbereiden op de transitie naar
elektrisch vervoer. Denk aan oplaadpunten in woonwijken.
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Smart Mobility
Er komen steeds meer ICT-oplossingen om het verkeer efficiënter, veiliger of duurzamer te maken.
Denk aan slimme straatverlichting en verkeerslichten. Ook voor Noordoostpolder kan dit interessant
zijn.
Ontwikkelingen veiligheidsregio
De Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben onderzoek gedaan naar een
mogelijke fusie. Hierna volgt een consultatieronde bij de gemeenteraden. Daarnaast zijn er nog de
volgende ontwikkelingen gaande. Er is een besluit genomen voor het realiseren van een
interregionaal crisiscentrum in Hilversum. Er wordt nog gesproken over de mogelijkheid voor het
realiseren van een nieuwe oefenfaciliteit in Flevoland. Daarnaast stelt de Veiligheidsregio samen
met de gemeenten een nieuwe visie op huisvesting op.

Reguliere bedrijfsvoering
Inrichting en beheer openbare ruimte
Wegen, bruggen en alles wat daarbij hoort (straatverlichting, verkeersborden etc.) zijn onderdelen
van de openbare ruimte. De gemeente zorgt voor het beheer daarvan en legt soms nieuwe
voorzieningen aan. Bijvoorbeeld wanneer dat nodig is voor de verkeersveiligheid.
Maatregelen treffen om het verkeer vlot en veilig te houden
De gemeente neemt verkeersbesluiten en regelt acties om verkeersdeelnemers bewuster te maken
van hun veiligheid. Bijvoorbeeld de verkeersexamens voor scholieren en overleg met de
ouderenbonden.
Vergunningen, toezicht en handhaving openbare orde
In onze APV stellen wij regels om de openbare orde te beschermen. En ook landelijke wetten geven
ons daar taken en handvatten voor. Denk aan de Drank- en horecawet en de wet Bibob. Wij
verlenen vergunningen en houden toezicht op naleving van regels.
Meedoen aan rampenbestrijding
Via de veiligheidsregio (brandweer, GGD, gemeenten) regelt de gemeente de hulpverlening bij
rampen.

Beleidskaders
•
•
•
•

Beleidsplan openbare ruimte (2014-2024)
Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan (2012-2020)
Fietsbeleidsplan (2014-2020)
Parkeerbeleidsplan (2016-2025)

Verbonden partij(en)
Veiligheidsregio Flevoland
GGD Flevoland

Portefeuillehouder(s)
A. Poppe
A. van der Werff
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Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Noordoostpolder blijft een
veilige omgeving

Onze inwoners willen zich veilig voelen binnen de gemeente.
Daarom zoeken zij een situatie zonder gevaar, overlast,
verloedering en criminaliteit.

02 - Noordoostpolder beter
bereikbaar met een doelmatige
infrastructuur

Bewoners, ondernemers en bezoekers willen zich snel en
veilig door de Noordoostpolder kunnen verplaatsen. Een goede
infrastructuur helpt hen daarbij.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

Toelichting

01 - Noordoostpolder blijft een veilige omgeving
01 - Voortzetten van Integrale
Veiligheidszorg

Aanpakken en voorkomen van gevaar, overlast, verloedering
en criminaliteit, werkt het beste wanneer alle betrokken partijen
samenwerken. Dit is ‘Integrale veiligheidszorg’. In 2018
besteden wij daarbij vooral aandacht aan: jeugd, het landelijk
gebied en openbare ordeproblematiek door verwarde mensen.

02 - Noordoostpolder beter bereikbaar met een doelmatige infrastructuur
01 - Verbeteren
verkeersdoorstroming en
verkeersveiligheid

Een goede en veilige infrastructuur helpt mensen om zich snel
en prettig te verplaatsen. Daarom werken wij aan een
verbetering daarvan. In 2018 gaan wij bijvoorbeeld een rotonde
aanleggen op de kruising Nagelerweg-Randweg. Daarnaast
besteden wij aandacht aan verkeerseducatieprojecten over
fietsverkeer, parkeerproblemen en verkeer bij scholen. Ook
gaan wij verder met de pilot ‘vraagafhankelijk vervoer’.

02 - Inventariseren van Smart
mobility mogelijkheden

Verbetering van de bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid en
duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten voor ons.
Daarom willen wij de kansen benutten die innovatieve ICToplossingen ons bieden. In 2018 maken wij een actieplan.
Daarin staat welke ideeën interessant zijn en welke wij kiezen
voor pilots. Die pilots worden daarna, in de periode 2019 t/m
2021, uitgevoerd.
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Indicatoren

Verplichte indicatoren
01 - Ziekenhuisopname naar
aanleiding van
vervoersongeval met fietser
497

02 - Ziekenhuisopname naar
aanleiding van
verkeersongeval met
motorvoertuig
496

03 - Aantal vernielingen en
beschadigingen in de
openbare ruimte per 1000
inwoners
947

04 - Aantal winkeldiefstallen
per 1000 inwoners
944
05 - Aantal diefstallen uit
woning per 1000 inwoners
946
06 - Aantal geweldsmisdrijven
per 1000 inwoners
945

Overige indicatoren

Laatste meting

Verwachting 2018

Verwachting 2021

6,0

5,0

5,0

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot
ziekenhuisopnamen uitgedrukt in een percentage. Laatste meting van
2015.

7,0

5,0

5,0

Als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot
ziekenhuisopnamen uitgedrukt in een percentage. Laatste meting van
2015.

5,1

4,5

4,0

Het aantal geregistreerde vernielingen en beschadigingen in de openbare
ruimte per 1000 inwoners, bron CBS. Laatst gemeten in 2016.

1,5

1,0

1,0

Het aantal geregistreerde winkeldiefstallen per 1000 inwoners, bron CBS.
Laatst gemeten in 2016.

3,2

3,0

2,0

Het aantal geregistreerde diefstallen uit woningen per 1000 inwoners, bron
CBS. Laatst gemeten in 2016.

3,7

3,0

2,5

Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven per 1000 inwoners, bron CBS.
Laatst gemeten in 2016.

Laatste meting

Verwachting 2018

Verwachting 2021

01 - Aantal verkeersongevallen
3,7
3,0
2,0
per 1000 inwoners
De landelijke trend laat een stijging zien in het aantal verkeersslachtoffers.
499
Lokaal zien we geen trend in ernstige ongevallen. Een verklaring voor de
landelijke stijging zou de toename van verkeer en e-bikes kunnen zijn,
alsmede een verbeterde registratie van ongevallen. Laatste meting uit
2016.

02 - Aantal scholen met
verkeersveiligheidslabel
498

18,0

24,0

30,0

Het verkeersveiligheidslabel toont aan dat een school zich inzet voor
verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school, uitgedrukt in
aantallen. Laatste meting uit 2016.
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3. Ontwikkelen in de leefomgeving
Deze pijler gaat over ruimtelijke ontwikkeling, grondexploitatie en wonen & bouwen. Noordoostpolder
kent een bijzondere opbouw en inrichting. Vanaf de start is er ruimte voor ontwikkeling en die willen
we ook blijven bieden! Wel met respect voor het bestaande.
Doelstelling
Een aantrekkelijke fysieke leefomgeving waarin ruimte is voor nieuwe initiatieven en lokaal
maatwerk.

Trends en ontwikkelingen
Invoering van de omgevingswet
De omgevingswet gaat in per 1 januari 2021. Dit heeft minister Schultz van Haegen van
Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer laten weten. De nieuwe wet raakt alle domeinen
binnen de leefomgeving. De omgevingswet vraagt een andere manier van werken: nog integraler,
meer afwegingsruimte voor bestuur en flexibiliteit in de aanpak (maatwerk), versnellen en
vergemakkelijken besluitvorming. Een belangrijk onderdeel is dat elke gemeente een
omgevingsvisie en omgevingsplan moet hebben. Deze vervangen de huidige structuurvisie,
bestemmingsplannen en andere gemeentelijke regelgeving voor de fysieke leefomgeving.
Aantrekkende woningmarkt
De economie trekt aan, de koopkracht stijgt en de werkloosheid daalt. Dit geeft mensen vertrouwen
en dat zie je terug in de bewegingen op de woningmarkt.
Energietransitie
Een transitie naar een duurzame energieopwekking is nodig. Want klimaat verandert en de fossiele
brandstoffen raken op. Samen met overheden, bedrijven en inwoners moet de gemeente de
schouders zetten onder een omslag naar een samenleving welke beduidend minder fossiele
brandstof gebruikt.
Schaalvergroting in de landbouw zorgt voor toename vrijkomende erven
Agrarische bedrijven groeien. Gronden worden verkocht en blijven veelal in agrarisch gebruik. Maar
het erf met woning en schuren blijft wel bestaan en heeft dan niet altijd meer een agrarische functie.
We bieden mogelijkheden om de erven op een andere manier te gebruiken om het landelijk gebied
leefbaar te houden.

Reguliere bedrijfsvoering
Wettelijke taken
Het (laten) opstellen en actueel houden van bestemmingplannen (Wet Ruimtelijke ordening)
Gezien de vele verschillende wensen van bijvoorbeeld inwoners en bedrijven maken we flexibele
bestemmingsplannen. Ook kunnen zij zelf een bestemmingsplan opstellen. Wij begeleiden en
toetsen het dan. Zo kunnen we goed inspelen op de vraag vanuit de samenleving. Daarnaast
actualiseren we jaarlijks een aantal bestemmingsplannen.
Vergunningen verlenen, toezicht houden en handhaven (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
en Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving)
Voor het bouwen van een bouwwerk en/of voor bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens
en milieu kunnen veroorzaken is een vergunning nodig. De omgevingsvergunning is een vergunning
voor bouwen, milieu, natuur en ruimte. Verleende vergunningen controleren wij. Ook houden wij
toezicht op bijvoorbeeld bouwactiviteiten en handhaven wij waar nodig.
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Actuele woonvisie (Woningwet)
In de woonvisie geeft de gemeente haar woonbeleid aan voor de komende jaren. Dit doet zij zo
concreet mogelijk. De woonvisie is een belangrijk hulpmiddel om goede prestatieafspraken te
maken met de woningcorporatie over hun bijdrage aan de woonopgave. In het voorjaar van 2018
ronden we de actualisatie van de woonvisie af.
Prestatieafspraken maken met woningcorporaties (Woningwet)
Woningcorporaties brengen jaarlijks een bod uit op deze woonvisie. In dit bod schrijft de corporatie
wat haar bijdrage is aan de uitvoering van het woonbeleid. Woningcorporaties richten zich met name
op hun kerntaak: mensen met een laag inkomen kunnen goed en betaalbaar wonen. Op basis van
dit bod maken de gemeente, de corporatie en huurdersvertegenwoordigers jaarlijks
prestatieafspraken.
Geografische informatie op orde houden (Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) en
Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
We houden geografische informatie bij, zodat die gebruikt kunnen worden voor besluiten en andere
activiteiten. Dat doen wij met digitale plattegronden en luchtfoto’s. In 2018 verandert het systeem
voor de audits. Dan zijn wij verplicht om jaarlijks een zelfaudit uit te voeren en met een vaste
deadline. Dit is anders dan voorheen en kost meer tijd. Een tweede aandachtspunt voor 2018 is de
komst van Lelystad Airport. Het maken van luchtfoto’s wordt dan lastiger. Over de polder loopt een
naderings- en vertrekroute. Hiervoor gelden strikte eisen voor het maken van luchtfoto's in verband
met het vliegverkeer.
Niet wettelijke reguliere werkzaamheden
Verlenen van startersleningen
De Starterslening biedt starters op de koopwoningmarkt de mogelijkheid om op een verantwoorde
manier nét dat beetje extra te lenen. Hierdoor wordt dat ene speciale huis toch mogelijk. De
Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en de (eerste) hypotheek.
Dorpen ondersteunen bij de uitvoering geven aan de dorpsvisies en de ontwikkelperspectieven
Met de dorpen zijn dorpsvisies opgesteld. Wij ondersteunen de dorpen bij de uitvoering daarvan.
Bijvoorbeeld door cofinanciering bij LEADER subsidies. LEADER is een Europese subsidie voor
projecten die de leefbaarheid verbeteren.
Bouw- en woonrijpmaken van woningbouwgronden en bedrijfsterreinen
Om nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen te realiseren zorgt de gemeente voor het bouw- en
indien nodig woonrijp maken van de terreinen. Ook legt zij bovenwijkse voorzieningen aan ten
behoeve van bouwgrondcomplexen. De gemeente voert een actief grondbeleid.
Beleidskaders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nota Grondbeleid (2009
DNA voor de dorpen (2009)
Verordening Startersleningen Noordoostpolder (2011)
Beleid Arbeidsmigranten Noordoostpolder (2012)
Structuurvisie Noordoostpolder 2025 (2013)
DNA Emmeloord (2013)
Uitvoeringslab Nagele (2013)
Woonvisie Noordoostpolder 2.0: vernieuwing van binnenuit (2013)
Programma LEADER 3 in Noordoostpolder (2016)
Handhavingsbeleidsplan 2016-2019 (2016)
Visienota Noordoostpolder Energieneutraal (2017)
Uitvoeringsprogramma van de Visienota Noordoostpolder Energieneutraal (2017)
Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Noordoostpolder (2017)
Prestatieafspraken Mercatus, Mooiland en Woonzorg Nederland (2017)
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Verbonden partij(en)
Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek

Portefeuillehouder(s)
W.C. Haagsma
H.H. Suelmann
J.E. Wijnants

Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Soepele implementatie van
de omgevingswet in de politieke
en ambtelijke organisatie

De omgevingswet vraagt een andere manier van werken: nog
meer integraal, meer afwegingsruimte voor bestuur en
flexibiliteit in de aanpak (maatwerk), versnellen en

02 - Gemeente Noordoostpolder
behoud een prettig woon-, werk
en leefklimaat

Onze (nieuwe) inwoners moeten goed kunnen wonen in onze
gemeente. De bevolking groeit gemiddeld 75 huishoudens per
jaar (Woonvisie 2012). Voor deze natuurlijke groei willen we
voldoende woningen beschikbaar hebben.

03 - Een aantrekkelijk centrum
dat past bij de wensen van
bewoners en ondernemers

Een aantrekkelijk centrum draagt bij aan de aantrekkelijkheid
van Noordoostpolder als woon- en leef gemeente. Daarom
hebben wij samen met inwoners, ondernemers, pand
eigenaren, bewoners, instellingen en andere belangstellenden
een plan voor het centrum van Emmeloord gemaakt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

Toelichting

01 - Soepele implementatie van de omgevingswet in de politieke en ambtelijke organisatie
01 - Voorbereiden van de
organisatie en medewerkers op
de veranderopgave in het fysieke
domein

Op basis van passend organiseren en de doelstellingen van de
Omgevingswet onze ambtenaren voorbereiden op de
cultuuromslag. De organisatie en medewerkers informeren over
de consequenties van de wetswijziging.

02 - Gemeente Noordoostpolder behoud een prettig woon-, werk en leefklimaat
01 - Stimuleren van initiatieven
voor vrijkomende erven

Invulling geven aan vrijkomende erven vergroot de leefbaarheid
van het landelijk gebied, We willen daarom erfeigenaren
inspireren. Dit doen we door duidelijke informatie te geven over
mogelijkheden.
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02 - Grondgebruikers ten
zuidwesten van Emmeloord
helpen bij overgaan tot een ander
grondgebruik en/of
bodembewerking

Ten zuidwesten van Emmeloord daalt de bodem. Hierdoor
vernat dit gebied (de afstand tussen maaiveld en de
grondwaterstand neemt af). Dit heeft tot gevolg dat de gronden
al op korte termijn niet meer geschikt zijn voor hoogwaardige
gewassen. Technische maatregelen zijn niet kosten effectief en
leveren maar voor beperkte tijd verbetering. Daarom
onderzoeken we samen met de provincie, het waterschap,
Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO),
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de betrokken agrariërs kansen
voor een ander grondgebruik. Bijvoorbeeld door het verbouwen
van andere gewassen. Ook kijken we of we gebruik kunnen
maken van Europese en Rijkssubsidies om grondgebruikers te
stimuleren van (innovatieve) alternatieven gebruik te maken.

03 - Uitvoeren van project Nagele

Met het uitvoeringslab Nagele geven we samen met partners
Nagele een impuls. In 2018 willen we starten met de
herontwikkeling van de locatie Noorderwinkels. Ook werken we
samen met een ontwikkelaar aan de herontwikkeling van locatie
Schokkererf.

03 - Een aantrekkelijk centrum dat past bij de wensen van bewoners en ondernemers
01 - Samenwerken aan een
betere beleving, betere identiteit
en aantrekkingskracht

Samenwerken vergroot de aansluiting bij de bewoners,
bezoekers en ondernemers. Samen met ondernemers, BAN en
STEP promoten wij het centrum van Emmeloord en faciliteren
we de organisatie van evenementen, promotie en marketing.
Invoeren van de bedrijfsinvesteringszone in Emmeloord
Centrum en inrichten van het werkproces met nieuwe stichting
Centrummanagement Emmeloord versterkt dit.

02 - Versterken van de kwaliteit
van het kernwinkelgebied

Een goede kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan de
aantrekkelijkheid van het centrum. Wij hebben daarbij aandacht
voor de verkeersstructuur. Daarnaast zetten we in op het
verplaatsen / toevoegen van verschillende woon- en
winkelfuncties.
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Indicatoren

Verplichte indicatoren

Laatste meting

Verwachting 2018

Verwachting 2021

01 - Gemeentelijke woonlasten
695,0
690,0
eenpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een
950

690,0

éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Laatste meting van 2016.

02 - Gemeentelijke woonlasten
735,0
730,0
meerpersoonshuishouden
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een
951

730,0

meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Laatste meting van
2016.

03 - Gemiddelde WOZ waarde
948

04 - Nieuw gebouwde
woningen
501
05 - Demografische druk
949

Overige indicatoren
01 - Zoektijd
woningzoekenden Dorpen
504

176,0

180,0

185,0

De gemiddelde WOZ waarde van woningen in gemeente Noordoostpolder
uitgedrukt in duizenden euro's. Laatste meting van 2016.

5,6

6,0

6,0

Het aantal nieuwbouwwoningen in gemeente Noordoostpolder, per 1.000
woningen. Laatste meting van 2014.

73,0

75,0

78,0

De demografische druk geeft de verhouding weer tussen de ‘niet
productieve bevolking’ (0-20jaar en 65 jaar en ouder) en de ‘productieve
bevolking’ (20-65 jaar) uitgedrukt in een percentage. Laatste meting van
2017.

Laatste meting

Verwachting 2018

Verwachting 2021

14,4

14,0

14,0

De gemiddelde zoektijd uitgedrukt in maanden voor een woningzoekende
in de dorpen. Laatst gemeten in 2016.

02 - Zoektijd
22,0
22,0
22,0
woningzoekenden Emmeloord
De gemiddelde zoektijd uitgedrukt in maanden voor een woningzoekende
503
in Emmeloord. Laatst gemeten in 2015.

03 - Aantal opgeleverde
woningen
502

72,0

75,0

75,0

Aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen in de gemeente Noordoostpolder.
Laatst gemeten in 2016.
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Wat mag het kosten?
Lasten Fysieke Leefomgeving

bedragen x € 1.000

Rekening Begroting Begroting
Taakveld
Economische havens en
waterwagen
Openbaar groen en (openlucht)
recreatie

2.4
5.7

Meerjarenbegroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

380

500

503

503

502

501

3.781

3.938

4.219

4.058

4.030

3.879

7.2

Riolering

2.487

2.214

2.107

2.078

2.093

2.092

7.3

Afval

4.343

4.116

4.329

4.273

4.269

4.269

7.4

Milieubeheer

1.535

1.335

1.551

1.551

1.551

1.551

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

655

542

561

559

563

562

13.181

12.645

13.270

13.022

13.008

12.854

Een groene en schone leefomgeving
1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.247

2.209

2.308

2.305

2.307

2.307

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.436

705

735

713

734

714

2.1

Verkeer en vervoer

8.912

7.405

7.436

7.328

7.390

7.212

2.2

Parkeren

44

50

55

55

55

55

12.639

10.369

10.534

10.401

10.486

10.288

442

4.179

4.169

4.169

4.042

4.042

Een veilige en bereikbare leefomgeving
3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8.1

Ruimtelijke Ordening

1.711

1.044

1.082

1.080

1.104

1.075

8.2

Grondexploitatie (niet
bedrijventerreinen)

12.181

4.195

4.320

4.321

4.308

4.308

8.3

Wonen en bouwen

4.504

2.544

1.829

1.831

1.929

1.602

18.838

11.962

11.400

11.401

11.383

11.027

44.658

34.976

35.204

34.824

34.877

34.169

Ontwikkelen in de leefomgeving

Totale lasten

Baten Fysieke Leefomgeving

bedragen x € 1.000

Rekening Begroting Begroting
Taakveld
2.4
5.7

Economische havens en
waterwagen
Openbaar groen en (openlucht)
recreatie

Meerjarenbegroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

7

19

13

13

13

13

7.2

Riolering

3.415

3.422

3.119

3.154

3.174

3.174

7.3

Afval

5.502

5.611

5.972

5.900

5.896

5.896

7.4

Milieubeheer

67

60

60

60

60

60

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

611

546

572

570

575

574

9.602

9.658

9.736

9.697

9.718

9.717

Een groene en schone leefomgeving
1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.1

Verkeer en vervoer

Een veilige en bereikbare leefomgeving

34

37

32

32

32

32

455

307

356

356

356

356

489

344

388

389

389

388

34

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.594

4.067

3.880

3.880

3.880

3.880

8.1

Ruimtelijke Ordening

257

125

136

136

136

136

8.2

Grondexploitatie (niet
bedrijventerreinen)

14.180

4.195

4.434

4.435

4.422

4.422

8.3

Wonen en bouwen

3.286

1.183

1.208

1.208

1.208

1.208

20.317

9.570

9.658

9.658

9.646

9.646

30.408

19.572

19.782

19.744

19.752

19.751

Ontwikkelen in de leefomgeving

Totale baten
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Sociale Leefbaarheid
Inleiding
Dit programma gaat over onderwijs, sport, cultuur en cultureel erfgoed.
Programmadoelstelling
Inwoners zijn in de gelegenheid om hun leven lang te leren en een passende vrijetijdsbesteding te
hebben.
Onderwijs
4. Onderwijs
Deze pijler gaat over onderwijs. Het verzorgen van onderwijs is in Nederland primair de
verantwoordelijkheid van schoolbesturen. Als gemeente faciliteren we het onderwijs en hebben we
een aantal wettelijke taken.
Doelstelling
•
•

Onderwijs dat voor iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen biedt.
Huisvesting voor scholen die aansluit bij de behoeften en die tegelijk zo is dat wij de
onderwijshuisvesting betaalbaar houden.

Trends en ontwikkelingen
Veranderende behoefte aan onderwijshuisvesting
Het onderwijs verandert. En daarmee ook de behoefte aan onderwijshuisvesting. Nieuwe
lesmethoden en samenvoeging van (basis)scholen vragen om andere gebouwen of om een nieuwe
indeling van ruimtes. Daarnaast spelen er opgaven of kansen om bestaande schoolgebouwen te
verduurzamen of technisch te vernieuwen. Die kansen en opgaven komen uit onze eigen ambities
(bijv. in 2030 energieneutraal zijn) of uit veranderende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld over
toegankelijkheid van openbare gebouwen).
Veranderende rollen in vastgoedbeheer
De klassieke rol van de gemeente als ‘vastgoedbeheerder’ past niet meer. Er zijn nu ook andere
partijen die verantwoordelijkheid voor maatschappelijk vastgoed kunnen of willen nemen. Denk aan
schoolbesturen en zorgpartijen. Ook de regels over wie wat moet of mag doen, veranderen.
Bovendien is de focus verschoven van ‘gebouwen’ naar ‘activiteiten’. Het gebouw is geen doel
meer, maar een middel om maatschappelijke activiteiten, zoals onderwijs, mogelijk te maken.
Veroudering en exploitatieproblemen bestaande schoolgebouwen
Veel maatschappelijke gebouwen zijn van de jaren ’60 en ’70. Daardoor kost het onderhouden,
exploiteren en vernieuwen nu veel geld. Ook hebben sommige scholen minder leerlingen. Dat
betekent relatief hogere kosten per leerling. En soms leegstand doordat scholen samen verder gaan
in één gebouw.

Reguliere bedrijfsvoering
Bouwen, aanpassen of uitbreiden van schoolgebouwen en gymnastieklokalen
Als gemeente zorgen wij voor huisvesting van het onderwijs. Dat is een wettelijke taak. Wij voeren
dat uit door te zorgen voor voldoende goede schoolgebouwen. Dat betekent bijvoorbeeld
aanpassing of uitbreiding van schoolgebouwen. En ook afspraken maken met schoolbesturen over
onderhoud, gebruik en samenwerking.
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Subsidie geven aan peuteropvang
In de peuteropvang worden peuters van 2 t/m 4 jaar voorbereid op het basisonderwijs. Als
gemeente stimuleren wij dat, zeker voor peuters met een taalachterstand. Dit is gekoppeld aan het
achterstandenbeleid. Daarbij wordt ingezet op voor- en vroegschoolse educatie.
Zorgen voor leerlingenvervoer
Wij zorgen dat leerlingen die niet zelf naar school kunnen reizen, van- en naar school vervoerd
worden. Het gaat om leerlingen die door een beperking niet zelf kunnen reizen. Dit is een wettelijke
taak.
Handhaven en toezien op leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.
Kinderen gaan naar school. Dat is een wettelijke verplichting. Als gemeente stimuleren en
controleren wij dat.
Taalcursus aanbieden aan nieuwkomers
Voor nieuwkomers en arbeidsmigranten verzorgen wij cursussen om de Nederlandse taal te leren.
Dit is een wettelijke taak vanuit de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Beleidskaders
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nota Kindcentra (2011)
Ambtsinstructie leerplicht (2011)
Evaluatie VVE (2011-2014)
Sociale structuurvisie (2012)
Evaluatie pilots kindcentra (2014)
Projectplan Voorzien in Vastgoed (2015)
Verordening leerlingenvervoer (2015)
Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang - omvormingsplan (2016)
Verordening Subsidiëring Peuteropvang Noordoostpolder (2017)
Integraal Huisvesting Plan (2018)

Portefeuillehouder(s)
J.E. Wijnants

Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Doorgaande leerlijn (2 tot
23 jaar)

Een doorgaande lijn van onderwijs naar werk helpt om en
achterstanden of uitval te voorkomen. Onderwijs is belangrijk voor
onze maatschappij. De school is een plek waar leerlingen zich
ontplooien, waar geleerd en geoefend wordt en waar kinderen
leren omgaan met verschillen. Kinderen en jongeren kunnen er
hun talenten ontwikkelen en een passend opleidingsniveau
behalen.
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02 - Voorzien in Vastgoed voor
Onderwijs

Goede onderwijshuisvesting is een voorwaarde om leerlingen
goed onderwijs te bieden. De gezamenlijke ambitie gaat uit van
een vernieuwingsslag om de komende jaren toe te werken naar
gebouwen die technisch op orde zijn, verantwoord geëxploiteerd
kunnen worden én de mogelijkheid bieden om leerlingen
onderwijskundig uit te dagen. Om tot efficiënte en
toekomstbestendige oplossingen te komen, gaan we uit van
samenwerking, multifunctioneel ruimtegebruik, passend op
behoefte en flexibiliteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

Toelichting

01 - Doorgaande leerlijn (2 tot 23 jaar)
01 - Monitoring van bekostiging
per peuter

Vanaf 2018 verandert er iets in de vergoeding voor
peuteropvang. Als gemeente subsidiëren wij de peuters met een
achterstand. Wij ontvangen daarvoor een vergoeding van het
Rijk. Die vergoeding wordt lager. Maar tegelijk lijkt ook het
aantal ouders dat vergoeding nodig heeft, lager te worden. Dat
komt onder ander doordat zij vanaf 2018 kinderopvangtoeslag
kunnen aanvragen. Hierdoor heeft het waarschijnlijk geen grote
gevolgen voor onze begroting. We houden die ontwikkelingen in
de gaten, maar vooralsnog lijken er geen bijzondere acties
nodig.

02 - Verbeteren aansluiting
kinderopvang en primair
onderwijs

Een goede aansluiting tussen de kinderopvang en het
basisonderwijs zorgt voor een vlotte start voor 4-jarigen.
Daarom realiseren wij kindcentra, faciliteren peuteropvang en
ondersteunen jonge kinderen met een dreigende
leerachterstand.
In 2018 wordt steviger ingezet om kinderen met taalachterstand
ook daadwerkelijk mee te laten doen aan het VVE programma
(Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie).

03 - Verkennen mogelijkheden
tienercollege

Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet
onderwijs helpt leerlingen in hun schoolcarrière. Daarom sluiten
wij aan bij het initiatief vanuit het onderwijs om een
Tienercollege te starten. Het Tienercollege biedt maatwerk aan
leerlingen die versneld of vertraagd de overstap naar het
Voortgezet Onderwijs maken.
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04 - Voorkomen thuiszitters

Een opleiding vergroot de kans op werk. Daarom willen wij
voortijdig schoolverlaten of langdurig schoolverzuim voorkomen.
In 2018 zetten wij in op een actieve benadering van jongeren
zonder startkwalificatie die buiten beeld zijn doordat ze geen
uitkering hebben maar ook geen werk. Daarnaast zoeken wij
aansluiting bij de onderwijs-zorg-arrangementen en andere
ondersteuningsprogramma's vanuit Krachtig Noordoostpolder.
Ook gaan wij het leerlingenvervoer gerichter inzetten.

02 - Voorzien in Vastgoed voor Onderwijs
01 - Besluitvorming
toekomstbestendig
onderwijshuisvesting

Voor het primair, speciaal en voortgezet onderwijs wordt één
Integraal Huisvesting Plan (IHP) opgesteld. Dit is een
gezamenlijk plan van gemeente en schoolbesturen. Hierin komt
specifiek beleid voor onderwijshuisvesting en een concreet
uitvoeringsplan. Het IHP wordt eind van het jaar voorgelegd aan
de gemeenteraad. Zo komt er een duidelijk en gedragen
meerjarenperspectief is op de onderwijsgebouwen en
benodigde investeringen.

Indicatoren

Verplichte indicatoren
01 - Absoluut verzuim
505

02 - Relatief verzuim
506

Laatste meting

Verwachting 2018

Verwachting 2021

2,3

2,2

2,2

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per
1.000 inwoners tussen de 5-18 jaar. Laatste meting van 2016.

79,5

77,5

75,0

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar
ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners tussen de 5-18 jaar. Laatste
meting van 2016.

03 - Vroegtijdig schoolverlaters
1,2
1,2
1,2
zonder startkwalificatie
Het percentage van het totaal aantal leerlingen tussen de 12 - 23 jaar dat
507
voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat
uitgedrukt in het percentage deelnemers VO en MBO. Laatste meting van
2014
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Overige indicatoren
01 - Aantal gerealiseerde
kindcentra
522

02 - Normatieve leegstand
primair onderwijs
525

03 - Normatieve leegstand
voortgezet onderwijs
524

Laatste meting

Verwachting 2018

Verwachting 2021

6,0

8,0

14,0

Het totale aantal gerealiseerde kindcentra in gemeente Noordoostpolder.
Belangrijker dan het aantal, is de mate waarin wordt samengewerkt ten
voordele van de kinderen. Laatste meting van 2016.

2.740,0

2.500,0

2.000,0

De extra ruimte boven wat door het rijk op grond van het aantal leerlingen
wordt vergoed voor primair onderwijs, uitgedrukt in vierkante meters bruto
vloeroppervlak. Laatste meting van 2016.

5.958,0

5.958,0

5.958,0

De extra ruimte boven wat door het rijk op grond van het aantal leerlingen
wordt vergoed voor voortgezet onderwijs, uitgedrukt in vierkante meters
bruto vloeroppervlak. Laatste meting van 2016.

04 - Normatieve leegstand
2.466,0
2.466,0
1.675,0
(voortgezet) speciaal onderwijs
De extra ruimte boven wat door het rijk op grond van het aantal leerlingen
526
wordt vergoed voor speciaal onderwijs, uitgedrukt in vierkante meters bruto
vloeroppervlak. Laatste meting van 2016.

Sport
5. Sport
De pijler sport gaat over sportaccommodaties en sportbeleid.

Doelstelling
Een sportieve gemeente, waar alle bewoners in de breedte kunnen sporten en hun sportieve talent
kunnen ontwikkelen. Het doel is: Iedereen in beweging.

Trends en ontwikkelingen
Meer bewegen, maar minder in verenigingen
Mensen sporten steeds meer, maar individueler. Het aantal leden van sportverenigingen loopt terug.
De groei zit in individuele sporten en sporten in de openbare ruimte. Ook verschuift de focus van
sporten naar bewegen.

Reguliere bedrijfsvoering
Beheren van gemeentelijke sportvoorzieningen
Sporthallen, gymzalen, sportvelden en het zwembad zijn voorzieningen die de gemeente beheert.
Dit betekent bijvoorbeeld onderhoud en verhuur ervan. Het onderhoud doen wij met meerjarige
onderhoudsplannen.
Ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening
De gemeente ondersteunt en stimuleert recreatief sporten. Bijvoorbeeld door de beweegcoaches in
te zetten en door subsidies te verstrekken. En ook door de Mee(r)doenregeling in te zetten voor
sport door kinderen.
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Beleidskaders
•
•
•
•

Masterplan sportaccommodaties Emmeloord (2009)
Sociale structuurvisie (2013)
Uitvoeringsplan combinatiefuncties (2014)
Beleidsplan sociaal domein (2015-2018)

Portefeuillehouder(s)
W.C. Haagsma

Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Iedereen in beweging

Bewegen is gezond. Daarom helpen wij mensen graag om meer te
bewegen.

02 - Voorzien in Vastgoed
voor sport

Veel inwoners vinden sporten leuk. Het is gezond, activeert en
brengt mensen bij elkaar. Goede sportvoorzieningen zoals
sporthallen, gymzalen en sportvelden helpen inwoners om meer te
bewegen. Voor een groot deel geldt dat sportkantines en
kleedaccommodaties in eigendom zijn van de verenigingen zelf.

Wat gaan we daarvoor doen?
Activiteit

Toelichting

01 - Iedereen in beweging
01 - Verbinding sport en
gezondheid

We zoeken de verbinding tussen sporten en een bewuste
gezonde leefstijl. Want dat past bij onze doelen uit het sociaal
beleidsplan. Daarom leggen wij in 2018 de focus van de
combinatiefunctionarissen meer op de preventieve werking van
bewegen en op de emotionele ontwikkeling. Dit komt in het
nieuwe Uitvoeringsplan Brede Impuls Combinatiefuncties 20192022 te staan.

02 - Meer aandacht voor
bewegen

Bewegen is meer dan georganiseerd sporten. Daarom stimuleren
wij ook andere vormen van beweging. We gaan initiatieven voor
bewegen in de openbare ruimte of via informele activiteiten,
stimuleren. Bijvoorbeeld via de combinatiefunctionarissen.

03 - Verbeteren toplaag
golfbaan

In de Perspectiefnota 2018-2021 is de noodzaak van de
aanpassing van de golfbaan Emmeloord aangegeven. Er is
gekozen voor een toplaagverbetering waarbij gefaseerd
verschillende delen van het golfterrein aangepakt worden. Na
definitieve besluitvorming in de raad kan naar verwachting in de
zomer van 2018 het eerste deel van de noodzakelijke
aanpassingen aan de golfbaan plaatsvinden.
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04 - Realisatie vervanging
kunstgrasveld voetbal

Ons eerste kunstgrasveld (bij Flevoboys Emmeloord) is toe aan
vervanging. Aandachtspunt hierbij zijn de alternatieven voor de
ruberinfill. Want in de afgelopen jaren is er veel discussie
geweest over de gezondheidsaspecten daarvan.

05 - Realisatie korfbalvelden

De hockeysport en korfbalsport groeien in Emmeloord. Daarom
zijn aparte korfbalvelden nodig. Voor deze uitbreiding was fysiek
al ruimte gereserveerd in het Masterplan Sport en financieel in de
Perspectiefnota 2017-2020. Aansluitend hierop wordt gekeken
naar een integraal plan voor de Sportlaan, waar ook de
problematiek van de Jeu de Boules vereniging en
tennisvereniging wordt opgepakt.

02 - Voorzien in Vastgoed voor sport
01 - Besluitvorming
renovatieplan Bosbad

Het Bosbad in Emmeloord moet binnen afzienbare tijd worden
gerenoveerd. In 2018 worden daarover voorstellen gedaan aan
college en raad.

Indicatoren

Verplichte indicatoren
01 - Niet-wekelijkse sporters
527

Laatste meting

Verwachting 2018

Verwachting 2021

52,6

47,5

45,0

Niet-wekelijks sporters uitgedrukt in een percentage van de inwoners van
gemeente Noordoostpolder. Laatste meting van 2012.

6. Cultuur
De pijler Cultuur gaat over Cultuurparticipatie, Cultureel Erfgoed, Bibliotheekwerk en Media.

Doelstelling
Een cultureel aantrekkelijke gemeente waar bewoners en bezoekers genieten van het gevarieerde
cultuuraanbod en de kans krijgen zich te ontwikkelen.
Insteek is het versterken van het cultuuraanbod in Noordoostpolder.
Trends en ontwikkelingen
Verschuiving naar cultuureducatie op scholen
De aandacht voor cultuureducatie op scholen neemt toe. Dit kan in de plaats van het reguliere,
gesubsidieerde cursorisch aanbod komen.
Vorming van een streekradio
Urk FM en Luister 527 gaan samen. Dit wordt de streekomroep Noordoostpolder. Deze
samenvoeging past bij de nieuwe richtlijnen van de NLPO en VNG.
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Reguliere bedrijfsvoering
Subsidies verstrekken voor culturele activiteiten
Wij verstrekken subsidie aan het Cultuurbedrijf voor podiumkunsten, talentontwikkeling, kunstzinnige
vorming en cultuureducatie. Daarnaast verstrekken wij subsidie aan de bibliotheek en de lokale
omroep.
Cultuurcoaches (combinatiefunctionarissen)
Cultuurcoaches helpen kinderen om deel te nemen aan cultuur. Zij borgen cultuureducatie in het
basisonderwijs. Na 2018 zal de verdeling tussen beweeg- en cultuurcoaches waarschijnlijk
veranderen. Dat komt door een nieuwe focus in het Uitvoeringsplan Brede Impuls
Combinatiefuncties 2019-2022.
Siteholder Werelderfgoed Schokland en omgeving
Wij zijn siteholder van het Werelderfgoed Schokland. In die rol zorgen wij voor afstemming met alle
gebiedspartners. Dat zijn bijvoorbeeld de agrariërs, het waterschap en het Flevolandschap. Samen
met hen voeren wij van het managementsplan uit. Dat doen wij door met hen samen te werken in
een gebiedscommissie en in een siteholdersgroep. Daarnaast zorgen wij voor afstemming met
UNESCO en met de andere werelderfgoederen in de stichting Werelderfgoed Nederland.
Mee(r) doen regeling inzetten
Door de Mee(r)doenregeling blijft cultuur voor kinderen bereikbaar en betaalbaar.

Beleidskaders
•
•
•
•
•

Beleidsnotitie Kunst in de Openbare Ruimte ‘Beeldbepalend’ (2012)
Erfgoednota 'Pionieren in Erfgoed' (2013)
Werelderfgoedsite Schokland en zijn omgeving (2014-2019)
Gebiedsdocument Schokland en zijn omgeving Managementplan (2014-2019)
Cultuurnota 'We gaan het (mee) maken' (2016-2019)

Portefeuillehouder(s)
A. Poppe
A. van der Werff
W.C. Haagsma

Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Cultuur voor iedereen

Cultuur is voor iedereen. Daarom willen wij dat elke inwoner van
onze gemeente kennis kan nemen van cultuur. Wij investeren in
kennismaking met en deelname aan cultuur ‘van onder af’. Dit
betekent: via de jeugd. Zo investeren wij in het culturele leven van
de toekomst en in hun eigen persoonlijke ontwikkeling.

02 - Cultureel erfgoed
behouden

Cultureel erfgoed vergroot de bewustwording van de historie. Wij
willen het verhaal van de polder vertellen, om de bewustwording
van onze lokale historie te vergroten. Daarom willen wij ons
cultureel erfgoed behouden en daar meer aandacht voor vragen. In
het bijzonder voor Werelderfgoed Schokland.
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03 - Voorzien in Vastgoed
voor cultuur en erfgoed

Culturele activiteiten gebruiken vastgoed. Bijvoorbeeld het muzisch
centrum, de bibliotheek, het theater, of het toekomstige
Werelderfgoedcentrum. In het kader van het project Voorzien in
vastgoed, onderdeel Culturele accommodaties, worden de
(on)mogelijkheden verder verkend en uitgewerkt in relatie tot de
verzelfstandiging.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

Toelichting

01 - Cultuur voor iedereen
01 - Bevorderen amateurkunst

Amateurkunst willen wij bevorderen. Daarom geven wij
incidentele subsidies voor publieksactiviteiten. Dat zijn
subsidies op basis van de Regeling Culturele Subsidies. Er
is een subsidiebudget van € 40.000 beschikbaar.

02 - Toezien op vorming
Streekomroep Noordoostpolder - Urk

Urk FM en Luister 527 gaan samen de streekomroep
Noordoostpolder vormen. Samen met gemeente Urk zien wij
erop toe dat het lokale media-aanbod voldoende blijft. Dat
wil zeggen: radio, interactieve website en (kabel)TV.

03 - Herijken subsidieafspraken
Cultuurbedrijf

Eind 2018 eindigt de subsidieovereenkomst met het
Cultuurbedrijf. Daarom wordt in 2018 een nieuwe
overeenkomst gemaakt. In de nieuwe overeenkomst zal
meer aandacht komen voor de gewenste maatschappelijke
doelstellingen.

04 - Opstellen convenant
Cultuureducatie

Basisonderwijs, gemeente en Cultuurbedrijf Noordoostpolder
werken aan een Regionaal Cultuureducatieplan. In dat plan
staat hoe het curriculum van de scholen wordt geborgd. Het
gaat ook over de cofinanciering vanuit het onderwijs.

05 - Nieuw uitvoeringsplan
Combinatiefunctionarissen maken

In 2018 wordt een nieuwe Uitvoeringsplan Brede Impuls
Combinatiefuncties 2019-2022 gemaakt. Meer dan in
voorgaande periodes komt de focus op preventieve werking
van bewegen en emotionele ontwikkeling. Hierbij past een
andere verdeling tussen beweeg- en cultuurcoaches dan bij
de huidige verdeling.

02 - Cultureel erfgoed behouden
01 - Bewustwording van het cultureel
erfgoed in Noordoostpolder
vergroten

Cultureel erfgoed is monumenten, maar ook verhalen en
bodemschatten. In 2018 vergroten wij de aandacht voor al
deze vormen van erfgoed. Dat doen wij bijvoorbeeld door
nieuwe monumenten aan te wijzen, nieuw archeologiebeleid
te maken en projecten te steunen die het verhaal vertellen.
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02 - Werelderfgoed Schokland
ontwikkelen

Het Werelderfgoed Schokland is uniek erfgoed. Met
bijzondere kansen en uitdagingen. Daarom besteden wij
daar ook in 2018 weer extra aandacht aan. De
realisatieovereenkomst Nieuwe Natuur wordt naar
verwachting ondertekend. En er zijn verplichtingen vanuit
Unesco. Er moet een nieuw managementplan worden
gemaakt en een State of Conservation Report (SOC). Verder
gaan wij door met het proces voor een
Werelderfgoedcentrum. Dit betekent: het opstellen van een
programma van eisen, uitzetten ontwerpopdracht, ZZLaanvraag en het maken van een definitieve businesscase.

03 - Voorzien in Vastgoed voor cultuur en erfgoed
01 - Scenariokeuze huisvesting
cultuurbedrijf

In 2018 wordt de scenariokeuze huisvesting cultuurbedrijf
verder voorbereid en uitgewerkt.

02 - Programma van eisen maken
voor het Werelderfgoedcentrum

In 2018 wordt een programma van eisen gemaakt voor het
Werelderfgoedcentrum.
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Wat mag het kosten?
Lasten Sociale leefbaarheid

bedragen x € 1.000

Rekening Begroting Begroting
Taakveld

Meerjarenbegroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

4.2

Onderwijshuisvesting

3.957

2.514

2.744

3.014

2.804

2.795

4.3

Onderwijsbeleid en
leerlingzaken

3.589

2.392

2.209

2.232

2.262

2.292

7.546

4.906

4.953

5.246

5.066

5.087

Onderwijs
5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

Sport

286

269

302

295

280

280

3.512

2.892

2.941

2.929

2.925

2.925

3.798

3.161

3.243

3.224

3.205

3.205

2.634

2.359

2.449

2.445

2.445

2.445

5.3

Cultuurpresentatie,
cultuurproductie en
cultuurparticipatie

5.4

Kunst

322

290

298

298

298

298

5.5

Cultureel erfgoed

453

375

341

338

283

283

5.6

Media

1.039

1.062

1.065

1.065

1.065

1.065

4.448

4.086

4.153

4.146

4.091

4.091

15.792

12.153

12.349

12.616

12.362

12.383

Cultuur

Totale lasten

Baten Sociale leefbaarheid

bedragen x € 1.000

Rekening Begroting Begroting
Taakveld
4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en
leerlingzaken

Onderwijs
5.2

Sportaccommodaties

Sport

Meerjarenbegroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

93

108

80

80

80

80

1.051

950

878

878

878

878

1.144

1.058

958

957

957

958

472

522

489

489

489

489

472

522

489

489

489

489

5.3

Cultuurpresentatie,
cultuurproductie en
cultuurparticipatie

80

89

78

78

78

78

5.4

Kunst

34

35

35

35

35

35

5.5

Cultureel erfgoed

65

29

30

30

30

30

179

153

143

143

143

143

1.795

1.733

1.590

1.590

1.590

1.590

Cultuur

Totale baten
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Economische Ontwikkeling
Inleiding
Dit programma gaat over onze betrokkenheid bij economische ontwikkeling en werkgelegenheid èn
recreatie en toerisme.
Programmadoelstelling
Een duurzame en regionale economische infrastructuur die gericht is op meer werkgelegenheid,
meer mensen naar vermogen aan het werk en meer (toeristische) bestedingen in Noordoostpolder.
Economische ontwikkeling en werkgelegenheid
7. Economische ontwikkeling en werkgelegenheid
Deze pijler gaat over economie, werkgelegenheid en recreatie en toerisme.

Doelstelling
•
•

Economische groei en meer mensen aan het werk.
Meer bezoekers in Noordoostpolder die langer blijven.

Trends en ontwikkelingen
Economie trekt aan
Dit is ook voelbaar in Noordoostpolder. De omzetten van ondernemers stijgen. Eén van de effecten
is een stijgende vraag naar bedrijfskavels. De winsten van het MKB stijgen minder snel mee. Dit
wordt vooral veroorzaakt door stijgende loonkosten. Er komt een steeds groter tekort aan
gekwalificeerd personeel en dit drijft de loonkosten op.
Veranderende consumentenwensen zorgen voor veranderingen in bedrijfsleven
Dit past bij de trend van deeleconomie: van bezit naar delen. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan
een flexibelere manier van ‘on demand’, denk aan services als Blendle (tijdschriften en kranten
abonnement). Ook zien we steeds meer dat ook de gezondheidszorg (preventief) gebruik maakt van
slimme apps. En dan hebben we nog het ‘internet of things’. Zowel Google als Apple komen met
platformen die dingen aan elkaar verbinden, zoals huishoudelijke apparaten, maar ook steden,
transportmiddelen en fabrieken worden met elkaar verbonden.
Hogere eisen aan vrijetijdsactiviteiten en stijgende vraag hiernaar
Vrije tijd wordt schaarser. Daardoor stellen recreanten en toeristen hogere eisen aan hun
vrijetijdsbesteding. De kwaliteit van de activiteit en accommodatie moeten goed zijn. Bezoekers
willen in korte tijd zoveel mogelijk bijzondere, verrassende en unieke momenten beleven. Ook
bereikbaarheid, gastvrijheid en (digitale) vindbaarheid worden belangrijk gevonden en moeten op
orde zijn. Ondanks dat de vrije tijd schaarser wordt, stijgt de vraag naar vrijetijdsactiviteiten doordat
het bevolkingsaantal in Flevoland de komende jaren blijft groeien, het inkomend toerisme de
komende jaren groeit en doordat Amsterdam “overloopt” waardoor spreiding naar andere regio’s
wenselijk is.
Toenemende regionalisering
Dit is een reactie op internationalisering van de samenleving. We willen ons weer onderdeel voelen
van een gemeenschap, een die kleinschalig en overzichtelijk is en waarin iedereen zijn steentje
bijdraagt. Er is veel aandacht voor de identiteit en de verschillen tussen regio’s, provincies en
gemeenten. Vaste verbanden worden meer losgelaten: er ontstaan gelegenheidscoalities die
gevormd worden door een inhoudelijke gezamenlijke opgave.
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Een aantal interessante ontwikkelingen in de regio
Lelystad Airport, de overslaghaven bij Lelystad (Flevokust), de ontwikkeling van de Maritieme
Servicehaven Noordelijk Flevoland en de Floriade in 2022. Door zelf aangehaakt te blijven kunnen
wij onze ondernemers informeren en kansen in beeld brengen.

Reguliere bedrijfsvoering
Hoogwaardig accountmanagement en gerichte acquisitie
De bestaande bedrijven in Noordoostpolder zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de
economische groei. De accountmanagers van de gemeente zijn voor de ondernemers hét
aanspreekpunt bij de verwezenlijking van hun groeiambities. Zij adviseren, verbinden, verkopen en
stimuleren. Ook voor nieuwe bedrijven ligt de rode loper uit. Door beurzen en onze
clusterorganisaties (Stichting Nieuwland, CompoWorld en Agrofoodcluster) komen we in contact met
ondernemers die Noordoostpolder interessant vinden. De focus ligt op sterke sectoren: agrifood (en
dan vooral de verwerkende bedrijven), composiet en machinery.
Stimuleren dat inwoners een baan vinden en houden op de arbeidsmarkt
De economie groeit. Hierdoor vinden onze inwoners sneller een baan of kunnen gemakkelijker
veranderen van baan. Wij ondersteunen samen met de Werkcorporatie en Concern voor Werk
vooral de inwoners met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.
Proactief volgen van ontwikkeling van Nutsbedrijven
De gemeente is aandeelhouder van de nutsbedrijven Vitens (water) en Enexis (gas- en
electriciteitsleidingennetwerk). Verder is de gemeente aandeelhouder van Wadinko NV, een
participatiemaatschappij welke ontstaan is uit de vroegere Waterleidingmaatschappij Overijssel
(WMO). De gemeente volgt de ontwikkelingen met het gemeentelijk belang als uitgangspunt.
Faciliteren marktlieden
De weekmarkt is van alle tijden, maar verandert wel van karakter. De gemeente ondersteunt de
marktlieden in de omslag naar een vernieuwde en zelfstandige markt.
Recreatieondernemers stimuleren om samen te werken
Voor 2018 is dit vooral onze meest belangrijke trekkers positioneren op de internationale markt. Dat
zijn: Werelderfgoed Schokland, Waterloopbos, cluster Kuinderbos en Nagele. De gemeente Urk
doet hier ook aan mee. Ook verbinden we andere initiatieven en ondernemers.
Promoten van toerisme en recreatie in de Noordoostpolder
De vraag van de toerist en recreant verandert continu. Hier moeten we als Noordoostpolder op
inspelen om de huidige bezoeker te behouden en nieuwe bezoekers te verleiden ons Buitengewone
gebied te bezoeken. Daarom promoot uitvoeringsorganisatie Toerisme Flevoland Noordoostpolder.
Het unieke verhaal van Noordoostpolder en het uitdragen van Buitengewoon Noordoostpolder zijn
daarbij belangrijke onderdelen.

Beleidskaders
•
•
•
•
•
•
•

Gemeentelijke visie vestigingsbeleid (2013)
Nota Toeristische Verblijfsaccommodaties (2013)
Sociale Structuurvisie (2013)
Beleidskader Structuurvisie (2014)
Sociaal Economisch Beleid (2015-2018)
Beleidsplan sociaal domein (2015-2018)
Deelplan Participatiewet (2015)
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Verbonden partij(en)
Wadinko
Technofonds Flevoland
Vitens

Portefeuillehouder(s)
J.E. Wijnants
A. Poppe

Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Werklocaties klaarmaken
voor de toekomst

In Noordoostpolder komt een aantal oudere bedrijventerreinen in
aanmerking voor verbetering, zowel in de dorpen als Emmeloord.
Hierbij gaan we uit van de eigen verantwoordelijkheid van de
ondernemers en waar nodig en mogelijk ondersteunen we vanuit
de gemeente. Daarbij koppelen we beoogde investeringen voor
groot onderhoud en rioleringswerkzaamheden aan beschikbare
Provinciaal Herstructurerings Programmasubsidies.

02 - Naar een inclusieve
arbeidsmarkt

Op de inclusieve arbeidsmarkt kan iedereen meedoen.
Werkgevers bieden ook werk aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. De vraag van de werkgever is leidend. De
betrokken partijen zorgen dat de kennis en kunde van de
werkzoekende aansluit bij deze vraag. Ieder vanuit een eigen
verantwoordelijkheid. Zo faciliteren onderwijs en overheid de
werkgevers.

03 - Stimuleren van innovaties
in onze sterke sectoren

Onze ondernemers en (zorg)instellingen staan niet stil. Zij
benutten de mogelijkheden van de gedigitaliseerde samenleving
en de smart industries. Wij zien sterke veranderingen in de
sectoren agro, machinebouw, toerisme en zorg. Waar nodig
ondersteunen en faciliteren wij onze ondernemers.

04 - Promoten van - en
recreëren in de
Noordoostpolder

Bezoekers willen in korte tijd zoveel mogelijk unieke momenten
beleven. Kwaliteit is daarbij een belangrijk aspect. We zetten in
op het beter beleefbaar maken van het unieke en
onderscheidende aanbod van Noordoostpolder. We hebben de
ondernemers en andere stakeholders hard nodig voor het
realiseren van deze productontwikkeling.
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05 - Kansen op het gebied van
regionalisering benutten

Economische ontwikkeling houdt zich niet aan provinciegrenzen.
Noordoostpolder ligt gunstig tussen twee interessante
economische regio’s: Regio Zwolle en de Metropool Regio
Amsterdam (MRA) met onder andere Lelystad en Almere. De
snelweg A6 en de N50 zijn belangrijke verbindingswegen, naar
beide regio’s. Ook op het terrein van arbeidsmarkt, scholing en
cultuur liggen er duidelijk linken naar beide regio’s. Uit onderzoek
blijkt dat de groei van de economie in Noordoostpolder vooral
ontstaat door de groei van het eigen bedrijfsleven. Toch biedt
samenwerking in de regio volop kansen en mogelijkheden
waarvan wij kunnen profiteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

Toelichting

01 - Werklocaties klaarmaken voor de toekomst
01 - Bedrijfslocaties passend bij
het gebruik

Bedrijfslocaties veranderen van karakter. We gaan een proces
inrichten met ondernemers om de kwaliteit van de terreinen te
waarborgen. Dit doen we, bijvoorbeeld door schouw van het
eigen bedrijventerrein. Waar nodig richten we de openbare
ruimte opnieuw in. Ook het centrum van Emmeloord krijgt een
nieuwe impuls.

02 - Uitbreiden van de
bedrijfslocaties

Ruimte creëren voor de vestiging van nieuwe bedrijven of
uitbreiding van bedrijven, Dit willen we bijvoorbeeld op de Munt
B. Ook kijken we met Urk op basis van de visie op werklocaties
Noordelijk Flevoland naar de ontwikkeling van een binnendijks
bedrijventerrein.

02 - Naar een inclusieve arbeidsmarkt
01 - Ontmoetingen en gesprekken
tussen ondernemers en onderwijs
organiseren

De samenleving verandert steeds sneller en de vraag van
ondernemers naar goed geschoold personeel neemt toe.
Scholingsvragen van ondernemers sluiten niet altijd aan bij het
reguliere aanbod van het onderwijs in Noordoostpolder. In
samenwerking met het voortgezet onderwijs, MBO en
ondernemers komen er arrangementen om werkzoekenden
(met een grote afstand) beter toe te rusten voor de vraag van
de werkgever. In het schooljaar 2018-2019 zijn de eerste
arrangementen beschikbaar.
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02 - Verbeteren van de verbinding
tussen de betrokken spelers bij de
arbeidsmarkt

Er zijn heel veel spelers betrokken bij een goed werkende
arbeidsmarkt, waaronder onze (buitengewoon) werkgevers,
ondernemersorganisaties, onderwijsinstellingen, de
werkcorporatie, Concern voor Werk, reïntegratiebedrijven, het
Regionaal Werkbedrijf Flevoland en wij als gemeente. Het is
belangrijk dat deze spelers elkaar kunnen vinden. In 2018
zetten we in op verbinding tussen de partijen. Dit doen we
onder andere door het organiseren van slimmere en
toekomstbestendige concepten. Een voorbeeld is flexibele(re)
huisvesting van scholen en instellingen. Deze kunnen door
zowel werkenden als niet-werkenden gebruikt worden om de
aansluiting op de arbeidsmarkt te behouden of te krijgen.

03 - Vergroten van de kennis van
21e eeuwse vaardigheden

Om goed te kunnen functioneren in beroep en maatschappij
hebben werknemers en werkgevers in de 21e eeuw andere
vaardigheden nodig. Naast ICT-vaardigheden zijn er nog een
hele reeks andere ‘21e eeuwse vaardigheden’, zoals
samenwerken met mensen van uiteenlopende achtergronden,
een eigen mening kunnen vormen en verwoorden en
informatiebronnen op waarde weten te schatten. Door contact
met werkgevers en onderwijs stimuleren wij het vergroten van
de kennis van 21e eeuwse vaardigheden.

03 - Stimuleren van innovaties in onze sterke sectoren
01 - Onze ondernemers met
elkaar verbinden

Samen staan we sterker en weten we meer. Daarom
investeren we in verbinding tussen de ondernemers.

02 - Stimuleren van vestigen
nieuwkomers met een
toegevoegde waarde in onze
sterke sectoren

Onze sterke sectoren willen we verder versterken. Naast
accountmanagement en acquisitie door de eigen medewerkers,
investeren we daarom in acquisitie door clusterorganisaties als
CompoWorld, het Agrofoodcluster en Stichting Nieuwland. Zij
hebben de contacten in binnen- en buitenland en komen eerder
in gesprek met bedrijven die interesse hebben in verplaatsing
of nevenvestiging.
Als gemeente spannen we ons extra in om verwerkende
industrie in de agrosector te faciliteren, en bedrijven op het
gebied van composiet en/of machinery. Ook investeren we met
de clusterorganisatie in studentendagen en verkennen we de
mogelijkheden voor studentenhuisvesting in Noordoostpolder.

04 - Promoten van - en recreëren in de Noordoostpolder
01 - Nog beter beleefbaar maken
van het unieke en
onderscheidende aanbod van
Noordoostpolder

Een betere beleving vergroot de aantrekkelijkheid van
Noordoostpolder voor toeristen en recreanten. We willen
bezoekers stimuleren om langer in ons gebied te blijven, Dit
doen we samen met onze partners. Bijvoorbeeld door het
ondersteunen van de uitvoering van de agenda Waardevol
Waterloopbos. De informatievoorziening en wandelroute op
Schokland wordt verbeterd. Daarnaast werken we samen met
de provincie en andere Flevolandse gemeenten aan een
provinciebrede stimuleringsregeling voor (innovatieve)
productontwikkeling. Ook verkennen we de mogelijkheden om
representatieve onderzoeksgegevens over vakantie- en
vrijetijdsgedrag op gemeenteniveau te krijgen.
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02 - Promoten van
Noordoostpolder gericht op de
bezoeker

Er ligt een kans voor Noordoostpolder in het aantal
Nederlanders dat Flevoland nog niet “kent”, het groeiend
aandeel inkomend toerisme in Nederland en het feit dat
Amsterdam “overloopt”. In 2018 is het 100 jaar geleden dat de
Zuiderzeewet is aangenomen. Dit biedt kansen en
aanknopingspunten om het bijzondere verhaal van
Noordoostpolder onder de aandacht te brengen van een breed
publiek. Ook is 2018 het jaar dat Nederland Waterland via
verschillende promotieacties onder de aandacht gebracht wordt
van de (internationale) toerist en recreant.
Voor een betere en gerichte promotie willen we imago en
identiteitsonderzoek doen. We verkennen met de provincie en
Flevolandse gemeenten op welke wijze en in welke frequentie
dit onderzoek het beste kan worden uitgevoerd om een
representatief beeld te krijgen en veranderingen te signaleren.

03 - Behouden en ontwikkelen van
recreatieve routes

Voor bezoekers is het prettig als er goed recreatief
routenetwerk ligt. Daarom gaan wij in 2018 Toeristische
OverstapPunten (TOP's) realiseren en infrastructurele
knelpunten voor recreatie in beeld brengen. Ook kijken we naar
mogelijkheden voor extra pleisterplaatsen en rustpunten.
Daarnaast kijken we samen met de provincie hoe de
vindbaarheid van attracties beter kan. We brengen en houden
voor recreanten en toeristen routes op kwalitatief goed niveau.

05 - Kansen op het gebied van regionalisering benutten
01 - Informeren van ondernemers
over de kansen en mogelijkheden

Zowel de (bestuurlijke) samenwerking in Regio Zwolle als het
economisch programma van Provincie Flevoland biedt onze
ondernemers kansen tot extra ondersteuning en financiering.
Als gemeente willen we ondernemers op een goede manier de
weg daarin wijzen. Daarnaast informeren we hen over
ontwikkelingen, zoals Lelystad Airport, door het houden van
NOP-Talks, het organiseren van (thema)bijeenkomsten en
excursies.

02 - Intensiveren van de
samenwerking met interessante
economische regio's

Regionale samenwerking biedt kansen die voor een individuele
gemeente moeilijk te realiseren zijn. Denk aan: lobby rond
bereikbaarheid en veiligheid, deelname aan werkbezoeken aan
het Europees Parlement en samenwerken op het gebied van
hoogwaardig openbaar vervoer. We doen mee aan bestuurlijke
overleggen en aan projecten die kansen bieden. Door die
samenwerking krijgen onze ondernemers kansen, die anders
buiten beeld blijven.
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Indicatoren

Verplichte indicatoren
01 - Vestigingen bedrijven
(aantal per 1.000 inwoners 15
t/m 64 jaar)
556
02 - Functiemenging (in %)

Laatste meting

Verwachting 2018

Verwachting 2021

165,1

165,1

165,1

55,9

55,9

55,9

114,0

114,0

114,0

Laatste meting

Verwachting 2018

Verwachting 2021

4,4

3,0

3,5

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

1,0

185,0

215,0

250,0

25,0

25,0

25,0

110.000,0

115.000,0

130.000,0

31,4

32,3

35,2

554

03 - Bruto Gemeentelijk
Product (Verhouding verwacht
en gemeten)
555

Overige indicatoren
01 - Aantal hectare uitgegeven
bedrijfsgrond
562
02 - Aantal nieuwe logistieke
bedrijven op de Munt
561
03 - Aantal nieuwe
verwerkende
agrofoodbedrijven
559
04 - Aantal buitengewone
werkgevers
563
05 - Aantal arbeidsplaatsen uit
subsidies t.b.v. innovaties
558
06 - Aantal overnachtingen
566
07 - Banen recreatie en
toerisme (per 1000 inwoners)
565
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Wat mag het kosten?
Lasten Economische ontwikkeling

bedragen x € 1.000

Rekening Begroting Begroting
Taakveld

Meerjarenbegroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.629

911

1.133

1.642

1.506

1.506

23

28

24

24

24

24

0.3

Beheer overige gebouwen en
gronden

2.3

Recreatieve havens

3.1

Economische ontwikkeling

215

85

79

79

29

29

3.3

Bedrijvenloket en
bedrijfsregelingen

1.087

829

748

731

720

720

3.4

Economische promotie

1.363

318

385

330

330

330

4.317

2.171

2.369

2.806

2.609

2.609

4.317

2.171

2.369

2.806

2.609

2.609

Economische ontwikkeling en
werkgelegenheid

Totale lasten

Baten Economische ontwikkeling

bedragen x € 1.000

Rekening Begroting Begroting
Taakveld
0.3

Beheer overige gebouwen en
gronden

2.3

Recreatieve havens

3.1

Economische ontwikkeling

3.3

Bedrijvenloket en
bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

Economische ontwikkeling en
werkgelegenheid

Totale baten

Meerjarenbegroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.301

299

443

443

443

443

2
5
30

34

34

34

34

34

286

255

310

310

310

310

1.622

590

787

787

787

787

1.622

590

787

787

787

787
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Dienstverlening en Besturen
Inleiding
Dit programma gaat over de dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers. Het gaat
ook over het functioneren van het bestuur en de organisatie.
Programmadoelstelling
Voldoende waardering van onze inwoners, bedrijven en instellingen voor de kwaliteit van ons
bestuur en onze dienstverlening.
Dienstverlening
8. Dienstverlening
Deze pijler gaat over de dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers.

Doelstelling
Een goede (digitale) dienstverlening voor onze inwoners, bedrijven en instellingen.

Trends en ontwikkelingen
Steeds verdergaande digitalisering.
In 2020 is sprake van een informatiesamenleving. Mensen zoeken, vinden en ontvangen de hele
dag informatie via tablets, smartphones en computers. Ze willen ook op die manier zaken kunnen
doen met de gemeente: snel en digitaal waar mogelijk, persoonlijk en op maat waar nodig.

Reguliere bedrijfsvoering
Vragen aannemen en beantwoorden
Inwoners, ondernemers of instellingen bellen, mailen of komen persoonlijk aan de balie. Zij hebben
vragen of verzoeken over burgerzaken, sociaal domein en de woonomgeving. Deze vragen en
verzoeken worden aangenomen en zoveel mogelijk, direct beantwoord. Vragen en verzoeken
waarbij dat niet kan, gaan via het Klanten Contact Centrum (KCC) naar specialistische afdelingen.
Verstrekken van persoonsdocumenten en -diensten
De gemeente geeft persoonsdocumenten zoals paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen,
Verklaringen Omtrent Gedrag en andere uittreksels. Ook regelt de gemeente persoonsgebonden
diensten zoals huwelijken en naturalisaties.
Actueel houden van de Basisregistratie Personen
De gemeente houdt persoonsgevens bij, zoals geboorte of overlijden en woonplaats.
Coördineren van verkiezingen
De gemeente zorg voor stembureaus zodat kiezers hun stem kunnen uitbrengen bij verkiezingen.

Beleidskaders
•
•

Dienstverleningsvisie 2020 (2015)
Programmaplan Dienstverlening en digitalisering (2015-2017)
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Portefeuillehouder(s)
A. van der Werff

Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Een goede en betrouwbare
dienstverlening

Inwoners en ondernemers willen een snelle en betrouwbare
dienstverlening. Daarom blijven wij onze dienstverlening
aanpassen op de steeds sneller gaande ontwikkelingen.

02 - Versterken van onze
digitale dienstverlening

Inwoners en ondernemers verwachten steeds meer digitaal
zaken met ons als gemeente te kunnen doen. Daar spelen we op
in door steeds meer (standaard)producten digitaal aan te bieden.
En door digitaal inzichtelijk te maken wat de status is van
aanvragen. Het ontwikkelen daarvan doen we (deels) samen met
andere overheden via de Digitale agenda 2020.

Wat gaan we daarvoor doen?
Activiteit

Toelichting

01 - Een goede en betrouwbare dienstverlening
01 - Klantgerichte en efficiënte
dienstverlening aan inwoners en
ondernemers

Inwoners en ondernemers willen een snelle, goede en
persoonlijke dienstverlening. Ook willen zij kunnen
kiezen hoe ze contact zoeken met de gemeente: via
telefoon, website of persoonlijk contact aan de balie.
Daarom werken wij eraan om dit zo goed mogelijk te
regelen. In 2018 gaan wij meer diensten digitaal
aanbieden. Dat gebeurt aan de hand van de landelijke
Digitale Agenda.

02 - Versterken van onze digitale dienstverlening
01 - Werken aan ‘tijd- en
plaatsonafhankelijke’ dienstverlening

Digitaal zaken regelen wordt steeds gewoner. Wij
willen hierop inspelen. De vraagsteller moet de
voortgang van de beantwoording kunnen volgen. Dit
doen we via Mijn Overheid. In 2018 werken wij verder
aan de veranderingen die hiervoor nodig zijn in de
organisatie, zoals nog meer digitaal werken.

02 - Zorgen dat onze
informatiehuishouding op orde is en blijft

Om vragen van inwoners goed te kunnen
beantwoorden, is het belangrijk dat wij onze informatie
in orde hebben. Daarom gaan wij in 2018 verder met
het digitaliseren van documenten en archieven. Ook
optimaliseren wij onze informatiearchitectuur voor
aansluiting op landelijke voorzieningen. En wij
besteden aandacht aan informatieveiligheid en privacy.
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Indicatoren

Overige indicatoren
01 - Tevredenheid algehele
dienstverlening
964
02 - Tevredenheid digitale
dienstverlening
965
03 - Communicatie en
voorlichting
963

Laatste meting

Verwachting 2018

Verwachting 2021

6,7

6,8

6,8

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening
van de gemeente. Laatste meting uit 2015.

6,8

6,8

6,8

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale
dienstverlening van de gemeente. Laatste meting uit 2015

6,7

6,7

6,7

Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoner geven voor de communicatie en
voorlichting van de gemeente. Laatste meting uit 2015.

Bestuur en organisatie
9. Bestuur en organisatie
Deze pijler gaat over ons bestuur en de organisatie.

Doelstelling
Een goede kwaliteit van het openbaar bestuur en een kleinere afstand tussen burger en bestuur. En
meer bekendheid van de gemeente en de gemeentelijke politiek.

Trends en ontwikkelingen
De gemeente als partner in een netwerksamenleving.
Maatschappelijke opgaven overschrijden de (gebieds)grenzen van gemeenten. Het aanpakken van
die opgaven maakt samenwerking nodig. Samenwerking tussen gemeenten, maar steeds vaker ook
samenwerken met onze inwoners en ondernemers. Daarbij verschuift burgerparticipatie naar
overheidsparticipatie: inwoners en ondernemers nemen het initiatief, de gemeente doet mee.

Reguliere bedrijfsvoering
Ondersteunen en adviseren van burgemeester en wethouders
Het college voert de gemeentelijke taken uit. De medewerkers van de gemeente helpen en
adviseren het college.
De raad, raadscommissies en ondersteuning daarvan door de griffie
De gemeenteraad bepaalt het beleid op hoofdlijnen. En zij controleert de uitvoering daarvan. Dat
doet zij namens de inwoners. De griffie helpt daarbij.
Lokale rekenkamer en de accountantscontrole
De lokale rekenkamer en de accountant doen onderzoek voor de gemeenteraad. De rekenkamer
onderzoekt of het college het beleid van de raad goed uitvoert. En de accountant controleert of de
financiële stukken en besluiten juist zijn.
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Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW)
De gebiedsregisseurs van de gemeente zorgen dat de lijnen tussen de inwoners en de gemeente
kort blijven. Zij pikken signalen over de leefbaarheid op in de dorpen en wijken. En zij regelen dat
die signalen door de gemeente worden opgepakt.
Behandelen van klachten en bezwaren
Niet iedereen is het altijd eens met een besluit van de gemeente. En er is ruimte om dat aan te
geven: Mensen kunnen bezwaar maken tegen besluiten en zij kunnen klachten indienen tegen de
manier waarop de gemeente hen behandelt. Graag gaan wij in gesprek met degene die een klacht
of bezwaar heeft ingediend. Dat doen we het liefst door persoonlijk contact te zoeken met de
bewaarmaker (mediation). Wanneer inwoners dat niet willen, zetten we een onafhankelijk commissie
in om te adviseren over het bezwaar.
Onze mediators helpen ook wanneer er onmin is ontstaan tussen partijen. Deze partijen kunnen
inwoners, bedrijven, instellingen of de gemeente zelf zijn.
Inkopen van goederen en diensten
De gemeente is niet alleen overheid, maar ook een marktpartij die goederen en diensten inkoopt.
Ons doel is het verkrijgen van een zo goed mogelijk product tegen een zo laag mogelijke prijs en
kosten, waarbij we ons houden aan de (Europese) aanbestedingsregels. En waar het kan en mag,
kopen wij lokaal in. In 2018 wordt gewerkt aan (verdere) professionalisering van de inkooppraktijk.

Beleidskaders
•
•

Van ambitie naar doen, naar een ingeburgerde huisstijl voor burgerparticipatie (2009)
‘Wij zijn aan zet’ (2014, Visie op organisatie)

Portefeuillehouder(s)
A. van der Werff

Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Zorgen voor een open en
toegankelijke organisatie

We willen in een open verbinding staan met de samenleving,
zonder afstand tot onze inwoners en ondernemers. Inwoners en
ondernemers kunnen van ons duidelijke en tijdige communicatie
en heldere afspraken verwachten. Dat geldt ook voor onze
samenwerkingspartners.

02 - Doorontwikkelen van de
organisatie

Als organisatie willen we inspelen op de trends en
ontwikkelingen. Dit laten wij terugkomen in onze dienstverlening.

58

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

Toelichting

01 - Zorgen voor een open en toegankelijke organisatie
01 - Inwoners actief betrekken bij
bestuur en beleidsvorming

Besluiten van de gemeente gaan vaak over inwoners of over
hun belangen. Daarom heten wij hen welkom om mee te
denken over het bestuur en de besluiten.

02 - Duidelijk en open
communiceren vanuit legitimatie

De gemeente wil laagdrempelig zijn voor haar inwoners en
bezoekers. Daarom laten we zien wat we doen en voor wie. In
ons contact met inwoners, ondernemers en bezoekers zijn wij
open en klantgericht.

02 - Doorontwikkelen van de organisatie
01 - Passend organiseren als
leidraad voor ons handelen

Iedere vraag heeft een context. De ene keer is die context heel
persoonlijk voor één bewoner, de andere keer is die context
meer technisch en algemeen. In een andere context kan een
andere aanpak beter zijn. Daarom wegen wij die context
steeds vaker mee bij het beantwoorden van de vraag. Dat
noemen wij ‘passend organiseren’. Ook in 2018 gaan wij hier
mee door.

02 - Modern Werkgeverschap

Een effectieve bedrijfsvoering vraagt om een slimme manier
om medewerkers in te zetten. Daarom investeren wij in
opleiden en ontwikkelen van onze medewerkers. Daarnaast
gaan wij in 2018 talentmanagent invoeren en ons voorbereiden
op Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

Indicatoren
Verplichte indicatoren
01 - Apparaatskosten (kosten
per inwoner in €)
571

02 - Formatie (fte per 1.000
inwoners)
569

Laatste meting

Verwachting 2018

Verwachting 2021

579,0

625,0

625,0

Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële
middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-,
huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten en dergelijke voor de
uitvoering van de organisatorische taken. Apparaatskosten zijn dus alle
personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van
de organisatie, exclusief griffie en bestuur.

6,7

6,8

6,8

Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat
van de organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.
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03 - Bezetting (fte per 1.000
inwoners)
570

5,9

6,1

6,1

Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, dus niet om de
toegestane formatieve omvang uit het formatieplan.

04 - Externe inhuur (kosten als
% totale loonsom + totale
8,3
5,3
5,3
kosten inhuur externen)
Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in
572
opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door
een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen
betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat
daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de
daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

05 - Overhead (% totale
lasten)
573

Overige indicatoren
01 - Aantal bezwaarschriften
574
02 - Percentage
bezwaarschriften waarbij
mediation is ingezet
981
03 - Percentage
bezwaarschriften dat geleid
heeft tot een gewijzigd besluit
576

10,7

10,9

10,9

Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en
ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Laatste meting

Verwachting 2018

Verwachting 2021

159,0

147,0

147,0

Het totaal aantal ontvangen bezwaarschriften. Laatste meting uit 2016.

64,0

65,0

65,0

Percentage van het totaal aantal bezwaarschriften waarbij een
mediationtraject is gestart. Laatste meting is uit 2016.

39,0

39,0

39,0

Percentage van het totaal aantal bezwaarschriften wat heeft geleid tot een
(deels) gegrond verklaring en/of een gewijzigd besluit. Laatste meting uit
2016.

04 - Percentage dat in
bezwaarschriftencommissies is
31,5
32,0
32,0
behandeld
Percentage van het totaal aantal bezwaarschriften wat is behandeld in de
575
bezwaarschriftencommissie. Laatste meting is uit 2016.

05 - Percentage niet
ontvankelijk verklaarde
bezwaarschriften na
behandeling in commissie
579

14,0

14,0

14,0

Percentage van de in de bezwaarschriftencommissie behandelde
bezwaarschriften, welke niet ontvankelijk zijn verklaard. Laatste meting uit
2016.

60

06 - Percentage (deels)
gegrond verklaarde
bezwaarschriften na
behandeling in commissie
1044

07 - Percentage ongegrond
verklaarde bezwaarschriften
na behandeling in commissie
1045

18,0

18,0

18,0

Percentage van de in de bezwaarschriftencommissie behandelde
bezwaarschriften, welke (gedeeltelijk) gegrond zijn verklaard. Laatste
meting uit 2016.

58,0

58,0

58,0

Percentage van de in de bezwaarschriftencommissie behandelde
bezwaarschriften, welke ongegrond zijn verklaard. Laatste meting uit 2016.

Wat mag het kosten?
Lasten Dienstverlening en besturen

bedragen x € 1.000

Rekening Begroting Begroting
Taakveld

Meerjarenbegroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.659

1.224

1.274

1.299

1.174

1.214

Dienstverlening

1.659

1.224

1.274

1.299

1.174

1.214

0.1

4.142

2.068

2.184

2.172

2.136

2.083

4.142

2.068

2.184

2.172

2.136

2.083

5.801

3.292

3.458

3.471

3.310

3.297

0.2

Burgerzaken

Bestuur

Bestuur en organisatie

Totale lasten

Baten Dienstverlening en besturen

bedragen x € 1.000

Rekening Begroting Begroting
Taakveld

Meerjarenbegroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

849

729

800

800

800

800

Dienstverlening

849

729

800

800

800

800

Totale baten

849

729

800

800

800

800

0.2

Burgerzaken
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Financiën
Inleiding
Dit programma gaat over de financiële dekkingsmiddelen van onze gemeente, dit zijn onder andere
de belastingen, uitkeringen van het Rijk en de post onvoorziene uitgaven.
Programmadoelstelling
We streven naar een structureel gezond en evenwichtig financieel (meerjaren-)beleid ter dekking en
financiering van de gemeentelijke uitgaven, het creëren van voldoende ruimte voor onvoorziene
uitgaven en een verdeling van de lasten over de verschillende programma’s op basis van
deugdelijke onderbouwingen en grondslagen. Hiermee willen we invulling geven aan een
rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving onze gemeente. Wij vinden het belangrijk
dat onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zich in vrijheid en veiligheid kunnen
ontplooien en een structureel gezond en evenwichtig financieel beleid moet dit faciliteren.
Financiën
10. Financiën
Deze pijler gaat over gemeentelijke opbrengsten, waaronder de algemene - en integratie uitkering
van het Rijk, (de onroerendezaak) belasting(en). Daarnaast over de opbouw van onze exploitatie en
balans.
Doelstelling
•
•
•
•

•

•
•

We streven naar een financieringsstructuur van de gemeentelijke exploitatie en balans die
duurzaam en solide is tegen zo laag mogelijke kosten.
Een toewijzing van de algemene middelen die past binnen het rijksbeleid en de prioritering
van Noordoostpolder.
Waarborgen van de begrotingsflexibiliteit krijgt de komende jaren een prominente positie
omdat het aandeel vaste activa op de balans substantieel zal toenemen.
Het belang om te ondersteunen van het bijzondere karakter van het feit dat we als gemeente
een inkomenbestedende huishoudingen zijn. Dat wil zeggen: het doel van gemeente
Noordoostpolder is het tot stand brengen van voorzieningen en beleid voor burgers en niet
inkomstenverwerving (winst maken).
Het beleid ten aanzien van belastingen dient zowel ondersteunend te zijn aan de
doelstellingen die gemeentebreed moeten worden bereikt als redelijk en billijk in omvang en
druk voor burgers en bedrijven.
De (meerjaren)exploitatie is duurzaam materieel sluitend en de balans is duurzaam
houdbaar.
De structurele en incidentele baten en lasten zijn strikt gescheiden door alle incidentele
baten en lasten via reserves te geleiden.

Trends en ontwikkelingen
Algemene uitkering
De economie groeit hard en daar plukken ook gemeenten vruchten van. Landelijk uit zich dit doordat
het Rijk meer geld uitgeeft op haar departementen, met als gevolg dat ook gemeenten meer geld
krijgen in de vorm van de algemene uitkering. Het nieuwe kabinet kan keuzen maken de middelen
anders in te zetten dan totnogtoe is begroot, waarmee er altijd een mogelijkheid blijft bestaan dat de
algemene uitkering lager wordt. De uitkomsten voor de algemene uitkering als gevolg van een nieuw
kabinet, wordt in de meicirculaire 2018 verwacht. Doorgaans geeft het Regeerakkoord al een
indicatie van wat er tegemoet gezien ten aanzien van de ontwikkelingen van de algemene uitkering.
De begroting is opgesteld op basis van de septembercirculaire en laat voor 2018 en verder geen
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verrassend beeld zien ten opzichte van de Perspectiefnota 2018 – 2021, op één punt na.
Rente-ontwikkelingen
De rente zal naar de verwachtingen voorlopig laag blijven. De economie groeit, maar de inflatie blijft
achter en in een aantal landen de werkgelegenheid ook. Een stijging van de rente heeft direct
gevolgen voor de meerjarenbegroting en bij een grotere stijging mogelijk ook op de bedrijfsvoering.
Het investeringsbeleid is zodanig vorm gegeven dat er aandacht is voor het beperken van
renterisico’s en voor het hebben van opties die de raad kunnen worden aangeboden wanneer de
effecten substantieel zijn.
Lokale lastendruk
Het beperken van de lastendruk voor onze inwoners en bedrijven heeft een hoge prioriteit. De
meeste inwoners krijgen in 2018 een lagere aanslag gemeentelijke heffingen doordat de tarieven
voor rioolheffing en afvalstoffenheffing dalen voor een grotere afname van de aanslag zorgen dan
de 1,6% tariefstijging die voor de OZB- tarieven wordt doorgevoerd. De 1,6% verhoging van de
OZB-tarieven is de helft van de normverhoging die de overheid heeft vastgesteld voor 2018. Deze
zogenoemde macronorm bedraagt 3,1%. Meer informatie over gemeentelijke belastingen is te
vinden in de paragraaf lokale heffingen.
Besluit Begroting en Verantwoording 2016
De effecten van het BBV 2016 worden steeds duidelijker. Het algemene beeld is dat de regels voor
verslaglegging zijn toegenomen alsook de complexiteit. Een aspect van geheel andere orde is de
wijze waarop de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen raad, college en directie worden
beïnvloed door het BBV 2016. De kans dat bij de uitvoering van de BBV 2016 tegen knelpunten in
de uitvoering wordt aangelopen, is groter dan voorheen. Om die reden zal een onderzoek
plaatsvinden naar de kans en de aard van knelpunten en wat hiervoor de oplossingen kunnen zijn.
Indien het college dit noodzakelijk of wenselijk acht, zullen hiertoe in 2018 voorstellen aan de raad
worden gedaan. Onderdelen van het BBV 2016 die in 2018 worden onderzocht zijn: toerekening van
lasten en baten, overhead, grondbeleid en de autorisatie en allocatie van investeringen met een
maatschappelijk nut.
Implementatie vennootschapsbelasting
Rondom de vennootschapsbelasting (Vpb) is nog geen duidelijkheid verkregen van de
Belastingdienst over de belastbaarheid van de verschillende activiteiten en de mate waarin. De
komende jaren zal de praktijk uitwijzen wat de effecten van de invoering van de Vpb zijn en of deze
aan de doelstellingen van het ministerie voldoen.

Reguliere bedrijfsvoering
Treasuryfunctie
Treasury is het bewaken van geldstromen, beleggingen, uitstaande middelen, aangetrokken
middelen (leningen), waarborgen en garanties. Hier wordt in meer detail op ingegaan in de
paragraaf financiering. Wanneer in de komende jaren grotere investeringen worden gedaan, zoals
deze in Voorzien in Vastgoed en in de grondexploitaties zijn opgenomen, zal de structuur van de
balans wijzigen. Bezittingen nemen toe, maar de liquiditeitspositie en ook de solvabiliteitspositie
verminderen. Wanneer alle vastgestelde raadsdoelstellingen met de geplande fasering de komende
jaren worden gerealiseerd, moeten wij leningen aantrekken. Voor de voorzieningen, die wij
duurzaam willen garanderen en waarvan de lasten structureel in de begroting gedekt moeten zijn,
worden leningen aangetrokken op basis van projectfinanciering. Dit is essentieel om deze
voorzieningen te kunnen blijven garanderen, maar ook om de leningen weer af te kunnen lossen,
voldoende begrotingsflexibiliteit te houden en afhankelijkheid van vreemd vermogen binnen redelijke
normen te houden.
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Inning van gemeentelijke belastingen en heffingen
Wij innen belastingen en retributies op bepaalde voorzieningen. Er zijn drie verschillende typen te
onderscheiden namelijk: de algemene belasting, bestemmingsbelasting en retributies. De algemene
belasting wordt in dit programma verantwoord en kan vrij worden ingezet voor de gemeentelijke
taken, de belangrijkste algemene belasting is de onroerendezaak belasting.
Bestemmingsbelastingen zijn belastingen waarbij de opbrengsten zijn bestemd voor een specifieke
taak of voorziening en mogen niet meer dan kostendekkend zijn, voorbeelden zijn de rioolheffing en
afvalstoffenheffing, deze inkomsten zijn verantwoord in het programma Fysieke leefomgeving. De
retributie is een vergoeding voor een dienst en mogen niet meer dan kostendekkend zijn, deze
inkomsten zijn verdeeld over de verschillende programma’s. Meer informatie over gemeentelijke
belastingen is te vinden in de paragraaf lokale heffingen.
Systematiek resultaatbestemming
De uitvoering van Voorzien in Vastgoed krijgt met de (meerjarenprogramma) begroting 2018 ( 2021) vastere vorm. Onderdeel van de bijbehorende financieel-technische architectuur is dat het
niet gebruikt budget ter dekking van de ViV realisatie van enig jaar, wordt toegevoegd aan de
reserve ViV, subonderdeel egalisatiereserve. Deze toevoeging wordt geacht primitief besloten te zijn
en is volgens het BBV een resultaatbestemming. Om een goed inzicht te geven in het voorgestelde
aanvullende budget voor resultaatbestemming wordt ook het beleid hier kort samengevat
weergegeven.
Het jaarrekeningresultaat waar de raad bij het behandelen van de jaarrekening over besluit is het
resultaat dat ná bestemming dat na de volgende stappen tot stand is gekomen:
 Het jaarrekeningresultaat waar de raad bij het behandelen van de jaarrekening over besluit is
het resultaat dat ná bestemming dat na de volgende stappen tot stand is gekomen:
1. het totaalresultaat vóór bestemming uit de programma’s één tot en met zes;
2. de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves voor alle programma’s;
3. het resultaat ná bestemming.

 De toevoegingen en onttrekkingen die bij stap twee worden gezet en als primitief begroot
worden gezien betreffen twee categorieën van reservemutaties. Het gaat om mutaties in de
reserve met de formele bufferfunctie, zijnde de algemene reserve en mutaties op de reserves
met een egalisatiefunctie.

 Op één specifiek beleidsonderdeel is een bijzondere regel van toepassing en dat is dat de
geactiveerde investeringssom van geactiveerde lasten van beweegbare bruggen zo snel
mogelijk wordt afgeschreven. Het zo snel mogelijk afschrijven gebeurt door middel van het
inzetten van de jaarrekeningresultaten tot dat de investeringssom is afgeschreven. Als gevolg
van de BBV2016 kan deze systematiek niet meer worden gehanteerd en dient het beleid voor
vervanging bruggen te worden herzien.
Een sluitende meerjaren-programmabegroting
De (meerjaren) begroting is duurzaam materieel sluitend. Dit betekent structureel en reëel in
evenwicht. Jaarlijks wordt met de Perspectiefnota het bestaande beleid samen met de voorgestane
wijzigingen, nieuwe inzichten en wet- en regelgeving tegen elkaar afgewogen. De komende jaren
wordt gekoerst op een houdbaar evenwicht tussen de investeringen enerzijds en schuldafhankelijkheid en begrotingsflexibiliteit anderzijds. Wij streven naar een vermogens- en
begrotingssamenstelling die een weerspiegeling is van het karakter van inwoners en bedrijven in
relatie tot het gewenste voorzieningenniveau en de lokale lastendruk, passend binnen ons beleid en
wet- en regelgeving. In de begroting is een adequaat budget opgenomen voor onvoorziene lasten.
Actuele ontwikkelingen kunnen binnen zekere grenzen nog relatief laat (september) worden
opgenomen in de primitieve begroting.
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Begrotingseffecten budgetneutraal begroten sociaal domein
De afgelopen drie jaren is van uit het Rijk duidelijk geworden dat verschillend wordt gecalculeerd
voor de drie gedecentraliseerde taken, waarbij voor de begroting 2018 en verder, met name de
budgettering voor Jeugd in de verdrukking komt. Om gevolg te geven aan het budgettair neutraal
begroten van het sociaal domein conform het collegeprogramma, betekent dit voor de begroting van
2018 en verder dat de overschotten van € 1,1 miljoen uit het autonoom uitvoeren van de taken van
de Wmo 2007 en € 0,4 miljoen uit de taken van de Wmo2015 worden overgeheveld naar de
budgetten voor jeugdzorg. Tot en met de begroting van 2017 werd een zelfde resultaat bereikt via
mutaties in de Koepelreserve sociaal domein.


Voor de decentralisatie van Participatie geldt dat deze taak grosso modo budgettair neutraal
kan worden uitgevoerd. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met een financieel
risico voor de uitfasering van de Wet Sociale Werkvoorziening. De voorlopige conclusie ten
aanzien van de budgettering voor alle drie decentralisaties samen is dat het Rijk € 2,9 – € 0
- 0,4 = € 2,5 miljoen te weinig budget geeft om deze taken budgettair neutraal uit te voeren.

Beleidskaders
•
•
•
•
•
•
•

Financiële beheersverordening 2016
Controleprotocol 2015
Treasurystatuut 2011
Nota Reserves en Voorzieningen 2016
Nota Waardering, activerings- en afschrijvingsbeleid 2016
Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2013
Nota Geldleningen, Gewaarborgde geldleningen en Garantstellingen 2014

Verbonden partij(en)
Bank Nederlandse Gemeenten
Enexis Holding

Portefeuillehouder(s)
J.E. Wijnants

Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - De planning- en controlcyclus
doorontwikkelen

Binnen de gemeentelijke organisatie de planning- en
controlproducten en het -proces doorontwikkelen.

02 - Optimaliseren van
verslaggeving richting inwoners
en belanghebbenden

Onze planning- en control producten op een eigentijdse wijze
presenteren en toegankelijker maken voor inwoners en andere
belanghebbenden.
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Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

Toelichting

01 - De planning- en controlcyclus doorontwikkelen
01 - Het proces van de
productencyclus 2018 via Lias

We maken gebruik van het softwareprogramma Lias, zodat
elke medewerker gelijktijdig één database met actuele en
historische informatie kan benaderen. Dit komt de onderlinge
samenhang en dwarsverbanden in en tussen de verschillende
producten ten goede. In 2018 gaan we verder met het
doorontwikkelen van het proces en de database, waarbij het
doel is om het proces van de gehele productencyclus van
2018 via deze software te laten verlopen.

02 - Optimaliseren van verslaggeving richting inwoners en belanghebbenden
01 - De productencyclus 2018
interactief presenteren op een
website

We stappen af van documenten met vele pagina's tekst en
gaan over naar presentatie via een website, waarbij een
transitie is ingezet om met minder tekst meer te zeggen. De
website is via een portal interactief toegankelijk op alle
devices. Er is gestart met een pilot voor de begroting. In 2018
volgen de voorjaars- en najaars- en decemberrapportage.

Indicatoren
Overige indicatoren

Laatste meting

Verwachting 2018

Verwachting 2021

2.970,0

89,0

-33,0

02 - Current ratio

2,7

1,4

1,4

03 - Quick ratio

1,4

0,6

0,7

23.082,0

6.495,0

6.215,0

0,7

0,6

0,6

01 - Resultaat (x € 1.000)

04 - Netto werkkapitaal
(x € 1.000)
05 - Solvabiliteit

Current ratio
De current ratio is te bepalen door de vlottende activa te delen door het kort vreemd vermogen. Deze
ratio is een graadmeter van de liquiditeit, de (minimum)norm van deze ratio ligt tussen de 1 en de 1,5,
een hogere ratio vertegenwoordigt een betere liquiditeit. Noordoostpolder heeft relatief veel
woningbouwgrond- en bedrijventerreinvoorraden die op korte termijn moeilijk of niet zijn om te zetten
in liquide middelen en daarom heeft het hoge getal van de current ratio relatief weinig waarde.
Quick ratio
De quick ratio is te bepalen door de vlottende activa minus voorraden te delen door het kort vreemd
vermogen. Deze ratio is dus vergelijkbaar met de current ratio, alleen worden de voorraden niet in de
berekening betrokken. De norm van deze ratio ligt rond de 1. De waarde van Noordoostpolder zou
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een indicatie kunnen zijn dat zij niet goed in staat is om op korte termijn aan haar verplichtingen te
blijven voldoen. Echter is het voor gemeenten, in tegenstelling tot bedrijven, normaal dat er een
debetstand bij de bank wordt aangehouden.
Netto werkkapitaal
Het (netto) werkkapitaal geeft het verschil aan tussen de vlottende activa en het kort vreemd
vermogen. De uitkomst dient groter te zijn dan 0. Dit is voor Noordoostpolder het geval.
Solvabiliteitsratio
Deze ratio geeft weer in hoeverre het in activa geïnvesteerde vermogen door het eigen vermogen kan
worden gefinancierd. De (minimum)norm ligt tussen 0,25 en 1. De ratio wordt berekend door het eigen
vermogen door het totaal vermogen te delen.

Wat mag het kosten?
Lasten Financiën

bedragen x € 1.000

Rekening Begroting Begroting
Taakveld
0.5

Treasury

0.61

OZB woningen

0.62

OZB niet-woningen

0.7

Algemene uitkering en overige
uitkeringen gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten

Financiën

Totale lasten

Meerjarenbegroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

292

-53

695

573

574

584

59

262

298

297

297

297

417

210

217

217

217

217

7

-

365

963

438

438

438

438

1.140

1.382

1.648

1.525

1.526

1.536

1.140

1.382

1.648

1.525

1.526

1.536

Baten Financiën

bedragen x € 1.000

Rekening Begroting Begroting

Meerjarenbegroting

Taakveld

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0.5

Treasury

2.927

451

1.067

937

925

928

0.61

OZB woningen

10.411

5.107

5.263

5.263

5.263

5.263

5.859

5.972

5.847

5.761

5.674

69.683

66.098

69.586

69.535

69.386

69.210

77

40

45

45

45

45

83.098

77.555

81.933

81.627

81.380

81.120

83.098

77.555

81.933

81.627

81.380

81.120

0.62

OZB niet-woningen

0.7

Algemene uitkering en overige
uitkeringen gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten

Financiën

Totale baten
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Krachtig Noordoostpolder
Inleiding
Dit programma gaat over onze inspanningen om iedereen naar vermogen mee te laten doen aan de
samenleving. Noordoostpolder heeft de decentralisaties goed doorstaan. De aandacht kan nu
uitgaan naar de lange termijn (door)ontwikkeling van de nieuwe manier van werken. Met alleen
nieuwe wetten, regels en structuren redden we het niet. Integendeel, de transformatie vraagt een
nieuwe manier van werken van professionals uit het hele veld – gemeenten, zorg- en
welzijnsinstellingen. De transformatie is cultuurverandering en daarmee een uitdagend proces wat
nog lange tijd in beslag zal nemen.
Programmadoelstelling
Het is onze ambitie dat inwoners maximaal meedoen naar vermogen. Het initiatief hiervoor ligt bij
inwoners zelf. Het overgrote deel van inwoners neemt dat initiatief en doet zelfstandig of met hulp
van anderen mee. Sommige inwoners redden het echter niet alleen. Voor hen willen wij er zijn met
passende vormen van ondersteuning afgestemd op de specifieke behoefte en dat wat mensen wél
kunnen.
Meedoen
11. Meedoen
In deze pijler gaat over hoe inwoners zelfstandig of met hulp meedoen aan de samenleving. De pijler
is onderverdeeld in: Arbeidsparticipatie, Begeleide participatie en Inkomensregelingen.
Doelstelling
Inwoners doen zelfstandig of met de hulp van anderen mee aan de samenleving en de
arbeidsmarkt. Inwoners zijn financieel gezond, hebben werk, gaan naar school, hebben een sociaal
netwerk en zijn voldoende zelfredzaam.

Trends en ontwikkelingen
Op termijn meer mensen in de bijstand
Op de lange termijn stijgt het aantal bijstandsgerechtigden. Dit is landelijk te zien en ook in
Noordoostpolder. De stijging komt vooral door instroom van mensen met een niet Nederlandse- of
westerse achtergrond en de nieuwe doelgroepen.
Flexibele arbeidsmarkt
In 2015 is de Wet werk en zekerheid, in het kort Flexwet ingevoerd. Voor mensen die al moeite
hebben met het vinden of behouden van een baan, lijkt deze wet nadelig uit te pakken. Het gaat
vooral om ouderen (55+-ers), mensen uit de banenafspraak en laagopgeleiden.
Experimenten met basisinkomen
Een aantal gemeenten experimenteren met een basisinkomen. Zij gaan daarbij ook anders om met
de verplichtingen van de bijstandswet. Deze experimenten starten op 1 januari 2018 en na 3 jaar
komen de eerste resultaten. We volgen deze ontwikkeling geïnteresseerd.

Reguliere bedrijfsvoering
Uitvoeren van de inkomensvoorzieningen, bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies
Dit doen we op grond van de Participatiewet, Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, bijzondere
bijstand, kwijtscheldingsbeleid.
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Bevorderen participatie
Niet iedereen doet nog mee aan de samenleving. Samen met partners zoeken we naar oplossing
om inwoners mee te laten doen. We helpen onze inwoners om aan het werk te komen en te blijven.
Ook faciliteren we in de welzijnssfeer, zoals dagactiviteiten en ontmoetingsactiviteiten dichtbij huis in
buurt of wijk, om eenzaamheid te doorbreken.
Zorglandschap transformeren
Noordoostpolder heeft de decentralisaties goed doorstaan De aandacht kan nu uitgaan naar de
lange termijn (door)ontwikkeling van de nieuwe manier van werken. Met alleen nieuwe wetten,
regels en structuren redden we het niet. Integendeel, de transformatie vraagt een nieuwe manier
van werken van professionals uit het hele veld – gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs
en werkgevers. De transformatie is cultuurverandering en daarmee een uitdagend proces wat nog
lange tijd in beslag zal nemen.

Beleidskaders
•
•
•
•

Beleidsplan sociaal domein (2015-2018)
Deelplan Participatiewet (2015-2018)
Deelplan Minimabeleid (2015-2018)
Deelplan WMO (2015-2018)

Verbonden partij(en)
IJsselmeergroep
Werkcorporatie Noordoostpolder

Portefeuillehouder(s)
H.R. Bogaards-Simonse

Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Bestrijden van armoede

Signalen van armoede worden voortijdig opgepakt. Zo willen we
zo veel mogelijk problemen voorkomen. Waar dit niet lukt bieden
we ondersteuning om de problemen aan te pakken.

02 - Integreren van
vergunninghouders /
nieuwkomers

Ondersteuning bieden aan vergunninghouders/nieuwkomers die
zich in Noordoostpolder vestigen. Het gaat ook om zaken als:
toeleiding naar werk en vrijwilligers ondersteunen die zich
hiervoor inzetten.
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03 - Op de inclusieve
arbeidsmarkt doet iedereen
mee!

Een ‘inclusieve arbeidsmarkt’ is een arbeidsmarkt waarin
iedereen kan meedoen. Ook mensen met een arbeidsbeperking
of persoonlijke omstandigheden. Zoals leeftijd, gezinssamenstelling, onjuiste opleiding, mate van belastbaarheid,
taalachterstand, armoede, schuldenproblematiek, enz. Op een
inclusieve arbeidsmarkt bieden werkgevers ook werk aan
iedereen die kan meedoen. Onderwijs en overheid faciliteren de
ondernemers daarbij.
De gemeentelijke visie op de inclusieve arbeidsmarkt
Noordoostpolder wordt in 2018 geconcretiseerd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

Toelichting

01 - Bestrijden van armoede
01 - Uitvoeren van ontwikkelagenda
armoede

Als gemeente ondersteunen wij inwoners die in armoede
leven. Maar dit doen we niet alleen; in de samenleving zijn
er veel organisaties, verenigingen en betrokken inwoners die
zich inzetten voor deze inwoners. Vanuit de gedachte dat we
samen meer kunnen bereiken dan ieder voor zich, hebben
we in 2017 een ontwikkelagenda opgesteld. Dat deden wij
samen met de betrokken organisaties, verenigingen en
inwoners. En met de mensen die in armoede leven of
hebben geleefd. In deze ontwikkelagenda staat wat we als
Noordoostpolder willen doen om de armoede - en de
gevolgen daarvan - terug te dringen.

02 - Integreren van vergunninghouders / nieuwkomers
01 - Uitvoeren
inburgeringsprogramma
vergunninghouders

Blijven is meedoen. Het is belangrijk dat vergunninghouders
zo snel mogelijk meedoen. Dat 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. Aan de werkagenda wordt uitvoering gegeven.

03 - Op de inclusieve arbeidsmarkt doet iedereen mee!
01 - Doorontwikkeling sociale
werkvoorziening

De sociale Werkvoorziening (CVW) wil zich ontwikkelen naar
een sociale onderneming. Dit proces gaat in 2018 verder. De
sociale onderneming draagt bij aan het realiseren van een
inclusieve arbeidsmarkt, zowel lokaal als regionaal.

70

02 - Ontwikkelen arrangementen
onderwijs/arbeidsmarkt

De samenleving verandert steeds sneller en de vraag van
ondernemers naar goed geschoold personeel neemt toe. En
die vraag sluit niet altijd aan bij het reguliere aanbod van het
onderwijs. Daarom worden arrangementen ontwikkeld om
werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
beter toe te rusten voor de vraag van de werkgever. Dat
doen wij samen met het Voortgezet Onderwijs, het
Middelbaar Beroeps Onderwijs en de ondernemers. In het
schooljaar 2018-2019 zijn de eerste arrangementen
beschikbaar.
Dit punt hangt samen met programma 3, Economische
Ontwikkeling.

03 - Uitvoeren banenafspraak

De weg van (speciaal onderwijs) naar regulier werk is vaak
een lange weg waar veel partijen bij betrokken zijn. Van
school via dagbesteding en werkervaring in een veilige
omgeving, naar een functie bij een werkgever. Dit vraagt om
een brede samenwerking. De realisatie van de
banenafspraak* is een taak van het Regionaal Werkbedrijf
Flevoland. In 2018 verbeteren wij de lokale samenwerking
met onderwijs, ondernemers, zorgaanbieders en
Werkcorporatie verder. Zo leveren wij een substantiële
bijdrage aan de taakstelling van Flevoland in 2018.
Het uitvoeren van de banenafspraak hangt samen met
programma 3, Economische Ontwikkeling.
* Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van
2013 afgesproken dat er extra banen komen voor mensen
met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten tot 2026 in
totaal 100.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte
of handicap. De overheid doet dit voor 25.000 mensen met
een ziekte of handicap. Dit heet de banenafspraak.

Indicatoren

Verplichte indicatoren
01 - Bijstandsuitkeringen
594

02 - Jeugd - In uitkeringsgezin
592

03 - Jeugd - Werkloosheid
593

Laatste meting

Verwachting 2018

Verwachting 2021

33,3

33,3

33,3

Het aantal volwassenen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners.

0,0

5,4

5,4

Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een
bijstandsuitkering moet rondkomen, ten opzichte van alle kinderen tot 18
jaar.

1,6

1,5

1,5

Percentage werkloze jongeren onder 12 t/m 21 jarigen.
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04 - Werk - Banen
591

05 - Werk - Arbeidsparticipatie
596

06 - Werk - Reintegratievoorzieningen
595

Overige indicatoren
01 - Gezondheid
718
02 - Kwetsbaarheid
714
03 - Eenzaamheid
713
04 - Sociaal-economische
status
908

827,2

830,0

830,0

Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar

67,6

68,0

68,0

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de
(potentiële) beroepsbevolking.

41,8

40,0

35,0

Het aantal lopende reïntegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de
leeftijd van 15-64 jaar.

Laatste meting

Verwachting 2018

Verwachting 2021

7,6

7,6

7,6

Waarderingscijfer van de gezondheid.

21,0

21,0

21,0

Percentage van onze inwoners dat kwetsbaar is.

15,0

15,0

15,0

Percentage van onze inwoners dat zich eenzaam voelt.

6,9

7,0

7,0

De positie van een persoon in de sociale stratificatie op basis van arbeid,
inkomen en opleiding uitgedrukt in een gemiddelde score van 0-10

Voorkomen
12. Voorkomen
Deze pijler gaat over preventieve oplossingen voor inwoners die dat nodig hebben. De pijler bevat
de onderwerpen Samenkracht & burgerparticipatie, Wijkteams en Volksgezondheid.
Doelstelling
Voldoende preventieve oplossingen waar inwoners die dat nodig hebben terecht kunnen. Het gaat
om lokale oplossingen, formeel en informeel. Vrijwilligers en mantelzorgers worden ondersteund,
bewonersinitiatieven gestimuleerd.

Trends en ontwikkelingen
Vergrijzing zorgt voor toenemende druk in de zorg
e
Als gevolg van de toenemende vergrijzing neemt de druk toe op de 1 lijnszorg en de poliklinische
zorg. Dit betekent ook een toename van het beroep op de gemeentelijke oplossingen en op het
sociaal netwerk.
Domotica en E-Health
Het gebruik van Domotica en E-Health zal steeds meer ingang vinden en binnen de
gezondheidszorg zal zorg op afstand via apps steeds meer gewoon worden.
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Budgetontwikkeling
De budgetten die het Rijk beschikbaar stelt voor de uitvoering van het sociaal domein staan onder
druk. Daarnaast zien we een toename van wet- en regelgeving. Dit staat haaks op de transformatie
die we als gemeente willen maken.
Reguliere bedrijfsvoering
Faciliteren van welzijn en zorg infrastructuur
Dit doen we door subsidiëren/contractering diverse maatschappelijke organisaties op het gebied van
welzijn, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg met als doel het versterken van de sociale infrastructuur.
Volksgezondheid
De algemene gezondheidszorg wordt uitgevoerd door de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).
Zij neemt ook de jeugdgezondheidszorg (JGZ) van 4 – 19 jaar, infectieziektebestrijding, uitvoering
technisch/hygiënisch toezicht, hulpverlening bij rampen, het Regionaal Ambulance Vervoer (RAV)
voor haar rekening. Zorggroep Oude en Nieuweland verzorgt de Jeugdgezondheidszorg van 0 - 4
jaar.
Zorglandschap transformeren
Noordoostpolder heeft de decentralisaties goed doorstaan De aandacht kan nu uitgaan naar de
lange termijn (door)ontwikkeling van de nieuwe manier van werken. Met alleen nieuwe wetten,
regels en structuren redden we het niet. Integendeel, de transformatie vraagt een nieuwe manier
van werken van professionals uit het hele veld – gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs
en werkgevers. De transformatie is cultuurverandering en daarmee een uitdagend proces wat nog
lange tijd in beslag zal nemen.

Beleidskaders
•
•
•
•

Beleidsplan sociaal domein (2015-2018)
Deelplan Volksgezondheid (2015-2018)
Deelplan WMO (2015-2018)
Deelplan Jeugd (2015-2018)

Verbonden partij(en)
GGD Flevoland

Portefeuillehouder(s)
H.R. Bogaards-Simonse

Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Vitale samenleving

We benutten het zelf oplossend vermogen van de samenleving.
Daarbij stimuleren wij vitale inwoners om activiteiten te
organiseren voor meer kwetsbare inwoners. Inwoners nemen
eigen verantwoordelijkheid. Zij zijn oplossingsgericht, signaleren
wat nodig is en zetten zich in voor anderen. De gemeente
ondersteunt oplossingen die passen bij de samenleving. De
gemeente zorgt voor een gevarieerd aanbod van eenvoudig
toegankelijke voorzieningen.
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02 - Initiatieven uit de
samenleving

We gaan uit van de kracht van de samenleving. De gemeente
werkt samen met inwoners, (maatschappelijke) organisaties,
ondernemers. Realistische initiatieven kunnen worden
uitgevoerd.

03 - Effectief sociaal team

Met een effectief sociaal team voelen inwoners met een
hulpvraag zich gehoord, gezien en begrepen. En krijgen zij
hulp/steun die past in de context van de inwoner.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

Toelichting

01 - Vitale samenleving
01 - Stimuleren gezonde leefstijl

De Rijksoverheid wil dat mensen zo lang mogelijk gezond en
vitaal blijven. Bijvoorbeeld door het bevorderen van een
gezonde leefstijl, een gezonde leefomgeving en
vaccinatieprogramma’s. Ook gemeenten, zorgverzekeraars,
zorgverleners, scholen en bedrijven moeten daaraan
bijdragen. We faciliteren dat inwoners met een
gezondheidsachterstand worden opgespoord. Deze mensen
hebben vaak schulden. Na het opsporen begeleiden wij hen
om verbetering in hun leefsituatie en uiteindelijk in hun
gezondheid te bereiken. Wij maken daarbij gebruik van het
stimuleringsprogramma Gezond in de stad (GIDS).

02 - Voorkomen en verminderen
van middelengebruik en verslaving

Middelengebruik en verslaving dragen bij aan een ongezonde
leefstijl en leiden tot ernstige gezondheidsproblemen.
Voorkomen is beter dan genezen. Bij jeugd is de grootste
gezondheidswinst te behalen. Tijdens je jeugd wordt de basis
gelegd voor de gezondheid voor de rest van het leven.
We stimuleren maatschappelijke partners om tijdens hun
reguliere werkzaamheden aandacht te geven aan de
problematiek van ongewenst alcohol- en drugsgebruik en
game- en gokverslaving. Hiervoor voeren we gesprekken en
nemen we dit op in subsidie-afspraken.

03 - Signaleren
dementieproblematiek

Mensen wonen langer zelfstandig. Daarbij hoort passende
ketenzorg/hulp. Naast signaleren van dementie ook voldoende
(mantel)zorg ondersteuning bieden in de leefomgeving van de
oudere inwoners. Zoals het stimuleren kleinschalige
dagopvang/dagbesteding en; faciliteren oplossingen in de wijk.
Daarnaast moeten woonzorgvoorzieningen op peil gehouden
worden. Zo kunnen ouderen op intramurale zorg terugvallen
als dat nodig is. Dit is een belangrijk onderwerp in het forum
wonen met zorg. In het forum nemen de verschillende
woonzorginstellingen deel.
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04 - Subsidiëren op resultaat

Het subsidiebeleid gaat uit van partnerschap, vertrouwen en
het sturen op resultaten. De mate van sturing hangt af van het
type organisatie en de omvang van de
ondersteuning/maatschappelijke inzet. Vrijwilligersorganisaties
krijgen veel ruimte. Met professionele organisaties sturen wij
resultaten. De gemeente bepaalt richting. Organisaties doen
een voorstel hoe zij hier een bijdrage aan leveren. Wij gaan en
blijven hierover met hun in gesprek en spelen in op
maatschappelijke ontwikkelingen.

02 - Initiatieven uit de samenleving
01 - Luisteren naar de behoeften
vanuit de samenleving

Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers uit
Noordoostpolder gaan samen met de gemeente aan de slag.
Organisaties en instellingen krijgen meer ruimte en inwoners
varen mee op eigen kracht. De gemeente verbindt, faciliteert
en sluit aan. De dorpen en de wijken zijn de speelvelden waar
de actie is. We stimuleren maatschappelijk initiatieven en
faciliteren goede ideeën vanuit de samenleving.

02 - Benutten van informele zorg

In de samenleving wordt er steeds meer een beroep gedaan
op het sociale netwerk van mensen. Niet langer is alleen de
overheid aan zet. Familie, buren en vrienden kijken of ze
burenhulp kunnen bieden. De formele zorg sluit hierop aan en
werkt met deze informele zorg samen. De uitdagingen en
kansen hebben de komende jaren onze aandacht.
Wij stimuleren inwoners die daartoe in staat en bereid zijn tot
vrijwilligerswerk. Daarnaast brengen we de behoefte van
mantelzorg in kaart. En we faciliteren en verbinden van
informele netwerken in de dorpen, buurten en wijken.

03 - Effectief sociaal team
01 - Doorontwikkelen sociale teams

Inwoners met een hulpvraag kunnen terecht bij het sociaal
team. De resultaten van de evaluatie gebruiken wij bij de
doorontwikkeling. De nadruk komt weer te liggen op preventie.
De teams zoeken samen met inwoners welke passende
ondersteuning mogelijk is binnen generalistisch werken. Na de
evaluatie hebben de bestuurders uitgangspunten opgesteld.
Dat waren de bestuurders van alle betrokken organisaties
(GGD, Carrefour, ZONL en gemeente).
Daarnaast is een meerjarenplan gemaakt. De uitvoering van
het meerjarenplan start 1-1-2018. In het plan staan de
volgende onderwerpen:
• minder bureaucratie, meer daadkracht en investeren in
preventieve aanpak bij hulpvragen;
• eenvoudige toegang;
• toegankelijke algemene oplossingen waardoor het
beroep op maatwerkoplossingen afneemt;
• adequate ondersteuning bij vragen over zorg en
ondersteuning, passen bij de leefroutes van de
inwoner.
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Indicatoren

Overige indicatoren
01 - Welzijnsvoorzieningen
694

Laatste meting

Verwachting 2018

Verwachting 2021

56,0

60,0

60,0

Percentage van de inwoners dat (zeer) tevreden is met
welzijnsvoorzieningen

02 74,0
80,0
(Gezondheids)zorgvoorzieningen
Percentage van de inwoners, dat (zeer) tevreden is met
693

80,0

(gezondheids)zorgvoorzieningen

03 - Zorgtoegang
690

04 - Participatiebeleving
717
05 - Sociaal vangnet
907

06 - Vrijwilligerswerk
697
07 - Maatschappelijke inzet
909

08 - Mantelzorg
695
09 - Mantelzorgdruk
696

10 - Huishoudens met
maatwerkvoorziening
910

66,0

70,0

70,0

Percentage van de mensen wat een WMO voorziening heeft ontvangen
en het (helemaal) eens is met de stelling "Ik wist waar ik moest zijn met
mijn hulpvraag."

0,0

0,0

0,0

Waarderingcijfer van de inspanning burgers te laten deelnemen.

6,8

6,8

6,8

De mate waarin een inwoner naar aller waarschijnlijkheid voor hulp en
zorg kan terugvallen op familie, vrienden of buurtgenoten op een schaal
van 0 - 10.

49,0

50,0

50,0

Percentage inwoners dat de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk heeft
gedaan.

4,2

4,2

4,2

Actieve participatie die van belang is voor het individu, én tot doel hebben
anderen te helpen of bij te dragen aan de maatschappij: burenhulp,
sociale steun aan een buurtgenoot in een zorgwekkende situatie,
mantelzorg, vrijwilligerswerk en actieve deelname. Op een schaal van 0 10.

44,0

44,0

44,0

Percentage van de inwoners dat de afgelopen 12 maanden mantelzorg
heeft verleend.

36,0

36,0

36,0

Percentage van de mantelzorgers dat zich soms of vaak belemmerd voelt
in zijn of haar dagelijkse activiteiten door het geven van zorg aan een
ander.

2.006,0

2.006,0

2.006,0

Ondersteunen
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13. Ondersteunen
In deze pijler gaat het om maatoplossingen voor inwoners die dat nodig hebben. Hieronder vallen
vooral de gespecialiseerde oplossingen (jeugdzorg, begeleiding, beschermd wonen, GGZ, opvang,
etc.). Kernopgave is het zoveel mogelijk beperken van het beroep op deze oplossingen maar deze
wel beschikbaar te houden voor de inwoners die deze ondersteuning (tijdelijk) nodig hebben. De
verbinding met de programmalijn voorkomen speelt hierbij uiteraard een belangrijke rol. Voor de
gemeente betreft het met name oplossingen in het kader van de WMO en Jeugdwet. Deze zijn
lokaal en regionaal ingekocht. Deze opgave geven we samen met de regiogemeenten en de
regionale instellingen vorm. Deze pijler omvat de taakvelden Geëscaleerde zorg 18- en 18+,
Maatwerkdienstverlening 18- en 18+ en de Materiële voorzieningen.
Doelstelling
Voor inwoners die dit nodig hebben, zijn passende vormen van ondersteuning en oplossingen
beschikbaar. Deze zijn afgestemd op de specifieke behoefte en gebruik makend van dat wat
mensen wél kunnen.

Trends en ontwikkelingen
Onzekerheid over doordecentralisatie beschermd wonen
Het tempo en de manier waarop doordecentralisatie van beschermd wonen plaatsvindt, is onzeker.
Ook is niet duidelijk hoe de doordecentralisatie van financiële middelen plaatsvinden.
Zorgverzekeraars
De krappe budgetplafonds van de zorgverzekeraars maken dat inwoners niet tijdig de hulp krijgen
die nodig is. Afstemming gemeente en zorgverzekeraars vergt aandacht.
Jeugdhulp
De jeugdhulp transformeert. Het gaat van inkoop van regionale hulp naar het ondersteunen van
oplossingen op gemeentelijk niveau.
Langer thuis wonen
Langer thuis blijven wonen, past bij de huidige samenleving en wordt gestimuleerd. Daarom neemt
het aantal intramurale oplossingen af. Er wordt snel doorverwezen naar de GGZ. Deze
ontwikkelingen zorgen voor een toenemende vraag naar gemeentelijke oplossingen die passen bij
deze ontwikkelingen. Vanwege de vergrijzing neemt het beroep op poliklinische zorg met betrekking
tot ouderengeneeskunde toe.

Reguliere bedrijfsvoering
Inkopen maatwerkoplossingen voor en toezichthouden op WMO en Jeugdzorg
Voor inwoners die deze ondersteuning (tijdelijk) nodig hebben, willen we een aanbod hebben. Dit
gaat vooral over huishoudelijke ondersteuning, vervoer, woonoplossingen, ondersteuning
dagactiviteiten. De gemeente is ook toezichthouder. Omdat de gemeente zelf de taken voor de
WMO en Jeugdwet uitvoert, heeft zij het toezicht onafhankelijk geregeld bij de GGD.
Regionale inkoop zorg
Dit gaat over pleegzorg, jeugdzorg+, (klinische) jeugd geestelijke gezondheidszorg (GGZ), jeugd
residentieel, jeugdbescherming en Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling.
Zorglandschap transformeren
Noordoostpolder heeft de decentralisaties goed doorstaan. De aandacht kan nu uitgaan naar de
lange termijn (door)ontwikkeling van de nieuwe manier van werken. Met alleen nieuwe wetten,
regels en structuren redden we het niet. Integendeel, de transformatie vraagt een nieuwe manier
van werken van professionals uit het hele veld – gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs
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en werkgevers. De transformatie is cultuurverandering en daarmee een uitdagend proces wat nog
lange tijd in beslag zal nemen.

Beleidskaders
•
•
•
•
•
•

Beleidsplan sociaal domein (2015-2018)
Deelplan WMO (2015-2018)
Deelplan Jeugd (2015-2018)
Beleidsplan Schuldhulpverlening (2013-2017)
Verordening maatschappelijke ondersteuning (2015)
Verordening jeugdhulp (2015)

Portefeuillehouder(s)
H.R. Bogaards-Simonse

Wat willen we bereiken?
Speerpunt

Toelichting

01 - Duurzaam zorglandschap

De gemeente sluit aan bij de vraag en context van de
individuele cliënt. Er is een sluitende keten van algemene
oplossingen tot maatwerk. Inwoners hebben eenvoudig
toegang tot de ondersteuning. En er zijn voldoende
laagdrempelige voorzieningen. De zorgstructuur is eenvoudig
en efficiënt.

02 - Langer zelfstandig wonen

Als gevolg van de afbouw van intramuraal aanbod doen meer
mensen een beroep op ondersteuning in de thuissituatie. Dit
geldt voor ouderen, mensen een beperking en jeugd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Activiteit

Toelichting

01 - Duurzaam zorglandschap
01 - Optimaliseren zorgtoegang

Voor inwoners die dit nodig hebben is er een toegankelijk aanbod
van ondersteuning en maatwerk. Het aanbod sluit aan bij de
algemene oplossingen. De toegang tot het aanbod is eenvoudig.
Hiervoor gaan we het duurzaamzorglandschap van licht tot zwaar
doorontwikkelen. Ook is er een doorontwikkeling op de
inkoop/subsidie/contractering. Ten slotte stimuleren we de
duurzame zorg-infrastructuur.
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02 - Samenwerken met 1e-lijns
zorg

Gemeenten en eerste lijn hebben veel raakvlakken. Ze kunnen
veel aan elkaar hebben. De eerstelijnsgezondheidszorg krijgt veel
welzijnsvragen als zorgvraag gepresenteerd en kan verwijzen
naar het sociale domein. Als de gemeente signalen krijgt van
huisartsen over sociale en leefstijlitems, kan de gemeente hierop
een aanbod organiseren. We stemmen af en sluiten aan bij de
eerstelijnszorg over verschillende onderwerpen. Dit zijn verwijzing
jeugdzorg, gezonde leefstijl en gezond gewicht, signaleren
dementieproblematiek en verbinding met welzijnsactiviteiten.
Daarnaast werken we samen met huisartsen op het gebied van
jeugdgezondheidszorg.

03 - Samenwerken met
zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars en gemeenten willen dat hun cliënten en
inwoners de benodigde zorg en ondersteuning ontvangen.
Daarom is een tijdige signalering en goed afgestemd (niet
versnipperd) aanbod nodig. Het gaat om 3 zaken.
1.
het effectief samenwerken in de wijk;
2.
het ontwikkelen van een sterke en sluitende GGZ keten;
3.
het vergroten van de mogelijkheden voor gezamenlijke
preventie activiteiten.
We maken hiervoor afspraken op regionaal niveau via de
centrumgemeente. Ook voeren we gesprekken met ziekenhuizen.
We bevorderen de aansluiting met de partners van de Wet
langdurige zorg. En we faciliteren het forum wonen met zorg.

02 - Langer zelfstandig wonen
01 - Faciliteren oplossingen in
de wijk

Mensen willen zo lang mogelijk in hun eigen woning blijven
wonen. Zo hebben ze de regie over hun eigen leven. Waar nodig
met zorg en ondersteuning. Randvoorwaarde hierbij is dat
mensen kunnen deelnemen in de maatschappij. Bijvoorbeeld dat
ouderen met een eventuele lichamelijke of geestelijke beperking
(zoals dementie), net als ieder ander, mensen kunnen ontmoeten.
En contacten kunnen onderhouden; boodschappen kunnen doen
en aan maatschappelijke activiteiten kunnen deelnemen. We
faciliteren kleinschalige maatschappelijke opvang en
dagactiviteiten dicht bij huis We subsidiëren welzijn, ontmoeting
en collectieve diensten mede om eenzaamheid te voorkomen.
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02 - Ontwikkelen nieuwe
concepten 24-uurszorg

Het hulpaanbod 24-uurszorg past minder 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 inen uitstroom uit de 24-uursopvang stagneert. We willen daarom
met zorgaanbieder andere concepten ontwikkelingen zodat
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.
We bouwen regionale vormen van verblijf voor jeugd voor 50% af.
Dit is exclusief pleegzorg. We ontwikkelen andere concepten
samen met zorgaanbieders zodat kinderen zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen. Deze concepten verbinden we met
oplossingen uit de pijlers Meedoen en Voorkomen.

Indicatoren

Verplichte indicatoren
01 - WMO Maatwerkarrangement
673

02 - Jeugd - Jeugdhulp
590

03 - Jeugd Jeugdbescherming
588
04 - Jeugd - Jongeren voor de
rechter
587
05 - Jeugd - Jeugdreclassering
589

Laatste meting

Verwachting 2018

Verwachting 2021

49,0

49,0

49,0

Aantal inwoners met een vorm van specialistische ondersteuning binnen
het kader van de Wmo per 1.000 inwoners

8,8

8,8

8,8

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle
jongeren tot 18 jaar met en zonder verblijf.

1,1

1,1

1,1

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel
ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

0,5

0,5

0,5

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is
verschenen.

0,2

0,2

0,2

Het percentage jongeren (12-22 jaar) die op enig moment in de
verslagperiode gebruik gemaakt heeft van jeugdreclassering ten opzichte
van alle jongeren (12-22 jaar).
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Overige indicatoren
01 - Ondersteuning Passendheid
691

02 - Ondersteuning Effectiviteit
692

03 - WMO - Ondersteuning
thuis
681
04 - Beschermd wonen 18+
688

Laatste meting

Verwachting 2018

Verwachting 2021

75,0

80,0

85,0

Percentage van de mensen wat een WMO voorziening heeft ontvangen en
het (helemaal) eens antwoord op de stelling; "De ondersteuning die ik krijg
past bij mijn hulpvraag."

70,0

75,0

80,0

Percentage van de mensen wat een WMO voorziening heeft ontvangen en
het (helemaal) eens is met de stelling "Door de ondersteuning die ik krijg,
kan ik beter de dingen doen die ik wil."

750,0

750,0

750,0

Aantal cliënten met door de gemeente verstrekte ondersteuning aan huis
per 10.000 inwoners.

94,0

94,0

94,0

Aantal 18+ inwoners dat gebruik maakt van de centrumregeling beschermd
wonen en gerelateerd is aan de gemeente Noordoostpolder.
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Wat mag het kosten?
Lasten Krachtig Noordoostpolder

bedragen x € 1.000

Rekening Begroting Begroting
Taakveld

Meerjarenbegroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6.1

Samenkracht en
burgerparticipatie

3.371

4.262

3.926

3.900

3.900

3.850

6.2

Wijkteams

2.642

2.029

2.262

1.845

1.845

1.843

7.1

Volksgezondheid

1.996

1.604

1.601

1.599

1.599

1.599

8.009

7.895

7.789

7.344

7.344

7.292

Voorkomen
6.3

Inkomensregelingen

17.555

17.627

17.712

17.440

17.379

17.379

6.4

Begeleide participatie

5.854

7.074

7.438

7.111

6.866

6.705

6.5

Arbeidsparticipatie

2.730

2.204

2.545

2.361

2.239

2.168

26.139

26.905

27.695

26.912

26.484

26.252

1.320

1.221

1.208

1.208

1.208

Meedoen
6.6

Materiële voorzieningen

1.315

6.71

Maatwerk dienstverlening 18+

7.290

6.161

6.486

6.457

6.457

6.457

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

9.167

10.106

10.594

10.228

10.228

9.001

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

167

218

139

139

139

139

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.004

1.334

1.054

1.054

1.054

929

Ondersteunen

18.943

19.139

19.494

19.086

19.086

17.734

Totale lasten

53.091

53.939

54.978

53.342

52.914

51.278

Baten Krachtig Noordoostpolder

bedragen x € 1.000

Rekening Begroting Begroting
Taakveld
6.1

Samenkracht en
burgerparticipatie

6.2

Wijkteams

7.1

Volksgezondheid

Voorkomen
6.3

Inkomensregelingen

6.4

Begeleide participatie

6.5

Arbeidsparticipatie

Meedoen

Meerjarenbegroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

221

65

75

75

75

75

26

26

26

26

26
247

65

101

102

102

101

12.085

13.784

14.276

14.476

14.676

14.676

328

399

75

75

75

12.426

14.183

14.351

14.551

14.751

13

14.676

6.6

Materiële voorzieningen

466

10

9

9

9

9

6.71

Maatwerk dienstverlening 18+

43

660

300

300

300

300

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

4

Ondersteunen

513

670

309

309

309

309

Totale baten

13.186

14.918

14.761

14.962

15.162

15.086
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Programmadekking vanuit algemene middelen
In verband met invoering van een begrotingsbrede budgetneutraliteit wordt in onderstaande
cirkeldiagrammen inzicht gegeven in de opbouw van de middelen die nodig zijn voor de realisatie van
programma 6 Krachtig Noordoostpolder.

Opbouw lasten Krachtig Noordoostpolder

Opbouw dekking Krachtig Noordoostpolder
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Paragrafen
Naast programma’s, heeft de begroting paragrafen. In de paragrafen leest u extra informatie over de
financiële positie van de gemeente, beheersmatige aspecten en de (financiële) risico's.
De begroting heeft zeven paragrafen. Dat zijn:
Lokale heffingen
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Onderhoud kapitaalgoederen
Financiering
Bedrijfsvoering
Verbonden partijen
Grondbeleid
De paragrafen geven inzicht in de financiële positie van de gemeente
In de paragrafen leest u hoe wij werkzaamheden uitvoeren die belangrijke financiële gevolgen
(kunnen) hebben. Deze informatie geeft u inzicht in de risico’s en in de financiële positie van de
gemeente. Het is een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting. Onderwerpen,
die versnipperd in de programma’s staan, zijn hier gebundeld en verder uitgelegd.
Sommige paragrafen geven verantwoording over een beleidsplan
Over sommige onderwerpen moeten wij eens per vier jaar een aparte nota schrijven. Dat staat in de
1
Financiële beheersverordening gemeente Noordoostpolder (hierna: Financiële beheersverordening).
Voor onze gemeente zijn dat de nota’s:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nota waardering, activeren en afschrijven
Nota reserves en voorzieningen
Nota weerstandsvermogen en risicomanagement
Beleidsplan Openbare Ruimte
Verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)
Nota onderhoud gebouwen
Nota grondbeleid
Nota verstrekking gemeentelijke subsidies.

In deze nota’s staat het beleid. Dat zijn de kaders en de uitgangspunten. Daar besluit u dus over als u
de nota vaststelt of bijstelt (eens per vier jaar). In de paragrafen van de begroting (en jaarrekening)
leest u daarna per jaar hoe de uitvoering van het beleid uit de nota’s gaat. Bijvoorbeeld of er nieuwe
ontwikkelingen zijn en of de nota nog actueel is.
De paragrafen zijn een verplicht onderdeel van de begroting
De begroting moet paragrafen bevatten. Dat staat in het Besluit Begroting en Verantwoording
provincies en gemeenten (BBV) en ook in onze eigen Financiële beheersverordening gemeente
Noordoostpolder. Ook de onderwerpen waarover de paragrafen moeten gaan, zijn grotendeels
voorgeschreven.
1

Artikel 18, lid 2, artikel 19 en artikel 23, lid 2, van de Financiële beheersverordening gemeente
Noordoostpolder.

1 Artikel 18, lid 2, artikel 19 en artikel 23, lid 2, van de Financiële beheersverordening gemeente
Noordoostpolder.
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Lokale heffingen
In de paragraaf lokale heffingen presenteren wij de uitgangspunten en het doel van de gemeentelijke
heffingen. De heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van onze gemeente. De
uitgangspunten van het beleid, de tarieven, kosten en opbrengsten, de kostendekkendheid en
kwijtschelding zijn de belangrijkste onderwerpen van deze paragraaf. De belangrijkste (gemeentelijke
woonlasten) zijn de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolrechten.

Beleid
De formele vaststelling van de tarieven voor 2018 vindt plaats door het vaststellen van de belastingen retributieverordeningen. Bij alle heffingen waar een relatie is tussen het gebruiken van een
bepaalde voorziening/dienst en het betalen voor deze voorziening/dienst zijn kostendekkende tarieven
het uitgangspunt van beleid.
Voor de rioolheffing kan, gezien de kostenontwikkeling, voor 2018 een tariefdaling worden
doorgevoerd van 10%. De tarieven voor de afvalstoffenheffing nemen ook licht af ( 3,4%). Ten slotte
geldt voor de OZB dat voor 2018 de tarieven (percentages) na aanpassing aan de uitkomsten van de
jaarlijkse herwaardering een tariefstijging is doorgevoerd van 1,6%.
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Onroerende zaakbelastingen
Beleid
Het beleid bij de onroerendezaakbelastingen is erop gericht om alle belastbare feiten op basis van de
ingestelde verordening in de heffingen te betrekken met als doel het verkrijgen van algemene
dekkingsmiddelen. De percentages voor de onroerendezaakbelastingen (OZB) worden vastgesteld
aan de hand van het totaal aan waarden van de objecten die in deze belasting worden betrokken.

Tarieven
De onroerendezaakbelastingen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen. De ozb wordt geheven
van:
- de eigenaren van woningen;
- de eigenaren van niet-woningen;
- de gebruikers van niet-woningen.
De basis van de heffing is de WOZ-waarde van de onroerende zaak. Dit is de economische waarde
van het object. Deze waarde wordt jaarlijks vastgesteld. Voor het jaar 2018 wordt een nieuwe waarde
bepaald naar de toestand op de peildatum 1 januari 2017.
De woningmarkt is het afgelopen jaar verder aangetrokken waardoor de WOZ-waarden voor woningen
zijn gestegen. Tussen de waardepeildata 1 januari 2016 en 1 januari 2017 zijn de woningen in
Noordoostpolder in waarde gemiddeld met 3,36% gestegen. De niet-woningen laten daarentegen nog
een kleine daling zien van 1,53%. Met deze waardeontwikkeling wordt bij de berekening van de
percentages rekening gehouden.
In onderstaande tabel zijn de percentages OZB over de afgelopen jaren weergegeven.
Omschrijving

2015

2016

2017

2018

Woning eigenaar

0,16%

0,16%

0,15%

0,15%

Totaal niet-woningen

0,32%

0,34%

0,35%

0,37%

- Niet-woning eigenaar

0,18%

0,19%

0,20%

0,20%

- Niet-woning gebruiker

0,14%

0,15%

0,16%

0,16%

Opbrengsten
De geraamde OZB-opbrengsten programmabegroting 2018-2021
Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Woning eigenaar

5.263

5.263

5.263

5.263

Niet-woning eigenaar

3.583

3.534

3.486

3.437

Niet-woning gebruiker

2.389

2.313

2.275

2.237

11.235

11.110

11.024

10.937

Totaal
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Afvalstoffenheffing
Beleid
Het beleid van de afvalstoffenheffing is gericht op het ophalen, verwerken en afvoeren van
huishoudelijk afval, waarbij getracht wordt om door middel van gescheiden inzameling en gerichte
voorlichting de afvalstroom zoveel mogelijk te beperken. De inzameling hiervan is uitbesteed aan
HVC-inzameling.

Tarieven
Het tariefverschil tussen een één- en een meerpersoonshuishouden bedraagt sinds 2009 15%
(raadsbesluit 8 november 2007). Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de tarieven over de
afgelopen jaren weer. Het aantal éénpersoonshuishoudens waar bij de raming rekening mee is
gehouden bedraagt 5.172 en het aantal meerpersoonshuishoudens 13.570.
Bedragen in euro's

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Eenpersoonshuishouden

227,28

224,64

216,98

216,98

216,98

216,98

Meerpersoonshuishouden

267,48

264,24

255,24

255,24

255,24

255,24

Extra container 240 liter

168,96

166,8

161,28

161,28

161,28

161,28

Extra container 140 liter

98,52

97,44

93,96

93,96

93,96

93,96

Kostendekkendheid
Afvalstoffenheffing

Begroting 2018

Lasten taakveld afval

4.328.741

Baten taakveld afval

1.386.001

Netto kosten taakveld afval

2.942.740

Toe te rekenen kosten:
- Kwijtschelding

308.500

- Overhead

509.666

- Compensabele btw

813.125

- Oninbaarheid

13.000

Totale kosten

4.587.031

Opbrengst heffingen

4.587.031

Dekkingspercentage

100%
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Rioolheffing
Beleid
Bij de rioolheffing is het beleid gericht op het in stand houden van het gemeentelijk rioleringsstelsel.
Uitsluitend die percelen worden in de heffing betrokken die zijn aangesloten op het gemeentelijk
rioleringsstelsel. De doelstelling is een doelmatig beleid en beheer van een goed gebruik van de
riolering om daarmee de volksgezondheid te beschermen, de kwaliteit van de leefomgeving op peil te
houden en de bodem, het grond- en oppervlaktewater te beschermen.

Tarieven
In het nog vast te stellen Afvalwaterketenplan 2018-2024 is een lagere tariefstelling opgenomen voor
de rioolheffing. Na de recent uitgevoerde herijking van het kostendekkingsplan, is vast komen te staan
dat dit plan de komende jaren voldoende kostendekkend blijft bij het doorvoeren van een structurele
tariefverlaging. Sinds 2011 zijn de tarieven voor de rioolheffing gelijk gebleven. Voor komend jaar kan
het tarief voor een huishouden met € 19,44 worden verlaagd. Bij de raming is uitgegaan van 16.185
woningaansluitingen en 1.468 niet-woning-aansluitingen.
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de tarieven voor een huishouden over de afgelopen
jaren weer en het meerjarenperspectief.
Bedragen in euro's

Omschrijving
Eén- en meerpersoons- huishouden

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

193,44

193,44

193,44

174,00

174,00

174,00

174,00

Kostendekkendheid
Rioolheffing
Lasten taakveld riolering
Baten taakveld riolering
Netto kosten taakveld riolering

Begroting 2018
2.067.243
25.000
2.042.243

Toe te rekenen kosten:
- Kwijtschelding

235.000

- Oninbaarheid

10.000

- Overhead

270.156

- Compensabele BTW

383.046

- Straatvegen (25%)

152.687

Totale kosten

3.093.132

Opbrengst heffingen

3.093.132

Dekkingspercentage

100%
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Overige heffingen

Omschrijving

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

847.357

729.100

800.100

1.948.069

1.276.493

1.310.261

160.913

113.501

125.001

885

1.081

1.095

610.107

544.590

571.550

23.915

26.760

27.190

286.101

255.000

310.000

- Leges burgerdiensten

53%

55%

- Omgevingsvergunning

96%

97%

- Begraafrechten

92%

92%

- Marktgelden

41%

34%

Leges burgerdiensten
Omgevingsvergunning
Overige leges
Liggeld woonschepen
Begraafrechten
Marktgelden
Toeristenbelasting
Dekkingspercentages:

Lokale lastendruk
Voor alle huishoudens zonder eigen woning zal door zowel een verlaging van het tarief voor de
afvalstoffenheffing als de rioolheffing de lokale lastendruk licht dalen. Voor huishoudens die een eigen
woning bezitten is de belastingdruk verder afhankelijk van de WOZ-waarde. De hoogte van de stijging
of daling van de belastingdruk is afhankelijk van de ontwikkeling van de WOZ-waarde van een woning
en de doorgevoerde trendmatige stijging van 1,6% in de OZB-tarieven. Bij een gemiddelde
waardestijging van 1,6% zal de belastingdruk dalen. Echter hoe sterker de stijging van de WOZwaarde van een woning, des te sterker zal ook de belastingdruk toenemen en kan er in plaatst van
een daling van de belastingdruk sprake zijn van een stijging.
In onderstaande voorbeelden wordt een benadering gegeven van de ontwikkeling van de lokale
lastendruk in Noordoostpolder over een aantal jaren.
Voorbeeld 1:
Hierbij wordt uitgegaan van een meerpersoonshuishouden, die een eigen woning bezit met een
WOZ-waarde voor 2015 van € 163.000 voor 2016 van € 164.000, voor 2017 van € 167.000 en voor
2018 van € 172.000.

Belastingsoort

2015

2016

2017

2018

OZB

252,81

256,66

256,01

259,20

Afvalstoffenheffing

258,00

267,48

264,24

255,24

Rioolheffing

193,44

193,44

193,44

174,00

Totaal

704,25

717,58

713,69

688,44

1,8

1,8

-0,5

-3,53

Stijgings% ten opzichte van voorgaand
jaar

De gemiddelde aanslag gemeentelijke belastingen is in 2018 2,25% lager dan in 2015.
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Voorbeeld 2:
Hierbij wordt uitgegaan van een éénpersoonshuishouden, dat een huurwoning heeft.
Belastingsoort

2015

2016

2017

2018

Afvalstoffenheffing

219,24

227,28

224,64

216,98

Rioolheffing

193,44

193,44

193,44

174,00

Totaal

412,68

420,72

418,08

390,98

3,28

1,9

-0,6

-6,48

Stijgings% ten opzichte van voorgaand
jaar

Tarieven en COELO ranglijst omliggende gemeenten
Bij de begroting wordt geen overzicht opgenomen van de tarieven in de omliggende gemeenten.
Reden hiervoor is dat bij de aanlevering van de begroting gemeenten de tarieven nog niet kunnen
meedelen omdat deze nog door de desbetreffende gemeenteraad dienen te worden vastgesteld. Een
overzicht met de tarieven in omliggende gemeenten, met daarbij het rangnummer toegekend door de
COELO, wordt daarom jaarlijks in de jaarrekening in de paragraaf gemeentelijke heffingen
opgenomen.

Kwijtscheldingsbeleid
Gemeenten kunnen bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingschulden maximaal 100% van de
bijstandsnorm als kosten van bestaan in aanmerking nemen. Bij het verlenen van kwijtschelding is de
gemeente gebonden aan de beleidsregels zoals die zijn vastgelegd in de "Uitvoeringsregeling
Invorderingswet 1990". In Noordoostpolder wordt kwijtschelding verleend voor de volgende heffingen:
•
•
•

Afvalstoffenheffing;
Rioolheffing particulieren;
Onroerendezaakbelastingen.

Voor het belastingjaar 2018 doen zich geen noemenswaardige wijzigingen voor ten aanzien van het
kwijtscheldingsbeleid. Het aantal verzoeken om kwijtschelding is in 2017 toch nog licht gestegen. De
in de begroting 2017 opgenomen raming voor de kwijtschelding zal naar het zich nu laat aanzien
overschreden worden. Uit onderzoek blijkt dat de financiële problemen van de burgers, ondanks de
aantrekkende economie, nog niet afnemen. De verwachting is wel dat, nu het economisch herstel
verder doorzet en de woningmarkt sterk aantrekt, het aantal kwijtscheldingsverzoeken voor komend
jaar niet verder zal gaan stijgen. Het aantal aanvragen om kwijtschelding wordt geschat op 1.400
verzoeken.
Niet alle verzoeken worden toegewezen. De inschatting is dat ongeveer een kleine 200 verzoeken
zullen worden afgewezen. Het verloop van de kosten van het kwijtscheldingsbeleid over de afgelopen
jaren ziet er als volgt uit:
Rekening
Soort heffing

2015

2016

Begroting
2017

2018

Afvalstoffenheffing

285.484 303.684 280.000 308.500

Rioolheffing

226.551 234.150 220.000 235.000

OZB
Totaal

8.486

8.667

11.000

9.000

520.521 546.500 511.000 552.500
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing
In deze paragraaf staat hoe wij onze (financiële) risico’s op kunnen vangen. U leest hier welke risico’s
wij lopen en welke middelen wij hebben om die risico’s op te vangen als dat nodig is. Dat laatste heet
de weerstandscapaciteit. Door de risico’s te vergelijken met onze weerstandscapaciteit, ziet u in welke
mate wij de risico’s kunnen opvangen. Dat is ons weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen
geeft aan hoe robuust de begroting is.

Beleid
In 2013 is de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement herzien. In die nota staat welke
instrumenten wij inzetten om (financiële) risico’s op te vangen. Het is ons eigen beleid. In de Nota
weerstandsvermogen en risicomanagement staan de belangrijkste risico’s. Meer uitleg over de doelen
en definities leest u in de nota zelf.

Inventarisatie risico's
Ad 1) Grondexploitaties gaan uit van schattingen
Het exploiteren van grond is risicovol. Het gaat vaak om langlopende exploitaties, waarbij
inschattingen gedaan worden. Bijvoorbeeld over marktontwikkelingen, snelheid, kosten en
opbrengsten. Op macro-economische ontwikkelingen, zoals de conjunctuur, rentestand, etc. hebben
wij als gemeente geen invloed. Maar we kunnen deze ontwikkelingen wel signaleren en er goed op
reageren. Daarom nemen wij de volgende maatregelen om de risico's te beheersen:
• Wij treffen verliesvoorzieningen als wij een tekort op grondexploitaties verwachten;
• Wij voeren een risicowaardering uit bij actieve grondexploitaties. Dat doen wij met een Monte
Carlo-analyse;
• Wij stellen projectspecifieke risicomatrixen op bij de grote projecten;
• Wij voeren een risicowaardering uit bij strategische gronden (MVA).
De grondexploitaties met het grootste risicoprofiel zijn nu:
• complexen 34 en 38 (De Munt II fasen 1 en 2);
• complex 65 (Ens Zuidoost);
• complex 50 (Centrumplan Emmeloord) en
• complex 82 (Wellerwaard).
Ad 2a) Zorg (WMO) kan duurder uitvallen
Als gemeente leveren wij zorgvoorzieningen, zoals huishoudelijke hulp, rolstoelen en trapliften. Dit is
een wettelijke verplichting vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Wij moeten goede
zorg leveren aan iedereen die dat nodig heeft. Hoeveel dat kost, is vooraf niet precies te voorspellen.
Vooraf weten wij namelijk niet hoeveel vraag er in 2018 is en welke voorzieningen de mensen nodig
hebben. Dit kan betekenen dat er meer kosten worden gemaakt dan begroot. Bijvoorbeeld als er in
één jaar veel dure voorzieningen nodig zijn, zoals aanpassingen in woningen.
Het risico bestaat dan dat het budget wordt overschreden. Want inwoners hebben recht op de zorg,
ook als het budget op is (zgn. open-einde regeling).
Ad 2b) Jeugdhulp kan duurder uitvallen
De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. De gemeente moet de hulp die
nodig is, aanbieden en betalen. Net als bij de WMO is dat een open-einde regeling. Vooraf is niet
precies te voorspellen hoe groot de vraag om jeugdhulp per jaar zal zijn. En daarom ook niet of de
kosten ervan binnen het budget blijven.
De gemeente kan sturen op lokaal samenhangende zorg voor gezinnen en kinderen. De transitie ligt
achter ons. Er wordt nu gewerkt aan inhoudelijke vernieuwing. Dit is vooral gericht op het hanteren
van een andere werkwijze bij de gezinnen. Ook zit de vernieuwing in het ontwikkelen van een nieuwe
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zorginfrastructuur binnen de gemeente. Dat doen wij met de opbouw van sociale teams, een
interventieteam en een specialistentafel. Het doel daarvan is om zo snel, dichtbij en licht als mogelijk
ondersteuning te kunnen bieden. Dit past bij de nieuwe jeugdwet. Deze vernieuwing sluit beter aan bij
de hulpvraag van onze inwoners, maar kost tijd en geld.
De verwachte overschrijding wordt afgedekt door te onttrekken aan de reserve sociaal domein en is
meerjarig becijferd. Het doel is dat jongeren de hulp krijgen die nodig is en binnen het beschikbare
budgetten van 2020.

Ad 2c) Inkoop WMO-zorg en jeugdhulp veranderen
Om de WMO-zorg en jeugdhulp te leveren, kopen wij zorg bij circa 50 aanbieders. Er zijn signalen dat
de tarieven die wij hen daarvoor betalen, misschien niet kostendekkend zijn. In 2018 worden de
tarieven daarom verder besproken. Dat gebeurt als onderdeel van het systeem van inkoop en
transformatie en in samenhang met de doorontwikkeling van het zorglandschap. Misschien moeten de
tarieven voor 2018 aangepast worden. De financiële gevolgen daarvan zijn lastig te schatten. Want de
kans bestaat dat het beroep op algemene voorzieningen toeneemt en het beroep op (duurdere)
maatwerkvoorzieningen afneemt.
Ad 3) Lening ziekenhuis is een laag risico op niet-afbetalen
Het ziekenhuis (MC Groep) heeft geld van ons geleend via een achtergestelde lening. Geld uitlenen is
altijd een risico, omdat de kans bestaat dat de lening niet terugbetaald wordt. Voor de lening aan het
ziekenhuis is bedraagt risico € 2,4 miljoen. Als het risico van niet afbetalen zich voordoet, dient het
daadwerkelijk verlies te worden genomen. Wij verwachten dat het ziekenhuis in 2019 de eerste
aflossing doet.
Ad 4) Garantstelling HVC
Wij zijn als gemeente aandeelhouder van het afvalverwerkingsbedrijf HVC. En wij staan ook garant
voor dit bedrijf. Dit betekent dat wij het risico lopen dat wij verliezen van HVC aan moeten vullen. Elke
aandeelhouder was hoofdelijk aansprakelijk voor alle gegarandeerde leningen van HVC. Medio dit jaar
is de hoofdelijke aansprakelijkheid aangepast naar rato van het aantal aandelen van aandeelhouders.
Deze aanpassing heeft geen invloed op de garantstellingsprovisie.
Het financiële resultaat van HVC is nu positief. In de recente jaarcijfers over 2016 kwam het resultaat
uit op € 7,6 miljoen positief en de verwachtingen voor komende jaren zijn ook positief. Maar dit is geen
garantie voor blijvende goede resultaten. Want door betere afvalscheiding zal HVC, in de toekomst,
minder huishoudelijk restafval uit van haar aandeelhouders krijgen. HVC zal dan voor ongeveer 80%
afhankelijk zijn van bedrijfsafval en van restafval uit het buitenland. Dit kan lagere inkomsten voor
HVC betekenen, want de prijzen voor buitenlands– en bedrijfsafval komen tot stand door vraag en
aanbod op de markt. .
Het college heeft in het rekenkameronderzoek HVC1 aangegeven dat men de functie van
commissaris van HVC graag ingevuld ziet worden door een (oud) bestuurder uit Flevoland om zo
meer invloed te krijgen in de besluitvorming van belangrijke onderwerpen. De heer Anker (oud
wethouder Almere) is benoemd als nieuw lid van de raad van commissarissen van HVC.
Tijdens de AvA HVC in juni 2017 heeft HVC de discussie gestart over de meerwaarde van HVC in de
warmtetransitie en hoe deze rol strategisch moet worden ingevuld door HVC. Noordoostpolder is van
mening dat warmte geen nutstaak is. Noordoostpolder heeft zich op de AvA HVC kritisch uitgelaten
over investeringen in warmtenetten.
Ad 5) Tertiaire garantstelling woningcorporaties
De gemeente staat garant voor leningen van de woningcorporaties. Woningcorporaties kunnen door
deze garantstelling geld lenen tegen een lagere rente. De gemeente vervult een tertiaire
achtervangfunctie. Dit betekent dat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) eerst
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aansprakelijk wordt gesteld. Voor zo ver het WSW niet kan bijdragen, zal de gemeente verplicht zijn
om een renteloze lening te verstrekken aan het WSW. Daarom heet onze garantstelling een tertiaire
e
(= 3 ) garantstelling. Wij staan nu garant voor in totaal € 74 miljoen.
Ad 6) Wet sociale werkvoorziening
Wij betalen als gemeente de kosten van de sociale werkvoorziening. Daarvoor ontvangen wij een
vergoeding van het Rijk. Op dit gebied lopen wij twee risico’s.
Ten eerste daalt de vergoeding die wij van het Rijk ontvangen. Die daling is van € 25.100 per Wsw
medewerker in 2016 naar € 24.707 per persoon in 2020. Deze verlaging dient opgevangen te worden
binnen de exploitatie.
Daarnaast ontwikkelt het totale budget zicht op basis van een verwachte afbouw van het aantal Wsw
medewerkers. Als de werkelijke daling achterblijft bij de verwachte daling, kan er een tekort ontstaan.
Tot op heden is de realisatie redelijk in lijn met de (herziene) verwachting van het Rijk gebleken.
Blijfkans WSW

2017

% minus efficiencykorting

96,79%

92,25%

87,97%

84,30%

79,92%

Aantal arbeidsjaren

226,45

215,82

205,81

197,22

186,98

Ontvangen subsidie (x €1.000)

€ 5.716

€ 5.243

€ 4.906

€ 4.598

€ 4.434

€ 25.286

€ 24.749

€ 24.682

€ 24.707

€ 24.707

Per arbeidsjaar

2018

2019

2020

2021

Ad 7) Vennootschapsbelasting
Sinds 2016 moeten gemeenten vennootschapsbelasting betalen. Begin 2018 wordt de eerste aangifte
ingediend, over het jaar 2016. Het werkelijke resultaat en de verschuldigde belasting kunnen anders
zijn dan de inschatting. Dit risico zal ongeveer € 250.000 per jaar zijn. Dit risico is overigens niet alleen
negatief. Want als de vennootschapsbelasting hoger uitvalt, komt dat door betere resultaten op de
grondexploitaties. En dus een positief kasstroomeffect.
Totdat er meer zekerheid over de ontwikkelingen is, betalen wij € 150.000 middels een voorlopige
aanslag. Zo voorkomen wij 8% belastingrente.
Ad 8) BUIG
Het aantal uitkeringsgerechtigden is de afgelopen periode gestegen. Het is risico bestaat dat de
uitkeringslasten hoger uitvallen dan de uitkering die wij van het Rijk krijgen. In 2017 is dat zo en wij
verwachten dat dit in 2018 ook zo zal zijn. Een deel van het risico is afgedekt. In 2018 is al een tekort
van 4% is begroot. En als het tekort meer dan 7,5% is, kunnen wij compensatie van een
vangnetuitkering vanuit het Rijk vragen (vangnetuitkering). Het risico dat wij lopen is dus 3,5%.

Weerstandscapaciteit
Om de risico’s op te vangen, hebben wij de volgende middelen:.
a) het budget voor onvoorziene uitgaven;
b) het vrij aanwendbare deel van de (algemene) reserve(s);
c) overige deel aan bestemmingsreserves. Hierbij is aanpassing van beleid noodzakelijk;
d) stille reserves;
e) de eventuele ruimte binnen de belastingcapaciteit.
Ad a) Stelpost Onvoorzien
De post ‘onvoorzien’ is bedoeld als dekking voor (een schatting van) uitgaven die niet zijn voorzien in
de begroting. Het bedrag hiervoor wordt geraamd voor de begroting in zijn geheel. Het is wettelijk
voorgeschreven dat er een post ‘onvoorzien’ wordt opgenomen in de gemeentebegroting. Er wordt
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echter niet verplicht gesteld wat de hoogte van deze post is. Wij hebben een post 'onvoorzien' van
€ 250.000 opgenomen.
Ad b en c) (Algemene) reserves
De algemene reserve kan worden ingezet bij onvoorziene uitgaven. Denk aan uitgaven door
calamiteiten, rekeningtekorten en incidentele risico's.
Naast de algemene reserve hebben wij bestemmingsreserves. Dat zijn reserves voor een specifiek
doel.
Ad d) Stille reserves
Als bezittingen meer waard zijn dan de boekwaarde is er sprake van een stille reserve. Bijvoorbeeld
wanneer een gebouw volledig is afgeschreven maar wel een aanzienlijke marktwaarde heeft.
Ad e) Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit is de ruimte om belastingen en heffingen te kunnen verhogen. Dit is afhankelijk
van keuzes van de raad.
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Risicoprofiel
Risicoprofiel
Kans dat het gebeurd
Categorie

Nr Omschrijving

Zeer laag

Laag

Gemiddeld

Hoog

Zeer hoog

1

2

3

4

5

Risicoprofiel Categorie 1

Categorie 2

Reserve
Specifieke
beleidsplan bestemmingsreserve

1

Grondexploitaties

Categorie 3 Categorie 4
Reserve
Sociaal
Domein

3

Grondexploitaties

X

2a WMO

3

X

2b Jeugdhulp

4

X

2c Tarieven WMO & Jeugd

3

X

3

Lening ziekenhuis

2

X

4

Garantstelling

3

X

5

Tertiaire achtervang sociale
woningbouw

2

X

6

Wet sociale werkvoorziening
(WSW)

3

7

Vennootschapsbelasting

4

8

BUIG (inkomensdeel)

3

9

Participatiebudget

4

X
X
X
X

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

Bedragen x €
1.000

Nr

Omschrijving

Kwantificatie

Laag (2) Gemiddeld (3)

Hoog (4)

risico

20%

40%

60%

5.000

-

2.000

-

2a. WMO (S)

2.500

-

2.400

-

2a. WMO hulp bij huishouden (S)

4.250

-

1.700

-

2b. Jeugdhulp (S)

2.500

-

-

1.500

2c. Tarieven WMO & Jeugd (S)

2.000

-

800

-

3.

Lening ziekenhuis (I)

2.400

480

-

-

4.

Garantstellingen (I)

10.000

-

4.000

-

5.

Achtervang WSW (I)

24.000

4.800

-

-

6.

Wet sociale werkvoorz. (S)

5.000

-

2.000

-

7.

Vennootschapsbelasting (S)

1.250

-

-

750

8.

BUIG (inkomensdeel) (S)

4.200

-

1.680

-

9.

Omgevingswet (I)

2.500

-

1.000

-

1.

Grondexploitaties (S)
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Risico

65.600

5.280

15.580

2.250

Totaal risico

23.110

Bedragen x € 1.000

Confrontatietabel
+

Vrij Aanwendbaar Algemene Reserve

+

Reserve Sociaal Domein

18.010
4.223

+

Reserve Grondexploitatie

14.932

+

Onvoorzien

-

Risicomanifestatie

-23.110

Subtotaal weerstandsvermogen

14.305
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+

Geoormerkte bestemmingsreserves

41.604

+

Stille Reserves (prudente schatting)

10.000

Eindtotaal weerstandscapaciteit

65.909

Kengetallen
Liquiditeit
De liquiditeit geeft aan in welke mate de gemeente Noordoostpolder aan haar kortlopende
betalingsverplichtingen kan voldoen.
Current ratio
De current ratio is te bepalen door de vlottende activa te delen door het kort vreemd vermogen. Deze
ratio is een graadmeter van de liquiditeit, de (minimum)norm van deze ratio ligt tussen de 1 en de 1,5,
een hogere ratio vertegenwoordigt een betere liquiditeit. Noordoostpolder heeft relatief veel
woningbouwgrond- en bedrijventerreinvoorraden die op korte termijn moeilijk of niet zijn om te zetten
in liquide middelen en daarom heeft het hoge getal van de current ratio relatief weinig waarde.
Quick ratio
De quick ratio is te bepalen door de vlottende activa minus voorraden te delen door het kort vreemd
vermogen. Deze ratio is dus vergelijkbaar met de current ratio, alleen worden de voorraden niet in de
berekening betrokken. De norm van deze ratio ligt rond de 1. De waarde van Noordoostpolder zou
een indicatie kunnen zijn dat zij niet goed in staat is om op korte termijn aan haar verplichtingen te
blijven voldoen. Echter is het voor gemeenten, in tegenstelling tot bedrijven, normaal dat er een
debetstand bij de bank wordt aangehouden.
Netto werkkapitaal
Het (netto) werkkapitaal geeft het verschil aan tussen de vlottende activa en het kort vreemd
vermogen. De uitkomst dient groter te zijn dan 0. Dit is voor Noordoostpolder het geval.
Rekening
2015
Current ratio
Quick ratio
Netto werkkapitaal (x € 1.000)

3,30

Prognose

2016
2,69

2017
1,87

2018
1,36

2019
1,11

2020
1,13

2021
1,37

0,90

1,36

0,93

0,62

0,51

0,53

0,65

30.316

23.082

12.889

6.495

2.322

2.782

6.215
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Netto schuldenquote
Dit kengetal geeft de hoogte van de netto schuld van gemeente Noordoostpolder weer als aandeel
van de inkomsten. De hoogte van de inkomsten bepaalt namelijk in belangrijke mate hoeveel schulden
een gemeente kan dragen. Hoe hoger het inkomen des te meer schuld een gemeente kan aangaan.
De maximumnorm is 1.
Rekening
2015
Netto schuldenquote
- Minus leningen verstrekt

Prognose

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0,06

0,01

0,06

0,16

0,19

0,17

0,14

-0,01

-0,05

0,06

0,16

0,19

0,17

0,14

Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft aan in hoeverre een organisatie in staat is om op lange termijn aan haar
betalingsverplichtingen te voldoen. In de private sector is de minimumratio sterk afhankelijk van het
type bedrijf en de kwaliteit en de verkoopbaarheid van de vaste activa.
Solvabiliteitsratio I:
Deze ratio geeft weer in hoeverre het in activa geïnvesteerde vermogen door het eigen vermogen kan
worden gefinancierd. De (minimum)norm ligt tussen 0,25 en 1. De ratio wordt berekend door het eigen
vermogen door het totaal vermogen te delen.
Solvabiliteitsratio II:
Deze ratio geeft weer in welke mate tegenover de schulden dekking in bezittingen bestaat. Een
hogere ratio indiceert een hogere buffer. Deze ratio wordt berekend door de totale activa te delen door
het vreemd vermogen exclusief voorzieningen.
Debt ratio:
Solvabiliteit kan ook worden gemeten aan de hand van de debt ratio. De debt ratio geeft weer in
hoeverre het vermogen is gefinancierd met vreemd vermogen. Als de debt ratio daalt, is de
solvabiliteit verbeterd en vice versa. Deze ratio wordt berekend door het vreemd vermogen (exclusief
voorzieningen) te delen op het totale vermogen.
Rekening
2015

Prognose

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Solvabiliteit I

0,73

0,74

0,72

0,63

0,61

0,61

0,65

Solvabiliteit II

3,53

4,14

4,02

2,74

2,52

2,55

2,85

Debt ratio

0,17

0,17

0,19

0,28

0,31

0,30

0,27

Grondexploitaties
De voorraden bouwgrond (inclusief bouwgrond in exploitatie en overige voorraden) kunnen als een
aandeel van de inkomsten worden uitgedrukt. Dat levert het kengetal de voorraadquote op.
Rekening
2015
Voorraadquote

0,24

Prognose

2016
0,14

2017
0,12

2018
0,11

2019
0,11

2020
0,10

2021
0,10
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Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om
de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten
daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt
onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten. Er zijn veel oorzaken waardoor het
berekende percentage bij de nacalculatie van de rekening afwijkt ten opzichte van de begroting.
Het rekeningresultaat, afwijkingen in toevoegingen en onttrekking in de reserves, afwijkingen in de
verhouding tussen incidentele en structurele baten en/of lasten en de besluitvorming in het jaar zijn
hier enkele voorbeelden van.
De structurele exploitatieruimte is te bepalen door de structurele baten te verminderen met de
structurele lasten en te delen door de totale baten voor bestemming.
Rekening
2015
Exploitatieruimte

Prognose

2016

7,0%

2,7%

2017
-5,1%

2018
98,1%

2019
98,3%

2020
98,8%

2021
100,0%

Belastingcapaciteit
De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen, wordt vaak gerelateerd aan de
totale woonlasten. Het COELO publiceert ieder jaar deze lasten in de Atlas van de lokale lasten.
Onder de woonlasten wordt verstaan de OZB, de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning
met gemiddelde waarde in die gemeente.
De belastingcapaciteit kan worden bepaald door de woonlasten van een meerpersoonshuishouden in
jaar t (het begrotingsjaar of rekeningsjaar) af te zetten tegen het landelijk gemiddelde in jaar t(-1) , uit
te drukken in een percentage.
Rekening
2015

Prognose

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Woonlasten

720

735

734

709

nnb

nnb

nnb

Landelijk gemiddelde

716

721

723

nnb

nnb

nnb

nnb

102,3%

102,7%

101,8%

98,1%

nnb

nnb

nnb

Belastingcapaciteit
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Onderhoud kapitaalgoederen
Deze paragraaf gaat over het onderhoud van wegen, riolering, gebouwen, water en groen. Dit zijn
onderdelen van de openbare ruimte. In economische zin zijn het de ‘kapitaalgoederen’. Dat wil
zeggen: goederen die nodig zijn om onze diensten te leveren. Onderhoud van de openbare ruimte
beslaat een flink deel van de begroting. Daarom zijn informatie en keuzes over het onderhoud
belangrijk voor de begroting.
In deze paragraaf leest u:
• het beleidskader voor het onderhoud van onze kapitaalgoederen;
• de financiële consequenties van dat beleid, en
• hoe die financiële consequenties in de begroting zijn verwerkt.
De gemeente zorgt voor de openbare ruimte. Dit is een proces dat altijd doorgaat. De voorzieningen
moeten veilig, schoon en bruikbaar blijven. Daarom vraagt het onderhoud van deze kapitaalgoederen
steeds geld. Dat is deels regulier budget voor taken die steeds terugkomen, zoals grasmaaien en
onkruid verwijderen. Maar ook eenmalige investeringen zoals een brug vervangen of een rotonde
aanleggen.

Groen, water en wegen
Beleidsplan Openbare Ruimte 2014-2024
Ons beleid voor de openbare ruimte staat in het Beleidsplan Openbare Ruimte 2014-2024 (hierna:
BOR). In het BOR staan de onderhoudsniveaus die wij gekozen hebben voor de openbare ruimte. Het
BOR is onze ‘Nota beheer openbare ruimte’, zoals bedoeld in artikel 19 van de Financiële
beheersverordening. In 2018 gaan we het plan evalueren. Wij kijken daarbij of de onderhoudsniveaus
worden gehaald en of de budgetten daarvoor toereikend zijn. Het BOR is gemaakt in de tijd van lage
budgetten. De onderhoudsniveaus die wij toen kozen, pasten binnen het budget van de begroting
2014. Dat was:
•
•

minimaal onderhoudsniveau B voor de centrumgebieden.
minimaal onderhoudsniveau C voor de overige gebieden. Behalve voor de straatreiniging,
daarvoor gold in alle gebieden niveau B.

In de afgelopen jaren zijn de budgetten voor het onderhoud van de openbare ruimte weer wat
verhoogd. Daardoor kon ook het onderhoudsniveau verhoogd worden.
Ontwikkelingen 2018
Verbeteren onderhoud openbaar groen
Na jarenlange bezuinigingen op het onderhoud van de openbare ruimte komen er weer extra middelen
beschikbaar. In 2018 hebben wij extra budget voor het openbaar groen, de bossen en de bomen. Het
extra budget is om de kwaliteit en uitstraling van het groen te verbeteren. De onkruidbeheersing in het
groen langs de hoofdwegen verhogen wij naar A-niveau. En de entrees van wijken en dorpen worden
voorzien van kleurrijke beplanting.
Meer onderzoek aan bomen nodig door boomziekten
Door boomziekten/plagen is extra monitoring nodig. We onderzoeken in hoeverre het bomenbestand
voldoende vitaal en veilig is. En of de wijze van beheer en vervanging voor de toekomst voldoen. Dat
doen wij door scenario’s te maken voor de aanpak van boomziekten, zoals essentaksterfte.
Andere middelen voor onkruidbestrijding nodig door nieuwe regels
Vanaf 2018 geldt een totaalverbod op het gebruik van chemische middelen in het groen en op
verhardingen. De alternatieve middelen zijn minder effectief en moeten vaker worden toegepast.
Bovendien is het tijdens zeer groeizame perioden moeilijk om onderhoudsniveau te blijven halen.
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Speelplaatsen zijn in ontwikkeling
Voor de speelplaatsen loopt een traject om het totale aantal speelplaatsen en daarmee het
onderhoudsbudget terug te brengen. Hiervoor krijgen bewoners bijvoorbeeld de gelegenheid om het
dagelijks beheer en onderhoud voor hun rekening te nemen. Wel blijft de gemeente voorzien in de
wettelijke taken hierin. De overige speelplaatsen krijgen een kwaliteitsimpuls.
Extra investering om wegbermen veiliger te maken
De komende jaren wordt er extra geïnvesteerd (€0,5 miljoen) om de wegbermen in het buitengebied
veiliger te maken. Het gaat hier om het aanbrengen van bermverharding en indien nodig het verlagen
van de wegbermen. Deze investering voorziet in de aanpak van de wegen met de hoogste prioriteit
ten aanzien van de bermen.
Een nieuw plan voor stedelijk water
In 2018 gaat wij doelen formuleren voor het stedelijk water. Het gaat om bijvoorbeeld ecologische
doelstellingen en doelstellingen over de beleefbaarheid van deze waterpartijen. Samen met provincie
Flevoland en waterschap Zuiderzeeland wordt een visie ontwikkeld hoe het watersysteem er in de
komende jaren uit moet zien. Deze opgave heeft te maken met de Europese wetgeving (Kaderrichtlijn
Water, KRW). Daarin staat dat de waterkwaliteit niet achteruit mag gaan. Hoewel die wetgeving
formeel alleen voor grote wateren geldt, heeft dit ook gevolgen voor kleinere wateren, zoals het
stedelijk water in de Noordoostpolder.
Prioritering
Prioritering onderhoud wegen en kunstwerken
De wegen, bruggen etc. worden jaarlijks geïnspecteerd volgens de CROW-methodiek. Voor de civiele
kunstwerken wordt een tweejaarlijkse toestandsinspectie uitgevoerd en een conditiemeting volgens
NEN 2767. De prioriteitsvolgorde hierin is: veilig, heel en schoon.
Groot onderhoud wegen
Voor het groot onderhoud aan wegen is een voorziening ingesteld, waar jaarlijks aan wordt gedoteerd
op basis van een beheerplan. Voorbeelden zijn groot onderhoud zijn asfalt en
elementenverhardingen. De kans dat op onderdelen achterstallig onderhoud zal optreden is gering.
Geen vervanging wegduikers nodig op korte termijn
Wegduikers worden (in overleg met het waterschap) als onderdeel van de wegconstructie zo nodig
gelijktijdig vervangen met het groot onderhoud aan de wegen. De kwaliteit van de duikers is
steekproefsgewijs in beeld gebracht. Grootschalige vervanging is op korte termijn niet aan de orde.
Vervanging bruggen
Voor de vervanging van de bruggen wordt jaarlijks gereserveerd in een bestemmingsreserve. Door
herziening van het BBV worden deze reserves omgebouwd tot afschrijvingsreserve in het betreffende
investeringsjaar. De jaarlijkse reservering voor de vervanging van bruggen is afgestemd op de
vervangingsopgave. Onderzoek wordt gedaan naar de wijze van vervanging van de grotere
verkeersbruggen in de periode 2020-2030. Hieruit volgt een aantal scenario's welke begin 2019 aan
de Raad worden voorgelegd. Op basis hiervan kan de dotatie aan vervangingsreserve bijgesteld
worden.

Begroting 2018
Beschikbare budgetten zijn voldoende voor de gekozen onderhoudsniveaus. In de begroting 2018 is
extra geld gereserveerd voor de nieuwe wensen en ontwikkelingen. Zoals het verhogen van het
onderhoudsniveau groen, het begeleiden van bewonersinitiatieven en de veranderde regels voor
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onkruidbestrijding. Structureel worden de budgetten verhoogd met € 287.000. Incidenteel komt er voor
3 jaar € 150.000 per jaar beschikbaar voor de beplanting bij de entrees van wijken en dorpen.
Ondanks de stijgende prijzen (circa 5%) in de bouw/grond-weg-waterbouw sector zien we nog een vrij
scherpe aanbestedingsmarkt. De verwachting is dat de beschikbare middelen in 2018 nog voldoende
zijn voor het noodzakelijke onderhoud.

Gemeentelijke gebouwen
Gemeentelijk Gebouwen Plan 2010 t/m 2019
In het Gemeentelijk Gebouwen Plan 2010 t/m 2019 staan de onderhoudsniveaus en de kosten voor
het groot onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen. De gebouwen worden onderhouden op het
onderhoudsniveau “heel en veilig”. Alle gebouwen voldoen aan dit kwaliteitscriterium. Bij de uitvoering
van het onderhoud wordt altijd rekening gehouden met de bekende ontwikkelingen, zoals Voorzien in
vastgoed, duurzaamheid en toekomstige uitbreiding of renovatie.
Het gebouwenbestand is sterk verouderd met voldoen aan onderhoudsniveau "heel en veilig". Voor
groot onderhoud aan deze gebouwen is een onderhoudsvoorziening ingesteld.
Jaarlijks is er een schouw van alle gebouwen. Deze schouw wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan.
Het uitvoeringsplan beschrijft het onderhoud dat in het betreffende jaar noodzakelijk is en wordt ter
vaststelling aan het college voorgelegd. Tevens vindt jaarlijks een evaluatie plaats. Het Gemeentelijk
Gebouwen Plan wordt in 2018 volledig herzien. Dat gebeurt als de uitkomsten van het project
“voorzien in vastgoed” door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Dan is duidelijk wat de gevolgen
daarvan zijn voor de onderhoudsvisie van de gebouwen.

Begroting 2018
De beschikbare budgetten zijn voldoende om de gebouwen op het vastgestelde onderhoudsniveau te
onderhouden.

Riolering
Verbreed gemeentelijk rioleringsplan Noordoostpolder 2012-2016/2017
Het beleid voor de riolering staat in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan Noordoostpolder 20122016/2017 (hierna: vGRP). Dit plan is door de raad vastgesteld. In het vGRP staat hoe wij onze
wettelijke taken uitvoeren. Dat zijn zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.
In 2017 is het VGRP herzien en geactualiseerd. Nieuw is dat een deel van het vGRP daarmee is
vervangen door een Afvalwaterketenplan. Dit plan is een gezamenlijk plan van gemeente en
waterschap. Daarom stellen de gemeenteraad en de Algemene Vergadering van het waterschap dit
plan allebei vast.
In het Afvalwaterketenplan staat:
•
•

Hoe wij de stedelijke omgeving klimaatbestendig en water robuust inrichten;
Dat wij samen werken aan:
ο meten en monitoren;
ο duurzaamheid en innovatie;
ο regionale monitoring van kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid, en
ο herijken huidig beleid voor regionale persleidingen en riool gemalen.
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•

Dat wij een toekomstgericht kostendekkingsmodel hanteren door gebruik te maken van een
krachtige analyse- en simulatietool.

•

Dat wij onderzoek doen naar de kosten voor het verwerken van afvalwater in relatie tot de
hoeveelheid aangeleverd afvalwater op de AWZI Tollebeek. Dit doen wij samen met waterschap
Zuiderzeeland en gemeente Urk.

•

Dat wij samen beleid maken voor de percelen in het buitengebied die niet op de riolering
aangesloten. Daarbij speelt één bijzonder aandachtspunt. Vanaf 1 januari 2018 geldt een
zuiveringsplicht voor afvalwater uit de glastuinbouw.

Begroting 2018
De tarieven voor de rioolheffing zijn kostendekkend. De beschikbare budgetten zijn voldoende om de
riolering te onderhouden
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Financiering
In deze paragraaf leest u hoe wij met financiële risico’s omgaan, hoe wij investeringen financieren en
hoe wij ons betalingsverkeer verrichten.

Beleid
Het gemeentelijk beleid over de financieringsfuncties is vastgelegd in drie documenten. Dit zijn:
•

De financiële beheersverordening gemeente Noordoostpolder
Zie algemene inleiding van de paragrafen.

•

Het treasurystatuut
Hierin staat hoe de gemeente de wet Financiering decentrale overheden (Fido) toepast. Het
doel van het statuut is tweeledig. Namelijk het beperken van de vijf risico’s en slagvaardig
beleid bij het aantrekken en uitzetten van gelden. Een belangrijke eis uit de wet is dat de
zogenaamde treasury functie uitsluitend een publieke taak dient en het beheer voorzichtig
moet zijn.

•

De nota geldleningen en garantstellingen
In deze nota staan de kaders waarbinnen de gemeente wel of geen lening verstrekt.

Risicobeheer
Er zijn vijf verschillende financiële risico’s:
•

Renterisico (van vaste schuld en vlottende schuld)
Bij vaste schuld gaat het er om hoe veel het rentesaldo wijzigt door verandering in de rente.
Het gaat alleen over geld dat een jaar of langer wordt geleend of uitgeleend.
Bij vlottende schuld gaat er om of de gemeente kortlopende leningen kan aflossen. Dit
bekijken we met de kasgeldlimiet. Dat is het bedrag dat de gemeente maximaal aan kasgeld
mag opnemen.

•

Koersrisico
Dit is het risico dat de gemeente loopt als de koers of rente van haar beleggingen/uitstaande
leningen verandert. Er zijn tien beleggingsinstrumenten toegestaan. Dit zijn: rekening courant,
spaarrekening, daggeld, deposito, onderhandse geldlening, commercial paper, certificaten
van deposito, obligatie, medium note en garantieproduct.

•

Kredietrisico
Dit is het risico dat degene die geld geleend heeft dit niet terugbetaald of niet terug kan
betalen. Om dit risico te beperken heeft de gemeente richtlijnen opgenomen in haar
treasurystatuut. De richtlijnen gaan over de minimale kredietwaardigheid van partijen. Het
gaat om partijen aan wie de gemeente geld wil uitlenen en partijen waar de gemeente geld wil
beleggen.

•

Intern liquiditeitsrisico
Dit is het risico dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om aan de directe
verplichtingen te voldoen.

•

Valutarisico
Dit is het risico als de waarde van munteenheid wijzigt. Valutarisico’s worden uitgesloten door
uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan of te garanderen in euro's.

Renterisico vaste schuld en vlottende schuld
Renterisico vaste schuld: wij blijven onder de renterisiconorm
De renterisiconorm is 20% van het begrotingstotaal. In de wet staat dat de jaarlijkse verplichte
aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan dit percentage.
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Bedragen x € 1.000

Renterisico

2018

2019

2020

2021

nvt
nvt

nvt
nvt

nvt
nvt

nvt
nvt

0

0

0

0

126.303
20%

124.095
20%

122.961
20%

120.043
20%

Renterisiconorm

25.261

24.819

24.592

24.009

Ruimte t.o.v. renterisiconorm

25.261

24.819

24.592

24.009

Variabelen Renterisiconorm
Renteherzieningen
Aflossingen
Renterisico
Berekening renterisiconorm
Begrotingstotaal
Percentage regeling

Renterisico vlottende schuld: wij voldoen aan de limiet
De kasgeldlimiet is 8,5% van het begrotingstotaal van het begin van het jaar. Dit percentage is
vastgesteld door het Ministerie van Financiën. Elk kwartaal berekenen we hoe wij er voor staan (de
zogenaamde kwartaallimietberekening). Zo kunnen we eventuele overschrijdingen signaleren.
Overschrijden we de limiet drie keer achtereen? Dan moeten we de toezichthouder op de hoogte
stellen.
Bedragen x € 1.000

Kasgeldlimiet
Begrotingstotaal
Vastgesteld percentage
Kasgeldlimiet

2018

2019

2020

2021

126.303

124.095

122.961

120.043

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

10.736

10.548

10.452

10.204

Wij beperken ons koersrisico
Dit komt omdat de rentes van de uitgezette leningen niet veranderen. Als ze veranderen blijven ze
vaak onder de huidige rentestand. De beleggingen die wij in bedrijven hebben, zijn gewaardeerd op
de verkrijgingsprijs. Als het nodig is, worden deze duurzaam afgewaardeerd. De aandelen zijn niet
genoteerd op de effectenbeurs waardoor er geen koersbewegingen zichtbaar zijn. De gemeente
neemt voor € 76.782 deel in het aandelenkapitaal van bedrijven. De gemeente heeft in totaal
€ 5.434.415 aan leningen uitstaan (verwachte stand per 1 januari 2018). Dit zijn:
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Bedrag
IJsselmeerziekenhuizen

2.400.000

Flevomeerbibliotheek

365.000

Geldlening MFC Tollebeek

640.000

Achtergestelde lening Vitens

568.343

Lening Sportclub Emmeloord

76.500

Startersleningen

499.998

Duurzaamheidsleningen

240.000

Fietsregeling personeel

4.518

Stichting Cultuurbedrijf NOP

278.475

Lening Bosbad

113.184

Vordering RWE inzake Enexis
Verkoop Vennootschap B.V.
Totaal

75.599
172.798
5.434.415

Ons kredietrisico is laag
Geld aan instellingen met een publieke taak wordt alleen uitgeleend als we weten dat het terugbetaald
wordt. Als de gemeente geld belegt, doet zij dat bij instellingen van goede kwaliteit. De kwaliteit van de
instelling wordt gemeten met een kwaliteitssysteem, zogenaamde rating. De instelling moet minimaal
een A-rating hebben. Wij hebben alleen beleggingen die in het verlengde van de publieke taak liggen.
Ons Intern liquiditeitsrisico is laag
Wij hebben een korte en een lange termijn planning voor onze activiteiten. Wij houden dagelijks een
liquiditeitsplanning bij. Hierdoor hebben wij goed inzicht in de ontvangsten en uitgaven. Zo weten we
ook goed of we bijvoorbeeld een vaste lening moeten aangaan, hoeveel we moeten lenen en met
welke looptijd. Ook is er periodiek afstemming met budget- en kredietbeheerders voor het inzicht voor
de korte, middellange en lange termijn.
Wij kennen geen valutarisico
De gemeente leent uitsluitend geld uit in euro’s waardoor het valutarisico nihil is.

Rentetoerekening
In de tabel ziet u de rentelasten uit externe financiering, het renteresultaat en de wijze van
rentetoerekening. Dit inzicht is een verplichting vanuit het Besluit begroting en verantwoording (BBV).
In de tabel zien we wat wij aan rente verwachten te betalen en wat wij aan rente verwachten te
ontvangen. In 2018 verwachten wij per saldo € 178.000 aan rente te ontvangen.
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Bedragen x € 1.000

Renteschema

2018

2019

2020

2021

157
186

157
178

157
164

157
158

-29

-21

-7

-1

149
-

149
-

149
-

149
-

-178

-170

-156

-150

Rente over eigen vermogen

-

-

-

-

Rente over voorzieningen

-

-

-

-

-178

-170

-156

-150

-

-

-

-

-178

-170

-156

-150

De externe rentelasten over financiering
De externe rentebaten over financiering

-/-

Totaal door te rekenen externe rente
Doorberekende rente aan grondexploitatie
Doorberekende projectfinanciering aan taakveld

-/-/-

Aan taakvelden toe te rekenen rente

Aan taakvelden toe te rekenen rente
Aan taakvelden toegerekende rente
Renteresultaat taakveld treasury

-/-

Financiering
De gemeente kent twee soorten investeringen. Investeringen met een economisch nut en
investeringen met een maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut zijn alle
investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of die verhandelbaar zijn.
Dit kan bijvoorbeeld door de kosten ervan in tarieven te verwerken (denk aan het rioolrecht)). Alle
andere investeringen zijn investeringen met maatschappelijk nut. U leest hier hoe de gemeente haar
investeringen financiert.
Investeringen met een maatschappelijk nut via totaal financiering
Dit betekent dat de gemeente als één geheel wordt beschouwd. Dus alle inkomsten en uitgaven
worden hierbij betrokken. De achterliggende gedachte is dat tijdelijke overschotten van de ene
activiteit een andere activiteit kunnen financieren. Deze wijze van financieren heet ook wel
'totaalfinanciering'. Het rentepercentage is voor 2018 0%. Dit is gelijk aan de rente voor de al
aanwezige activa. Voor investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut hebben we
bestemmingsreserves om de afschrijvingslasten te dekken.
Investeringen met een economisch nut zonder verband met gebruiksgoederen via projectfinanciering
Van projectfinanciering is er sprake wanneer een lening extern is aangetrokken ten behoeve van de
financiering van een specifiek project, een specifieke activiteit. Investeringen in gebruiksgoederen
vallen hier niet onder. Het rentepercentage voor deze leningen is voor 2018 2,8%. Dit is de huidige
langjarige rente. Hoe de rente zich gaat ontwikkelen is onzeker. De verwachting is echter dat deze
eerder zal stijgen dan dalen.
Voor grondexploitaties geldt een andere rente. Het BBV schrijft hiervoor een berekening voor. De
rente is voor 2018 1,03%. Wordt voor een specifieke grondexploitatie gebruik gemaakt van
projectfinanciering? Dan wordt op het rentepercentage voor deze specifieke grondexploitatie een
uitzondering gemaakt.
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Mogelijk stijgende rente op de kapitaal markt is een belangrijk risico
Het effect van een stijgende rente is voor nieuwe investeringen met een economisch nut erg groot. Dit
omdat we daar per investering een nieuwe lening voor aantrekken. Voor de gebruikelijke reserves
geldt een rente van 1,6%. Dit is het percentage voor de inflatiecorrectie.
Twee mogelijkheden om renterisico’s bij projectfinanciering af te dekken
Deze kunnen we inzetten als er zekerheid is over hoeveel we willen investeren. Deze zekerheid is er
bij het vaststellen van de begroting. Deze mogelijkheden zijn wel kostbaar. Ook mogen ze geen schijn
van speculeren in zich hebben. De mogelijkheden zijn:
1. Het aantrekken van een langlopende lening als gekoppelde projectfinanciering
Hierbij leen je gelijk alle middelen voor het projecten in een bepaald jaar. Het nadeel van deze variant
is dat er geld wordt aangetrokken dat nog niet (geheel) nodig is. Hierover moeten we wel rente
betalen. Dit risico geldt tot het moment waarop het aangetrokken bedrag geheel is aangewend.
2. Een langlopende lening aantrekken met uitgestelde storting
Hierbij spreek je af wat je gaat lenen en tegen welk rentepercentage. Het geld krijg je pas als je het
nodig hebt. De rente die je afspreekt hoger is dan de dan geldende marktrente. Het is onzeker hoe de
rente zich ontwikkeld tijdens de periode van de lening. Dit kan zowel positief als negatief uitpakken.

Kasbeheer
In dit onderdeel leest u hoe wij geldstromen zo efficiënt mogelijk op elkaar afstemmen. Hierbij wordt
rekening gehouden met toekomstige inkomsten en uitgaven.
BNG is onze bank
Betalingsopdrachten worden door elektronisch bankieren aangeleverd. De inning van belastingdebiteuren gaat zoveel mogelijk met automatische incasso. Hier maakt meer dan 80% van de
inwoners gebruik van.
We vragen meerdere financiële instellingen om een aanbieding als we geld willen wegzetten of
aantrekken
Deze toetsen we aan ons treasurystatuut. Zo kunnen we een weloverwogen keuze maken waar we
het geld wegzetten of aantrekken.
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Bedrijfsvoering
In deze paragraaf leest u over de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie. Dit gaat over:
personeel, informatisering, automatisering, communicatie, organisatie, financieel beheer en
huisvesting. De paragraaf ‘bedrijfsvoering’ geeft inzicht in de stand van zaken en de
beleidsvoornemens.

Beleid
Werken vanuit een dienstverlenende houding, dat is wat we nastreven als organisatie. Het betekent
dat we meedenken en meewerken vanuit de vraag van de inwoner, de ondernemer of de instelling. Dit
doen we niet alleen, maar vaak in samenwerking met inwoners zelf, ons maatschappelijk middenveld,
andere overheden of organisaties. De principes van het passend organiseren zijn hierin leidend:
•

We hebben veel contact met onze inwoners, ondernemers, instellingen, dorpsbelangen en
wijkverenigingen. Op deze wijze krijgen zij meer invloed op hun eigen leefomgeving. Als
gemeente proberen we hen bij hun ideeën en initiatieven te faciliteren. We werken daarbij zo veel
mogelijk samen met andere partijen, zoals de Politie, Carrefour en Mercatus.

•

Inwoners kunnen een individuele (zorg)vraag hebben die we op maat beantwoorden. Ook hierin
zoeken we de samenwerking met verschillende partners. Zoals met Carrefour, zorg- en
welzijnsorganisaties. Met de inwoner kijken wij naar de best passende oplossing voor het
vraagstuk.

•

We hebben ook dienstverlening die voor iedere inwoner gelijk is. Zoals het verstrekken van een
paspoort of een rijbewijs. Bij dit soort producten streven we er naar om het aanvraagproces voor
onze inwoners en ondernemers zo eenvoudig (digitaal) mogelijk te maken.

•

Bij het beheer en onderhoud van onze wegen, het openbare groen en onze gebouwen wordt
inwoners gevraagd mee te denken over de (her)inrichting. De komende jaren gaan we
bijvoorbeeld samen met onze inwoners kijken hoe wij onze gemeentelijke accommodaties meer
optimaal en meer flexibel kunnen gebruiken.
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Algemeen overhead
Om te kunnen vaststellen welke kosten verband houden met de sturing en ondersteuning van het
primaire proces en zodoende gerekend kunnen worden tot de overhead, is deze groep
geïntroduceerd. De definitie omvat naast alle loonkosten van de met name genoemde zogenaamde
PIOFACH- functies in de definitie van ‘Vensters voor Bedrijfsvoering’, ook de ICT kosten van alle
PIOFACH-systemen, alle huisvestingskosten, de lasten van uitbesteding bedrijfsvoering en naar rato
de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces.
Dat betekent dat in ieder geval de kosten in verband met de volgende elementen tot kosten van
overhead worden gerekend en moeten worden opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

financiën, Toezicht en Controle gericht op de eigen organisatie;
personeel en organisatie;
inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement);
interne en externe communicatie met uitzondering van klantcommunicatie;
juridische zaken;
bestuurszaken en bestuursondersteuning (exclusief de griffie, omdat die geen onderdeel uitmaakt
van de ambtelijke organisatie);
informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
facilitaire zaken en Huisvesting (inclusief beveiliging);
documentaire informatievoorziening (DIV);
managementondersteuning primair proces.

Om het percentage overheadkosten te berekenen dienen de kosten van Overhead zoals begroot en
straks verantwoord op taakveld 0.4 gedeeld te worden door het totaal saldo van de lasten (exclusief
de toevoegingen aan reserves).
Dit saldo is voor Noordoostpolder ruim 124 miljoen en de overheadkosten zijn 13,5 miljoen. Dat geeft
een overheadpercentage van 10,9%.
Overheadkosten 2018
1.1

Salarissen en sociale lasten

2.1

Belastingen

3.2

Lasten

Baten

Saldo

7.940.414

7.940.414

34.030

34.030

Duurzame goederen

1.191.715

1.191.715

3.5.1

Ingeleend personeel

312.156

312.156

3.8

Overige goederen en diensten

4.4.6

Kapitaaloverdrachten overige overheden

7.2

Mutatie voorzieningen

7.3

Afschrijvingen

7.5

Overige verrekeningen (overhead)

3.024.685

2.202

3.022.483

15.000

-15.000

48.430

48.430

1.072.359

1.072.359

-80.433

-80.433

13.543.356

17.202

13.526.154

Control
Het college heeft de verplichting periodiek onderzoek te doen naar de doelmatigheid en
doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur (art. 213a gemeentewet). Het doel van dit soort
onderzoeken is dat gemeenten doelmatig en doeltreffend werken en dat hiermee een bijdrage wordt
geleverd aan de publieke verantwoording over de uitvoering van gemeentelijk beleid. Afspraak is dat
jaarlijks in de paragraaf bedrijfsvoering opgenomen wordt welk onderzoek verricht wordt. In 2017 is
extra gecontroleerd op de (financiële) rechtmatigheid van inkoop. Tevens is een traject opgestart voor
verdere professionalisering van de gemeentelijke inkoopfunctie. Via een spendanalyse (2018) wordt
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verder inzicht in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde inkoopbeleid gegeven. En
kunnen concrete verbeteringen doorgevoerd worden.
Jaarlijks worden er interne controle onderzoeken, los van maatregelen die in het proces zijn
opgenomen, verricht om vast te stellen of interne beheersmaatregelen werken en of informatie correct
is en transacties tot stand komen in overeenstemming met geldende wet –en regelgeving (artikel 213
van de gemeentewet). Dit alles met als doel het tijdig signaleren en corrigeren van onvolkomenheden
en het nemen van afdoende maatregelen ter voorkoming van fouten en risico’s in de toekomst.
De keuzes voor te onderzoeken processen door het team Interne controle is voornamelijk gebaseerd
op basis van gesprekken met onze accountant, risico’s en wijzigingen in processen of wet- en
regelgeving en naar aanleiding van uitkomsten van eerdere interne controleonderzoeken. Het
onderzoeksplan en het jaarverslag wordt jaarlijks separaat door het college vastgesteld en
aangeboden aan auditcommittee en rekenkamer commissie.

Financiën
In maart 2016 is een herziening doorgevoerd van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De
wijzigingen hebben vooral betrekking op:
• het versterken van de horizontale sturing, verantwoording door de raad;
• meer transparantie van het besluitvormingsproces rond begroting en verantwoording en;
• daarmee een grotere betrokkenheid van alle belanghebbenden bij het besluitvormingsproces.
De belangrijkste wijzigingen richten zich op de informatie voor sturing van de uitvoering, beleidsindicatoren voor sturen op effecten van beleid, financiële kengetallen om meer zicht te krijgen op
toekomstbestendigheid en wendbaarheid van de begroting, informatie over verbonden partijen ten
behoeve van meer grip hierop, en een aantal meer technische onderwerpen zoals inzicht en
toerekening van overhead en rente en enkele aanpassingen aan het stelsel van lasten en baten.
De invoering van de wijzigingen verloopt gefaseerd vanaf begrotingsjaar 2016 en loopt door tot en met
2018. Voor 2018 zijn de volgende wijzigingen in de begroting doorgevoerd:
1. Een indeling in taakvelden in plaats van beleidsvelden. De begroting kent nog steeds zes
programma’s met een onderverdeling in pijlers, maar de subpijlers zijn verdwenen.
2. Als gevolg van deze nieuwe programma-indeling zijn er verschuivingen doorgevoerd voor enkele
producten tussen de programma's. Hierdoor zijn de cijfers niet altijd te vergelijken met voorgaande
jaren.
3. In de voorliggende begroting zijn er meer afschrijvingsreserves opgenomen door de verplichte
activering van investeringen met een maatschappelijk nut en het vormen van een
afschrijvingsreserve hier tegenover. Het aantal afschrijvingsreserves en onttrekkingen hieraan
voor dekking van afschrijvingslasten, zal de komende jaren verder toenemen. Voor de exploitatie
is het effect neutraal.
Planning en control documenten zijn vaak omvangrijke documenten. Op dit moment stellen we dit
soort documenten beschikbaar in een doorzoekbaar PDF-formaat. In 2017 is gestart met het
ontwikkelen van een websiteomgeving waarmee makkelijker en gerichter naar informatie gezocht kan
worden.
Het doel van een accountantscontrole is om raadsleden en andere betrokkenen het vertrouwen te
geven dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid. Het gesprek in de
verantwoordingsraad kan zich dan volledig richten op de keuzes die het college van B&W heeft
gemaakt. De werkgroep Vernieuwing accountantscontrole gemeenten heeft voorstellen gedaan. De
voorstellen liggen op dit moment bij de minister en staatssecretaris. Ons doel is om tot een
doelmatigere en betere controle te komen met meer aandacht voor het opdrachtgeverschap van de
raad hierin. In 2018 worden mogelijkheden tot verbetering onderzocht en doorgevoerd.
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Huisvesting
In januari 2014 hebben we formeel onze huidige kantooromgeving, gebaseerd op basis van het
concept Het Nieuwe Werken, in gebruik genomen. Mede op basis van een evaluatie van Het Nieuwe
Werken en wensen die op andere manieren geuit zijn, is in de 2de helft van 2017 onderzocht welke
aanpassingen door te voeren zijn om de omgeving nog prettiger, functioneler en eenvoudiger
beheersbaar te maken. Er is in 2017 gestart met de uitvoering, dit zal in 2018 zijn vervolg krijgen.

Informatievoorziening en ICT
Om onze dienstverlening te verbeteren voeren we zaakgericht werken in. Dat betekent –waar dit kande klantvragen digitaal afhandelen èn transparant zijn over (de status van) die afhandeling richting
onze inwoners en ondernemers. Maar ook transparant voor onze collega's intern.
Om de transparantie te realiseren gaan we steeds meer specifieke vakapplicaties aansluiten op ons
generieke zaaksysteem en Documentmanagementsysteem. In 2018 staat aansluiting van de Suite
voor het Sociaal Domein op de agenda.
Om sturing te geven aan de ambities van onze (digitale) dienstverlening en de consequenties hiervan
voor de informatievoorziening is informatiemanagement cruciaal. Naar aanleiding van een onderzoek
naar verbetering van informatiemanagement is een implementatieplan opgesteld voor doorvoeren van
verbeteringen. Een aantal acties wordt in 2018 uitgevoerd, te weten:
•
•
•

Formaliseren van de architectuurkaders en het vernieuwen van het informatiebeleid;
Het verbeteren van de samenwerking tussen de informatiespecialisten en stakeholders in de
primaire processen van de organisatie;
Het professionaliseren van het informatiemanagement, onder andere via het doorvoeren van
duidelijkere rol - en taakverdelingen in het vakgebied.

Via onze Toptakenwebsite willen we onze producten en diensten eenvoudig en toegankelijk
aanbieden aan onze inwoners en ondernemers. Via monitoren van het gebruik van deze website
wordt telkens beoordeeld waar verbeteringen doorgevoerd moeten worden.

Informatieveiligheid en privacy
Informatie is één van de belangrijkste bedrijfsmiddelen van een gemeente. Toegankelijke en
betrouwbare overheidsinformatie is essentieel voor een gemeente die zich verantwoordelijk gedraagt,
aanspreekbaar en servicegericht is, die transparant en proactief verantwoording aflegt aan inwoners
en raadsleden en die met minimale middelen maximale resultaten behaalt.
Met de steeds verdergaande digitalisering wordt de veiligheid van de digitale gegevens die wij
verzamelen steeds belangrijker. Hoe waardevoller (en/of persoonlijker) de informatie is, hoe meer
maatregelen er getroffen moeten worden om te zorgen dat:
•
•
•

informatie die de organisatie verlaat ongeacht het medium, bij de juiste persoon komt,
onderweg niet onderschept, gelezen of gemanipuleerd kan worden;
informatie die de organisatie binnenkomt bij de juiste persoon komt, onderweg niet
onderschept, gelezen of gemanipuleerd kan worden en dat;
informatie binnen de organisatie juist en beschikbaar is.

Via strategisch Informatieveiligheidsbeleid, een beveiligingsorganisatie met een coördinator
Informatieveiligheid (CISO), tactische en operationele plannen en privacybeleid wordt hier invulling
aan gegeven. Er wordt gewerkt aan bewustwording over informatieveiligheid onder medewerkers, hun
rol hierbij. Het is echter een illusie om te denken dat alle risico’s te allen tijde afgedekt kunnen zijn, op
dit vlak zijn heel veel en snelle ontwikkelingen. We streven er naar om in control te zijn en voldoen aan
het gemeenschappelijk normenkader de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
(BIG), waarbij er ruimte is voor afweging en prioritering op basis van het ‘pas toe of leg uit’ principe.
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We leggen hierover verantwoording af aan de raad en aan verschillende ministeries conform ENSIA
afspraken met een collegeverklaring. Met ingang van 25 mei 2018 is de Europese Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hiermee worden de privacyrechten van mensen
uitgebreid en zijn er meer verplichtingen voor organisaties. De AVG stelt organisaties verplicht om een
register bij te houden waarmee aangetoond kan worden dat ze in overeenstemming met de wet
handelen.

Interbestuurlijk toezicht
Op grond van de gemeentewet houdt de provincie toezicht op gemeenten. In de
Bestuursovereenkomst IBT Flevoland zijn hierover afspraken vastgelegd. Het betreft de volgende
taakvelden: financiën, wet algemene bepalingen omgevingsrecht, toezicht en handhaving, huisvesting
vergunninghouders, archief, monumenten en archeologie.
Adequaat

Redelijk Adequaat

Onvoldoende Adequaat

Stoplichtmodel
Archief
2016
2017
2018
(Indicatie) stoplicht
Vanaf 2016 hebben we een eigen gemeentearchivaris. Gedurende dat jaar is hard gewerkt aan het
wegwerken van geconstateerde probleempunten op archiefgebied. Zo voldoet de gemeente nu op het
gebied van wet- en regelgeving aan de gestelde eisen. Eind 2016 is het E-depot (digitale archiefkluis)
geïmplementeerd, als één van de eersten in Nederland. Om de digitale duurzaamheid te borgen, zal het Edepot eind 2017 uitgebreid worden met een zogenoemde kluisfunctie. Ook wordt gewerkt aan een
totaaloverzicht van de beschikbare informatie in de diverse gemeentelijke systemen. Inmiddels worden ook
de eerste concrete stappen gezet m.b.t. het opzetten van een archiefkwaliteitssysteem. Kortom, de
gemeente voldoet aan de wettelijke eisen, aan de borging van digitale duurzaamheid archiefkwaliteit, terwijl
daarnaast continue detailverbeteringen doorgevoerd worden. Verwachting is een adequate beoordeling in
2018 (op basis van de gegevens en situatie in 2017).
Financiën
2016
2017
2018
(Indicatie) stoplicht
De beoordeling volgt vanuit de begroting - en rekening cyclus en is gebaseerd op drie pijlers. Het
structureel evenwicht, het weerstandsvermogen en de schuldpositie van de gemeente. De ‘financiële
gezondheid’ van deze pijlers zijn afhankelijk van de huidige financiële positie, de (toekomstige)
beleidskeuzes, uitvoering van het beleid en de hiermee gemoeide kosten. Met de kennis van nu zal het
stoplicht groen blijven voor de komende rapportages, dit mede door een begroting die structureel en reëel
in evenwicht is te presenteren.
Huisvesting statushouders
2016
2017
2018
(Indicatie) stoplicht
Vanuit de jaarbeoordeling volgt dat: “Gemeente Noordoostpolder is zeer actief geweest op dit dossier en
heeft de gehele achterstand en beide taakstellingen voor 2016 op 1 januari 2017 gerealiseerd en is daarom
beoordeeld als adequaat (over het jaar 2016).” Nu wij in de pas lopen verwachten wij in de aankomende
jaren geen achterstand in de taakstelling
Omgevingsrecht
2016
2017
2018
(Indicatie) stoplicht
De toezichtsinformatie zit jaarlijks besloten in het jaarverslag van de rekening. Toetsingscriteria zijn de
aanwezigheid van bestemmingsplannen en de bijbehorende actualisatieverplichting en de aanwezigheid
van een structuurvisie. Dit zijn tevens wettelijke verplichtingen van de Wet ruimtelijke ordening. In 2016 is
bij de laatste beoordeling gebleken dat wij voldoen en wij verwachten richting toekomst te blijven voldoen
aan de gestelde criteria.

112

Wabo
2016
2017
2018
(Indicatie) stoplicht
In 2017 is de lijn van 2016 doorgezet bij toezicht en handhaving en de vastgestelde beleidsnota’s zijn op
orde. De verwachting is dan ook dat de toekomstige beoordelingen van toezicht en handhaving positief
zullen zijn.
Monumenten & Archeologie
2016
2017
2018
(Indicatie) stoplicht
Voor monumenten en archeologie wordt één keer in de twee jaar toezicht informatie verzameld (gelijk
oplopend met de monitor erfgoedinspectie van het Rijk). 2015 wordt gezien als 0-meting, de eerste
beoordeling zal in 2017 plaatsvinden, maar is tot op heden nog niet ontvangen. Verwachting is een
positieve beoordeling.

Juridische zaken
Ook wanneer het gaat over klachten of bezwaren van onze inwoners en ondernemers, gaan we graag
het gesprek aan. Op deze wijze ontstaat vaak veel meer begrip over en weer. Dit doen we via
mediation en het inzetten gespreksbegeleiders. Inmiddels wordt 69% van de bezwaarschriften zonder
tussenkomst van een bezwaarschriftencommissie opgelost.
Deze werkwijze wordt ook gehanteerd wanneer er onmin is ontstaan tussen partijen. Deze partijen
kunnen inwoners, bedrijven, instellingen of de gemeente zelf zijn. Daar waar nodig treden de
mediators van de gemeente als intermediair op om partijen weer tot elkaar te brengen, vaak dus met
succes.

Personeel en organisatie
Belangrijk is dat we een organisatie hebben die wendbaar is en in verbinding staat met haar
omgeving. Netwerken is hierin steeds belangrijker geworden en de digitale middelen maken het ook
steeds eenvoudiger om kennis te delen. Het verdient onze volledige aandacht om onze medewerkers
te helpen hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. We investeren op verschillende manieren in
ontwikkeling en waar nodig wordt maatwerk geleverd.
Daarnaast past als goed werkgeverschap ook dat je oog hebt voor vraagstukken als mantelzorg en
mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. In samenwerking met bijvoorbeeld Carrefour en
Concern voor Werk geven we invulling aan deze vraagstukken.
Daar waar het we kunnen leren van elkaar, in geval van specialistische en schaarse expertise of
wanneer we de kwaliteit van onze diensten en producten kunnen verbeteren zoeken we steeds meer
de verbinding en samenwerking met andere gemeenten.
De arbeidsmarkt blijft aantrekken. Dat zorgt voor meer mobiliteit ook binnen de gemeente
Noordoostpolder. Een uitdaging is om de basisformatie bezet te hebben en houden. Inhuren van
tijdelijke medewerkers wordt alleen gedaan bij tijdelijke vervanging of pieken. En wanneer we voor
incidentele vraagstukken specifieke kennis en kunde nodig hebben.
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Verbonden partijen
Deze paragraaf geeft inzicht in doelstellingen, activiteiten en financiële positie van de organisaties
waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft; zij worden de Verbonden
Partijen genoemd. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: het hebben van een zetel in het bestuur of
van stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking
heeft gesteld die verloren kunnen gaan in geval van faillissement of financiële problemen of wanneer
financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Wanneer er
alleen sprake is van een financieel of een bestuurlijk belang, is er geen sprake van een “verbonden
partij”.
01. GR GGD Flevoland

Lelystad

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Betrokken partijen

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

Bestuurlijk belang

Deelname in het algemeen bestuur.

Bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen
De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) bewaakt, beschermt en bevordert de
gezondheid van de inwoners in de provincie Flevoland. GGD Flevoland is het centrale punt waar
bewoners, gemeenten en samenwerkingspartners terecht kunnen met alle vraagstukken op het
gebied van de openbare gezondheidszorg.
Risico's kansen en ontwikkelingen
De deelnemers betalen elk een jaarlijkse bijdrage in de kosten van de GR op basis van het aantal
inwoners per 1 januari van dat jaar. Het belangrijkste financiële risico dat de deelnemers in de GR
lopen is een bijdrage in een eventueel exploitatietekort. Wanneer de GR zou worden opgeheven
wordt een eventueel overblijvend tekort gedragen door de deelnemende gemeenten naar rato van
het aantal inwoners.
Jaarlijkse bijdrage gemeente
Begroting 2018

870.417

Begroting 2017

823.981

Jaarrekening 2016

821.191

Bijdrage verantwoord op taakveld
Financiële ratio's

7.1 Volksgezondheid

Begroting 2018

Resultaat

Begroting 2017

Jaarrekening 2016

-

-

-293.927

Eigen vermogen

6.619.591

6.328.242

6.145.256

Vreemd vermogen

9.815.945

9.816.817

8.763.422

02. GR Veiligheidsregio Flevoland Lelystad
Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Betrokken partijen

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

Bestuurlijk belang

Deelname in het algemeen bestuur.
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Bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen
De veiligheidsregio is ingesteld om de inwoners van onze regio beter te beschermen tegen de
risico’s van branden, rampen en crisis. De diensten en besturen werken samen in: brandweerzorg,
crisisbeheersing, handhaving van de openbare orde en veiligheid, geneeskundige hulpverlening bij
rampen en rampenbestrijding.
Risico's kansen en ontwikkelingen
Het belangrijkste financiële risico dat de deelnemers in de GR lopen is een bijdrage in een eventueel
exploitatietekort. Wanneer de Veiligheidsregio en daarmee de GR zou worden opgeheven, wordt
een eventueel overblijvend tekort gedragen door de deelnemende gemeenten.
Jaarlijkse bijdrage gemeente
Begroting 2018

1.868.983

Begroting 2017

1.822.435

Jaarrekening 2016

1.796.513

Bijdrage verantwoord op taakveld
Financiële ratio's

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Begroting 2018

Resultaat

Begroting 2017

Jaarrekening 2016

-

-

-37.192

Eigen vermogen

n.n.b.

n.n.b.

8.514.732

Vreemd vermogen

n.n.b.

n.n.b.

6.265.832

03. GR IJsselmeergroep

Emmeloord/Lelystad

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Betrokken partijen

Gemeenten Lelystad, Urk, Zeewolde en Noordoostpolder

Bestuurlijk belang

Deelname in het algemeen bestuur

Bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen
Deze verbonden partij voert de Wet Sociale Werk Voorziening uit. De GR heeft een
werkmaatschappij maar de feitelijke uitvoering van de WSW is ondergebracht bij Concern voor Werk
NV. Binnen de GR zijn afspraken gemaakt over de samenwerking tussen gemeenten en Concern
voor Werk om tekorten te voorkomen. In Noordoostpolder levert Concern voor Werk diensten als
schoonmaak en catering voor de WerkCorporatie. Met andere gemeenten zijn soortgelijke afspraken
gemaakt. Hiermee is een sluiten meerjarenraming voor 2014-2017 tot stand gekomen.
Risico's kansen en ontwikkelingen
Het belangrijkste financiële risico dat de deelnemers in de GR lopen is een bijdrage in een eventueel
exploitatietekort. Wanneer de Veiligheidsregio en daarmee de GR zou worden opgeheven, wordt
een eventueel overblijvend tekort gedragen door de deelnemende gemeenten.
Jaarlijkse bijdrage gemeente
Begroting 2018

330.000

Begroting 2017

285.312

Jaarrekening 2016

300.138

Bijdrage verantwoord op taakveld

6.4 Begeleide participatie

115

Financiële ratio's

Begroting 2018

Begroting 2017

Jaarrekening 2016

Resultaat

n.n.b.

139.000

152.000

Eigen vermogen

n.n.b.

2.380.000

2.393.000

Vreemd vermogen

n.n.b.

n.n.b.

1.767.000

04. GR Omgevingsdienst
Flevoland en Gooi & Vechtstreek

Lelystad

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Betrokken partijen

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

Bestuurlijk belang

Deelname in het algemeen bestuur en dagelijks bestuur

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

Risico's kansen en ontwikkelingen
Het belangrijkste financiële risico dat de deelnemers in de GR lopen is een bijdrage in een eventueel
exploitatietekort. Wanneer de Veiligheidsregio en daarmee de GR zou worden opgeheven, wordt
een eventueel overblijvend tekort gedragen door de deelnemende gemeenten.
Jaarlijkse bijdrage gemeente
Begroting 2018

1.073.280

Begroting 2017

803.108

Jaarrekening 2016

807.967

Bijdrage verantwoord op taakveld
Financiële ratio's

7.4 Milieubeheer

Begroting 2018

Resultaat
Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Begroting 2017

Jaarrekening 2016

-

-

937.277

875.000

875.000

2.017.534

3.064.114

3.064.114

4.576.547

05. Bank Nederlandse Gemeenten
Den Haag
N.V.
Rechtsvorm
Betrokken partijen
Bestuurlijk belang

Naamloze Vennootschap
Nederlandse overheden (50% Rijk/50% gemeenten,
provincies en waterschappen)
Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van
aandeelhouders.
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Bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen
De kosten van financiering voor de gemeente en haar burgers zo laag mogelijk houden.
Risico's kansen en ontwikkelingen
In 2011 heeft de bank een plan opgesteld om aan de minimumeis van het Baselse Comité voor
Bankentoezicht te voldoen en uiterlijk 2017 het vermogen te versterken. De noodzakelijke groei van
het eigen vermogen zal voornamelijk opgebracht moeten worden door een groter deel van de winst
in te houden. Het dividendpercentage bedraagt daarom slechts 25% van de winst.

Financiële ratio's

Begroting 2018

Begroting 2017

Jaarrekening 2016

Resultaat

n.n.b.

n.n.b.

369.000.000

Eigen vermogen

n.n.b.

n.n.b.

4.486.000.000

Vreemd vermogen

n.n.b.

n.n.b.

149.514.000.000

06.Vitens N.V.

Utrecht

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Betrokken partijen

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

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van
aandeelhouders

Bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen
Vitens bestaat uit meer dan 1.700 mensen die zich verbonden voelen door een passie voor water. Zij
werken voortdurend aan het winnen, zuiveren en leveren van drinkwater van topkwaliteit, omdat ze
weten dat 5,4 miljoen klanten daar blindelings op vertrouwen.
Risico's kansen en ontwikkelingen
Vitens maakt geen prognoses ten aanzien van ontwikkelingen en risico's openbaar. De bekende
risico’s zijn beperkt tot de deelname in het aandelenkapitaal.

Financiële ratio's
Resultaat
Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Begroting 2018

Begroting 2017

Jaarrekening 2016

13.000.000

48.500.000

48.500.000

526.300.000

525.700.000

489.100.000

1.223.800.000

1.223.900.000

1.249.200.000
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07. Wadinko N.V.

Zwolle

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Betrokken partijen

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

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van
aandeelhouders.

Bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen
Wadinko is een regionale participatiemaatschappij, die de bedrijvigheid en daarmee de
werkgelegenheid wil bevorderen in Overijssel, de Noordoostpolder en Zuidwest Drenthe.
Risico's kansen en ontwikkelingen
Risico’s beperkt tot het aandelenkapitaal, geen verdere bijzonderheden.

Financiële ratio's

Begroting 2018

Begroting 2017

Jaarrekening 2016

Resultaat

n.n.b.

2.400.000

1.537.423

Eigen vermogen

n.n.b.

67.600.000

65.626.483

Vreemd vermogen

n.n.b.

n.n.b.

1.440.516

08. Huisvuilcentrale NoordHolland N.V.

Alkmaar

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Betrokken partijen
Bestuurlijk belang

HVC heeft 46 aandeelhoudende gemeenten en 6
waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en
Friesland.
Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van
aandeelhouders.

Bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen
HVC is een samenwerkingsverband van gemeenten en waterschappen, dat actief is op het gebied
van afvalinzameling, -scheiding en –recycling, compostering, afval- en slibverbranding en de
opwekking en benutting van duurzame energie uit biomassastromen en andere bronnen.
Risico's kansen en ontwikkelingen
De aandeelhouders staan garant voor de leningen van HVC. Alvorens HVC niet meer aan haar
(aflossings)verplichtingen kan voldoen, zal zij waarschijnlijk eerst een beroep doen op artikel 7 van
de ballotageovereenkomst. De aandeelhouders staan pro rata garant voor de leningen van HVC.
Voor deze garantstelling wordt een provisie ontvangen.
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Financiële ratio's

Begroting 2018

Begroting 2017

Jaarrekening 2016

Resultaat

n.n.b.

n.n.b.

7.575.000

Eigen vermogen

n.n.b.

n.n.b.

89.603.000

Vreemd vermogen

n.n.b.

n.n.b.

860.491.000

09. Enexis Holding N.V.

's Hertogenbosch

Rechtsvorm

Naamloze Vennootschap

Betrokken partijen

Zes Nederlandse provincies en 130 gemeenten.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van
aandeelhouders.

Bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen
Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen beschikken over energie, tegen
aanvaardbare aansluit- en transporttarieven. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en
Zuid-Nederland voor de aansluiting van ongeveer 2,7 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden.
De netbeheerderstaak is een publiek belang, wettelijk geregeld met o.a. toezicht vanuit de Autoriteit
Consument en Markt. De vennootschap heeft ten doel het realiseren van een duurzame
energievoorziening door state of the art dienstverlening en netwerken en door regie te nemen in
innovatieve oplossingen. Dit om de energietransitie te versnellen en excellent netbeheer uit te
voeren.
Risico's kansen en ontwikkelingen
Enexis is financieel gezond. Enexis heeft de Standard & Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en
bij Moody's Aa3 (stable outlook). De aandeelhouders lopen het risico (een deel van) de boekwaarde
ad € 6,2 miljoen te moeten afwaarderen. Het risico voor de aandeelhouders is gering omdat Enexis
opereert in een gereguleerde (energie)markt, onder toezicht van de Energiekamer. Daarnaast is het
risico gering in relatie tot de (intrinsieke) waarde van Enexis Holding N.V. Wettelijk is minimaal 40%
eigen vermogen vereist, Enexis heeft op dit moment meer dan 50% eigen vermogen. Wanneer
Enexis met een nieuwe ronde komt om aandelen in te kopen, zal gemeente Noordoostpolder deze
optie uitwerken en de raad actief informeren.

Financiële ratio's

Begroting 2018

Resultaat
Eigen vermogen

Begroting 2017

Jaarrekening 2016

200.000.000

200.000.000

207.000.000

3.804.000.000

3.704.000.000

3.704.000.000

n.n.b.

3.814.000.000

3.488.000.000

Vreemd vermogen
10. Technofonds Flevoland B.V.

Lelystad

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Betrokken partijen

-

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van
aandeelhouders.
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Bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen
Het Technofonds Flevoland verstrekt risicodragend kapitaal in de vorm van leningen en
aandelenkapitaal aan (door)startende ondernemingen binnen Flevoland ter bevordering van
technologische en innovatieve ontwikkelingen. Het is een revolverend fonds, dat wil zeggen dat de
middelen die vrijkomen door bijvoorbeeld verkoop van participaties of aflossing van leningen,
opnieuw binnen het fonds worden uitgezet.
Risico's kansen en ontwikkelingen
Financiële ratio's

Begroting 2018

Begroting 2017

Jaarrekening 2016

Resultaat

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Eigen vermogen

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Vreemd vermogen

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

11. Werkcorporatie B.V.

Emmeloord

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Betrokken partijen

Gemeente Noordoostpolder.

Bestuurlijk belang

Enig aandeelhouder

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

Jaarlijkse bijdrage gemeente
Begroting 2018
Begroting 2017

1.372.330

Jaarrekening 2016

1.411.112

Bijdrage verantwoord op taakveld
Financiële ratio's
Resultaat

6.5 Arbeidsparticipatie

Begroting 2018

Begroting 2017

Jaarrekening 2016

-

-

-30.161

Eigen vermogen

n.n.b.

n.n.b.

107.817

Vreemd vermogen

n.n.b.

n.n.b.

106.484

12. Vordering op Enexis B.V.

's Hertogenbosch

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Betrokken partijen

Diverse provincies en gemeenten.

Bestuurlijk belang

Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van
aandeelhouders.
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Bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen
Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens
de verkopende aandeelhouders van Essent). Op dit moment resteert alleen nog de lening van de 4e
tranche. De 4e tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een
aantal financiële ratio’s zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen
vermogen. Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin 2020 geliquideerd kunnen
worden.
Risico's kansen en ontwikkelingen
De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet -tijdige betaling van
rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis en voor het bedrag dat als
werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en
beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap.
Financiële ratio's

Begroting 2018

Begroting 2017

Jaarrekening 2016

Resultaat

-7.500

-7.500

-16.900

Eigen vermogen

35.000

27.500

23.997

356.260.000

356.260.000

356.261.455

Vreemd vermogen
13. Verkoop Vennootschap B.V.

's Hertogenbosch

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Betrokken partijen
Bestuurlijk belang

Voormalige aandeelhouders Essent N.V. (diverse gemeenten
en provincies)
Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van
aandeelhouders.

Bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen
Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens
de verkopende aandeelhouders Essent). In het kader van de verkoop van Essent aan RWE hebben
de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het
merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen
aan Verkoop Vennootschap. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft
RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders
gedurende een bepaalde tijd in het General Escrow Fonds wordt aangehouden. Buiten het bedrag
dat in het General Escrow Fonds zal worden gehouden, zijn de verkopende aandeelhouders niet
aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen.
Risico's kansen en ontwikkelingen
Eind juni 2016 is het General Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd
aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap. Ondanks dat het
General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van
contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in
overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen
voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.
Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee
aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als
werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Het financiële risico is na de liquidatie van het
General Escrow Fonds relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal
van deze vennootschap.
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Financiële ratio's

Begroting 2018

Resultaat
Eigen vermogen

Begroting 2017

Jaarrekening 2016

-40.000

-40.000

-524.898

60.000

100.000

1.242.623

-

-

37.323

Vreemd vermogen
14. Publiek Belang
Elektriciteitsproductie B.V.

's Hertogenbosch

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap
Voormalige aandeelhouders Essent N.V. (diverse gemeenten
en provincies).
Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van
aandeelhouders.

Betrokken partijen
Bestuurlijk belang

Bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen
Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens
de verkopende aandeelhouders Essent). Onderdeel van Essent in 2009 bij de verkoop aan RWE,
was het 50% aandeel in N.V. Elektriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), o.a.
eigenaar van de kerncentrale in Borssele. Het bedrijf Delta N.V. (destijds 50% aandeelhouder, nu
70% aandeelhouder) heeft de verkoop van dit bedrijfsonderdeel van Essent aan RWE in 2009 bij de
rechter aangevochten. Als consequentie op deze gerechtelijke procedure is in 2009 het 50% belang
van Essent in EPZ tijdelijk ondergebracht bij Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (PBE).
Risico's kansen en ontwikkelingen
Ondanks dat het General Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als
gevolg van contractuele verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de
vennootschap is in overleg met de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de
contractuele verplichtingen voortijdig kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan
worden geliquideerd. Met de liquidatie van het General Escrow Fonds is alleen nog sprake van een
risico en daarmee aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag
dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het
nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap.

Financiële ratio's
Resultaat
Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Begroting 2018

Begroting 2017

Jaarrekening 2016

-20.000

-20.000

n.n.b.

1.600.000

1.620.000

n.n.b.

-

-

n.n.b.

15. CBL Vennootschap B.V.

's Hertogenbosch

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Betrokken partijen

Voormalige aandeelhouders Essent N.V. (diverse gemeenten
en provincies)

Bestuurlijk belang

0,0216% aantal aandelen 432 stuks.
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Bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen
Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent. (namens
de verkopende aandeelhouders van Essent). CBL’s (Cross Border Leases) zijn lange termijn lease
contracten met, in dit geval, Amerikaanse investeerders. CBL Vennootschap vertegenwoordigt de
verkopende aandeelhouders in het CBL Fonds en fungeert als “doorgeefluik” voor betalingen
namens de aandeelhouders in en uit het CBL Fonds.
Risico's kansen en ontwikkelingen
Eind juni 2016 is het CBL Escrow Fonds geliquideerd. Het restantbedrag is volledig uitgekeerd aan
de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang in de vennootschap. Ondanks dat het CBL
Escrow fonds in juni 2016 is geliquideerd, dient de vennootschap als gevolg van contractuele
verplichtingen nog in stand gehouden te worden. Het bestuur van de vennootschap is in overleg met
de andere contractuele partijen om na te gaan wanneer de contractuele verplichtingen voortijdig
kunnen worden beëindigd en de vennootschap vervolgens kan worden geliquideerd.
Met de liquidatie van het CBL Escrow Fonds is alleen nog sprake van een risico en daarmee
aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders ter hoogte van het bedrag dat als
werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap. Daarnaast is het risico en daarmee de
aansprakelijkheid voor de verkopende aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van
het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap.

Financiële ratio's

Begroting 2018

Resultaat
Eigen vermogen

Begroting 2017

-50.000

-50.000

n.n.b.

70.000

120.000

n.n.b.

-

-

n.n.b.

Vreemd vermogen
16. CSV Amsterdam B.V.

's Hertogenbosch

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Betrokken partijen
Bestuurlijk belang

Jaarrekening 2016

Voormalige aandeelhouders Essent N.V. (diverse gemeenten
en provincies).
Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van
aandeelhouders.

Bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen
Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent en Attero.
(namens de verkopende aandeelhouders van Essent en Attero). De looptijd van deze vennootschap
is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door
Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend. Na afwikkeling van deze eventuele
claims van Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze
rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang. Naar
verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin 2020 kunnen worden geliquideerd.
Risico's kansen en ontwikkelingen
Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van Waterland als gevolg van garanties en
vrijwaringen die door de verkopende aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag van
€ 13,5 mln. op de escrow-rekening. Momenteel is er een bedrag van € 5.464.217 uitbetaald aan
Waterland ten laste van de escrow-rekening, en is er een bedrag van € 3.406.063 terugbetaald door
Waterland in verband met belastingteruggave. De terugbetaling is niet verrekend met de escrow,
waardoor het risico nu is afgenomen tot een maximum van € 8.035.783 en voor het bedrag dat als
werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en
beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap het
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aandelenbelang.
Financiële ratio's
Resultaat
Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Begroting 2018

Begroting 2017

Jaarrekening 2016

-200.000

-200.000

n.n.b.

600.000

800.000

n.n.b.

-

-

n.n.b.
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Grondbeleid
De hoofdlijnen van het gemeentelijk grondbeleid komen in deze paragraaf aan de orde. De paragraaf
grondbeleid geeft de visie op het grondbeleid.

Visie op grondbeleid
Ons doel is een aantrekkelijke leefomgeving
De gemeente Noordoostpolder wil een aantrekkelijke fysieke leefomgeving waarin ruimte is voor
2
nieuwe initiatieven en lokaal maatwerk . Dit betekent dat wij:
• Ruimte bieden aan uitbreidingen en inbreidingen op basis van een ruimtelijke toekomstvisie
(structuurvisie) en demografische ontwikkelingen.
• Ingrijpen bij maatschappelijk gewenst ruimtegebruik, als de markt dat niet zelf doet.
• Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven realiseren.
Wij voeren actief grondbeleid om ons doel te bereiken
Grondbeleid helpt bij het realiseren van onze doelstelling. Dat kan op twee manieren: passief of actief.
Passief betekent dat wij alleen hoogstnoodzakelijke kaders stellen. Daarna laten wij de markt haar
werk doen. Actief grondbeleid betekent dat wij zelf de regie nemen en de risico’s dragen.
De gemeente Noordoostpolder voert over het algemeen actief grondbeleid. We verwerven gronden,
bereiden een plan voor, maken bouw- en woonrijp en geven uiteindelijk kavels uit voor woningbouw of
de vestiging van bedrijven. Per inbreiding- en of uitbreiding stellen we een grondexploitatie vast.
Daarin staan de verwachte baten en lasten.
Er komt een nieuwe Nota grondbeleid
Ons grondbeleid staat in de Nota Grondbeleid ‘op de voorgrond’. Die is in 2009 vastgesteld. De nota
wordt nu geactualiseerd.
Natuurlijk houden wij rekening met de wettelijke kaders
Voor grondbeleid geldt landelijke wetgeving. Dat gaat over:
2
•
Zorgvuldige keuzes maken bij het aanleggen van nieuwe woon- en bedrijfsgebieden . Wij mogen
alleen nieuwe gebieden aanleggen als daar duidelijke behoefte aan is in de regio. (Ladder van
duurzame verstedelijking).
•
Hoe wij de kosten voor aanleg van nieuwe gebieden kunnen doorrekenen aan de initiatiefnemers
3
en of grondeigenaren van dat gebied .
4
•
Hoe wij de risico’s van de grondexploitaties kunnen beheersen .
1. Zie ook de doelstelling van programma 1, pijler 3
2. Artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening
3. Afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening
4. Voorschriften die de commissie BBV nu maakt als uitleg van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

2 Zie ook de doelstelling van programma 1, pijler 3
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Actuele prognose
In exploitatie genomen gronden
Op dit moment hebben wij 18 vastgestelde grondexploitaties. Deze exploitaties zijn gemaakt op basis
van de marktbehoefte en de wensen van de dorpen. Die wensen en behoeften staan in beleidsnota’s:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nota Strategische grondvoorraad
Toekomstperspectieven dorpen
Visie op werklocaties noordelijk Flevoland (nog niet vastgesteld)
Nota bovenwijks (wordt vervangen door nota kostenverhaal)
Nota apparaatskosten (wordt vervangen door nota kostenverhaal)
Woonvisie
Grondprijzenbrief
Herzieningen en meerjarenperspectief grondexploitaties

Woningbouw Emmeloord
In Emmeloord ontwikkelen wij de woonwijk Emmelhage. Op dit moment is dat fase 1 (complex 11A)
Het plan is al ver in de uitvoering. Er zijn nog maar een paar kavels over. De uitgifte van de kavels
verloopt conform de planning. We verwachten een positief financieel eindresultaat. Tussentijdse
resultaten nemen we volgens de gestelde criteria uit de Nota Grondbeleid. Begin 2017 is fase 2A in
exploitatie genomen. Dit betekent dat er nieuwe woningbouwkavels in Emmeloord op de markt komen.
Het gaat om circa 140 kavels.
In dit overzicht ziet u de boekwaarde en de verwachte ontwikkeling daarvan voor Emmelhage.
Complex (x €1.000)

Boekwaarde

Prognose

Prognose

Prognose

1-1-2017

1-1-2018

Eindwaarde

Afsluiting

11A - Emmelhage-Oost

2.757

4.928

8.055

2023

Woningbouw Emmeloord

2.757

4.928

8.055

Woningbouw dorpen
In de dorpen Ens, Espel, Creil, Luttelgeest, Marknesse, Kraggenburg en Nagele ontwikkelen wij
nieuwe gebieden voor woningbouw. In Marknesse, Kraggenburg en Nagele zijn de plannen nog
nieuw. In 2017 zijn de grondexploitaties pas vastgesteld. Er zijn hier nog relatief veel kavels
beschikbaar. In Ens geven we voor het eerst sinds jaren ook weer kavels uit. De plannen in Bant en
Luttelgeest zijn al ver in de uitvoering. De woningmarkt in de dorpen kent een andere dynamiek dan
bijvoorbeeld in Emmeloord. Dit is zichtbaar door het aantal transacties, de doorlooptijd en de vraag
naar kavels.
In dit overzicht ziet u de boekwaarde en de verwachte ontwikkeling daarvan per woningbouwgebied in
de dorpen.
Complex (x €1.000)

65 - Ens-Zuidoost

Boekwaarde

Prognose

Prognose

Prognose

1-1-2017

1-1-2018

Eindwaarde

Afsluiting

-2.912

-2.054

-1.627

2027

67-1 - Bant-Zuidoost fase I

-455

-369

-308

2022

67-2 - Bant-Zuidoost fase II

-943

-783

453

2027

68 - Espel-West

-196

281

419

2024

56

351

1.070

2026

536

736

963

2021

71 - Creil-Oost
72 - Luttelgeest-Zuid
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75 - Marknesse Zuid, fase III

-1.604

-1.831

819

2027

76 - Nagele

-5

-1.159

10

2022

77 - Kraggenburg

-4

-17

78

2020

-5.527

-4.845

1.877

Woningbouw dorpen

Bedrijventerreinen Emmeloord
In Emmeloord verkopen we bedrijfskavels op het bedrijventerrein De Munt. De uitgifte loopt volgens
de planning. Dit komt onder meer doordat we relatief grote kavels verkopen. Het aanbod van grote
kavels neemt af. Dit kan aanleiding geven om het bestemmingsplan voor een deel van De Munt 3 aan
te passen. Van ‘agrarisch’ naar ‘bedrijven’.
In onderstaand overzicht wordt de boekwaarde en de verwachte ontwikkeling daarvan op
bedrijventerrein De Munt weergegeven:
Complex (x €1.000)

Boekwaarde

Prognose

Prognose

Prognose

1-1-2017

1-1-2018

Eindwaarde

Afsluiting

34 - De Munt II fase 2

-4.450

-2.075

-947

2022

38 - De Munt II fase 1

-6.110

-5.609

-848

2027

-10.560

-7.684

-1.795

Bedrijventerreinen Emmeloord

Bedrijventerreinen dorpen
In de dorpen Ens, Marknesse, Rutten, Espel en Creil geven wij grond uit voor bedrijven. Met
uitzondering van het bedrijfsterrein in Ens zijn die terreinen ver in de uitvoering. Er zijn er nog maar
enkele kavels beschikbaar. Ens is hierop een uitzondering omdat hier meer grond in exploitatie is
genomen.
In dit overzicht ziet u de boekwaarde en de verwachte ontwikkeling daarvan op de bedrijventerreinen
in de dorpen:
Complex (x €1.000)

40 - Ens (vanaf 2009)

Boekwaarde

Prognose

Prognose

Prognose

1-1-2017

1-1-2018

Eindwaarde

Afsluiting

11

145

912

2027

492

609

1.495

2024

42 - Ens

-273

-179

709

2027

43 - Creil - Noord

-422

-367

-1

2024

Bedrijventerrein dorpen

-192

208

3.115

41 - Dorpen

Bijzondere complexen
De grondexploitatie voor het centrumplan Emmeloord is in de raad van 16 oktober 2017 vastgesteld.
Tegelijkertijd is in deze raad de bestaande grondexploitatie Stadshart Emmeloord afgesloten. Bij het
afsluiten waarderen we het complex af tegen de duurzaam lagere marktwaarde. Daarbij zetten we de
reeds getroffen verliesvoorziening in. De nieuwe grondexploitatie kent een negatief verwacht
eindsaldo. Daartegenover staat een te treffen verliesvoorziening. Het financiële kader van het
centrumplan bestaat naast een grondexploitatie nog uit budgetten die buiten de grondexploitatie
vallen. Samen spreken we over de programma exploitatie.

127

Ten noorden van Emmeloord ligt het recreatiegebied Wellerwaard. We verkopen hier kavels voor
woningen en landgoederen. De verkoop loopt vooralsnog achter op de planning.
In dit overzicht ziet u de boekwaarde en de verwachte ontwikkeling daarvan voor Centrumplan
Emmeloord (voorheen Stadshart Emmeloord) en Wellerwaard.
Complex (x €1.000)

Boekwaarde

Prognose

Prognose

Prognose

1-1-2017

1-1-2018

Eindwaarde

Afsluiting

50 - Centrumplan Emmeloord

0

-3.745

-5.042

2027

80 - Stadshart Emmeloord

-8.849

0

0

Nvt

82 - Wellerwaard

-4.892

-3.605
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2029

-13.741

-7.350

-4.937

Boekwaarde

Prognose

Prognose

1-1-2017

1-1-2018

Eindwaarde

Bijzondere complexen

Totaal Bouwgrondexploitatie
Complex (x €1.000)

Woningbouw Emmeloord

2.757

4.928

8.055

-5.527

-4.843

1.878

-10.560

-7.684

-1.795

-191

207

3.115

Bijzondere complexen

-13.741

-7.350

-4.937

Totaal

-27.262

-14.742

6.316

Woningbouw dorpen
Bedrijventerreinen Emmeloord
Bedrijventerreinen dorpen

Verwachte eindwaarde positief
De totale boekwaarde per 01-01-2017 was € 27,3 miljoen negatief. De totale boekwaarde (schatting)
per 01-01-2018 is € 14,7 miljoen negatief. De ontwikkeling laat een positieve trend zien. Dit komt
doordat we méér (grond)opbrengsten ontvangen dan de kosten die wij maken. De eindwaarde van de
grondexploitaties is becijferd op € 6,3 miljoen positief.
Naast vastgestelde grondexploitaties hebben we ook overige gronden in eigendom. Die hebben wij
om in te zetten bij toekomstige ontwikkelingen (strategische gronden). Deze gronden zijn materiële
vaste activa (MVA). Zij staan op de balans voor de prijs waartegen zij zijn gekocht
(verkrijgingswaarde) of voor de marktwaarde (als die blijvend lager is dan de verkrijgingswaarde).
Deze gronden vallen pas onder ‘grondbeleid’ als er een grondexploitatie voor wordt vastgesteld. Vóór
2016 was dit anders. Toen vielen deze gronden wel onder ‘grondbeleid’. Zij heetten toen ‘Nog niet in
exploitatie genomen gronden’ (NIEGG).
Naast de gemeente zijn er nog enkele andere spelers actief op de grondmarkt van de
Noordoostpolder. Met deze partijen maken we afspraken over de verdeling van de kosten.
Bijvoorbeeld de kosten voor de aanleg van openbare voorzieningen. Dat doen wij in overeenkomsten.
Op deze manier loopt de gemeente geen financieel risico bij grondexploitaties die zij zelf niet uitvoert.
Het gaat om de volgende grondexploitaties:
Complexnaam

Functie

Status

Jaar

Breestraat, Marknesse

Appartementen

In aanbouw

2016

Nagelerstraat, Emmeloord

Appartementen

In aanbouw

2016
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Scandinavielaan, Emmeloord

Wonen met zorg

In ontwikkeling

2017

Zuidakker/ Zuidwend, Bant

Grondgebonden woningen

Fase 1 gereed; fase 2 in aanbouw

2010

De Balkan, Emmeloord

Appartementen

Fase 1 gereed; fase 2 in aanbouw

2016

Glastuinbouw Luttelgeest

Glastuinbouw

Fase 1 gereed; fase 2 in ontwikkeling

2014

Landgoed t Wellerloo, Bant

2 woningen + landgoed

In aanbouw

2016

Verlies- en winstneming
Verliezen worden onmiddellijk genomen als zij bekend zijn. We treffen dan een verliesvoorziening.
Een dergelijke verliesvoorziening wordt gedekt uit de Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG). In
de onderstaande tabel staan de getroffen verliesvoorzieningen. Het bedrag van de
verliesvoorzieningen is even groot als het eventuele financiële tekort van de betreffende
grondexploitatie op eindwaarde. Het totaal van alle verliesvoorzieningen komt neer op € 8,8 miljoen.
Getroffen voorzieningen

Bedrag
(x € 1.000)

34 De Munt II Fase 2

947

38 De Munt II Fase 1

848

43 Creil

1

50 Centrumplan Emmeloord

5.042

65 Ens

1.627

67-1 Bant Zuidoost Fase 1
Totaal

308
8.773

Winsten nemen doen we pas als het project gereed is. Winst nemen kan ook al tijdens de uitvoering,
maar daar gaan we terughoudend mee om. We nemen alleen tussentijds winst als we een positief
tussentijds resultaat realiseren van een bepaald deelgebied. In de Nota Grondbeleid hebben we de
criteria van tussentijds winstnemen benoemd.

Vennootschapsbelasting
Gemeenten zijn vennootschapsbelastingplichtig (Vpb-plichtig). We betalen vennootschapsbelasting
als we winst maken bij zogenaamde ondernemingsactiviteiten. Het voeren van grondexploitaties is
volgens de criteria van de Belastingdienst een ondernemingsactiviteit. In de begroting houden we
daarom rekening met een jaarlijkse gemiddelde belastingafdracht voor de grondexploitaties. En over
gecompliceerde vraagstukken, overleggen we met de Belastingdienst. Bijvoorbeeld over de fiscale
waardering en resultaten van Stadshart Emmeloord.

Risico's
Bij het voeren van grondexploitaties loopt de gemeente risico’s. Onder risico’s verstaan we het
optreden van mee- of tegenvallers met een positief of negatief financieel gevolg. Op basis van een
risicoanalyse schatten we in hoe groot het financieel risico van de grondexploitaties is. We dekken een
negatief financieel risico af met de Algemene Reserve Grondexploitatie. De mate waarin de reserve
het financieel risico kan afdekken noemen we het weerstandsvermogen. De criteria van het
weerstandsvermogen staat opgenomen in de Nota Grondbeleid. Het weerstandsvermogen van de
gemeente Noordoostpolder voldoet aan de gestelde criteria.
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Financiën
Bedragen x € 1.000

Overzicht baten en lasten begroting 2018
Een groene en schone leefomgeving
Een veilige en bereikbare leefomgeving
Ontwikkelen in de leefomgeving

Baten

Lasten

Saldo

9.736

-13.271

-3.535

389

-10.535

-10.146

9.658

-11.401

-1.742

19.783

-35.207

-15.423

Onderwijs

957

-4.953

-3.996

Sport

489

-3.243

-2.754

Fysieke Leefomgeving

Cultuur
Sociale leefbaarheid
Economische ontwikkeling en werkgelegenheid
Economische ontwikkeling
Dienstverlening

143

-4.153

-4.010

1.589

-12.349

-10.760

787

-2.369

-1.582

787

-2.369

-1.582

800

-1.274

-474

-2.184

-2.184

800

-3.458

-2.658

81.933

-1.649

80.284

81.933

-1.649

80.284

102

-7.789

-7.688

14.351

-27.694

-13.343

Bestuur en organisatie
Dienstverlening en besturen
Financiën
Financiën
Voorkomen
Meedoen
Ondersteunen
Krachtig Noordoostpolder
1. Programma baten en lasten
Overhead

309

-19.494

-19.185

14.762

-54.977

-40.216

119.654

-110.009

9.645

17

-13.543

-13.526

-150

-150

17

-13.693

-13.676

Vennootschapsbelasting (VpB)
Overhead, VpB

435

-435

-

Kostenplaatsen

Saldo Kostenplaatsen

435

-435

-

2. Algemene baten en lasten

452

-14.128

-13.676

120.106

-124.137

-4.031

Resultaat vóór bestemming

6.284

-2.164

4.120

Reserves

Mutaties reserves

6.284

-2.164

4.120

3. Mutatie reserves

6.284

-2.164

4.120

Resultaatbestemming

6.284

-2.164

4.120

126.390

-126.301

89

Resultaat na bestemming

130

Financieel meerjarenperspectief
bedragen x € 1.000

Meerjarenraming

Een groene en schone leefomgeving
Een veilige en bereikbare leefomgeving
Ontwikkelen in de leefomgeving

Rekening Begroting Begroting

Meerjarenbegroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

-3.580

-2.986

-3.535

-3.325

-3.290

-3.138

-12.150

-10.026

-10.146

-10.013

-10.098

-9.899

1.479

-2.392

-1.742

-1.742

-1.736

-1.381

-14.251

-15.404

-15.423

-15.080

-15.124

-14.418

Onderwijs

-6.402

-3.848

-3.996

-4.289

-4.109

-4.130

Sport

-3.326

-2.639

-2.754

-2.734

-2.716

-2.716

Cultuur

-4.269

-3.934

-4.010

-4.003

-3.947

-3.947

-13.997

-10.421

-10.760

-11.026

-10.772

-10.793

Economische ontwikkeling en
werkgelegenheid

-2.694

-1.579

-1.582

-2.019

-1.823

-1.823

Economische ontwikkeling

-2.694

-1.579

-1.582

-2.019

-1.823

-1.823

Fysieke Leefomgeving

Sociale leefbaarheid

Dienstverlening

-810

-494

-474

-499

-374

-414

Bestuur en organisatie

-4.141

-2.068

-2.184

-2.172

-2.136

-2.083

Dienstverlening en besturen

-4.951

-2.562

-2.658

-2.671

-2.510

-2.497

Financiën

81.958

76.174

80.284

80.102

79.852

79.583

Financiën

81.958

76.174

80.284

80.102

79.852

79.583

Voorkomen

-7.763

-7.830

-7.688

-7.242

-7.242

-7.190

Meedoen

-13.713

-12.723

-13.343

-12.361

-11.733

-11.576

Ondersteunen

-18.428

-18.468

-19.185

-18.776

-18.776

-17.424

Krachtig Noordoostpolder

-39.904

-39.021

-40.216

-38.379

-37.751

-36.190

6.161

7.187

9.645

10.927

11.872

13.862

Overhead

-792

-12.858

-13.526

-13.175

-13.106

-12.821

Vennootschapsbelasting (VpB)

-150

-150

-150

-150

-150

-150

Overhead en VpB

-942

-13.008

-13.676

-13.325

-13.256

-12.971

2. Algemene baten en lasten

-942

-13.008

-13.676

-13.325

-13.256

-12.971

Resultaat voor bestemming

5.219

-5.821

-4.031

-2.398

-1.384

891

Mutaties reserves

-2.248

6.003

4.120

2.481

1.443

-925

Reserves

-2.248

6.003

4.120

2.481

1.443

-925

3. Mutatie reserves

-2.248

6.003

4.120

2.481

1.443

-925

Resultaatbestemming

-2.248

6.003

4.120

2.481

1.443

-925

Resultaat na bestemming

2.971

182

89

83

59

-34

1. Programma baten en lasten
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Specificatie algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten van een gemeente waarvoor geen bestedingsdoel is
bepaald. Dat betekent dat de gemeente deze vrij kan besteden (in tegenstelling tot de specifieke
dekkingsmiddelen).
Gemeenten mogen zelf bepalen hoe zij de algemene dekkingsmiddelen in de begroting opnemen. Het
overzicht moet in ieder geval de volgende onderdelen bevatten:
Lokale heffingen, waarvan de besteding van de opbrengst niet gebonden is. Denk

•

bijvoorbeeld aan OZB, toeristenbelasting, precario en hondenbelasting.
Algemene uitkering. Een van de uitkeringen die gemeenten van het Rijk krijgen is de

•

algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Gemeenten hoeven zich niet te verantwoorden
over de besteding van de algemene uitkering richting het Rijk en kunnen deze, met
inachtneming van wet- en regelgeving, vrij besteden aan taken die het Rijk heeft
opgedragen of aan eigen beleid. De verantwoording vindt plaats aan de gemeenteraad.
•

Dividend, een vergoeding die wordt uitbetaald aan aandeelhouders.

•

Saldo van de financieringsfunctie, dit is het verschil tussen de toegerekende rekenrente
aan de programma’s en de werkelijk betaalde rente over de lang- en kortlopende leningen.
Ook wel het renteresultaat genoemd.

Overige algemene dekkingsmiddelen. Dit zijn overige inkomsten waar geen bestedingsdoel voor is
bepaald. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld boetes, of rente die bespaard wordt.
In onderstaand overzicht is onder het taakveld Treasury, naast het verwachte te ontvangen dividend,
het saldo van de financieringsfunctie opgenomen.
bedragen x € 1.000

Rekening Begroting Begroting

Meerjarenbegroting

Taakveld

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0.5

Treasury

2.636

504

372

364

350

344

0.61

OZB woningen

5.041

5.127

5.263

5.263

5.263

5.263

0.62

OZB niet-woningen

5.370

5.878

5.972

5.847

5.761

5.674

3.4

Toeristenbelasting

286

255

310

310

310

310

0.7

Algemene uitkering en overige
uitkeringen gemeentefonds

69.676

66.098

69.586

69.535

69.386

69.210

83.009

77.862

81.503

81.319

81.070

80.801

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

In het algemeen geldt het prijspeil van de programmabegroting 2017, plus 1,6% inflatiecorrectie
voor subsidies, de gemeenschappelijke regelingen en dergelijke, tenzij deze rechtstreeks zijn
gekoppeld aan (bepaalde) personeelskosten of onder budgetfinanciering vallen, exclusief de
zogenaamde waarderingssubsidies.

3.

De salariskosten ramen we op het niveau van 2017, plus 2,1% correctie voor salarisniveau en
premies, op basis van de toegestane formatieomvang.

4.

We hanteren een loonsom stijging van 2,1% voor de gesubsidieerde instellingen.

5.

We gaan voor het berekenen van de hoogte van de subsidies aan grote instellingen uit van een
gewogen gemiddelde van de inflatiecorrectie voor materiële budgetten en de correctie voor
lonen, namelijk 1,975%.

6.

We houden rekening met de door de raad vastgestelde perspectiefnota's.

7.

We houden ook rekening met de in de programmabegroting 2017–2020 vastgestelde
bezuinigingen.

8.

Vervangingsinvesteringen en nieuw beleid ramen we in de primitieve programmabegroting
2018–2021.

9.

Investeringen met een maatschappelijk nut kennen veelal een afschrijvingsreserve.

10.

De tarieven voor de gemeentelijke belastingen, retributies, rechten en gebruiksvergoedingen
worden bij het aanbieden van de begroting definitief behandeld (uitgangspunt is
kostendekkendheid en/of inflatiecorrectie).

11.

Conform het beleid voor incidentele baten en lasten wordt de incidentele (netto)opbrengst van
de OZB verantwoord onder de reserve Beleidsplan.

12.

De grondprijzen voor woningbouw en bedrijventerreinen worden door het college vastgesteld in
de grondprijzenbrief en ter informatie gestuurd aan de raad(scommissie).

13.

We hanteren een rentepercentage van 0% voor nieuwe investeringen en voor de gebruikelijke
reserves wordt een inflatiepercentage van 1,6% gehanteerd.

14.

We hanteren een rentepercentage van 1,03% voor de grondexploitaties.

15.

Voor investeringen met een economisch nut, niet zijnde gebruiksgoederen, is
projectfinanciering het uitgangspunt, met een rentepercentage van 2,8%.

16.

Investeringen met een maatschappelijk nut worden in de basis gefinancierd met gegenereerde
en te genereren middelen uit vrije kasstromen.

17.

De MVA-gerelateerde baten en lasten hebben een incidenteel karakter en worden conform het
vigerende grondbeleid en algemene beleid ten aanzien van de scheiding van incidentele en
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structurele baten en lasten ten gunste, dan wel ten laste van de algemene reserve
Grondexploitatie gebracht.
18.

We ramen de gevolgen van areaalvergroting reëel alsmede de overige ontwikkelingen uit de
meerjarenramingen.

19.

De overhead wordt extracomptabel toegerekend aan producten die tariefgerelateerd zijn over
het totaal van de lasten per tariefgerelateerd product. Voor de grondexploitatie geldt een
uitzondering en wordt de overhead intracomptabel verwerkt. De overhead die intracomptabel
aan grondexploitaties is toegerekend, wordt conform het bestaande beleid berekend over het
toegerekende aantal uren.

20.

De toerekening van apparaatskosten van de ambtelijke organisatie aan investeringen,
bouwgrondexploitaties en derden ramen we op basis van urentoerekening op het niveau van
2017.

21.

Per 1 januari 2018 hanteren we een inwonertal van 46.500 voor uitgaaf en inkomstenramingen
(inclusief het AZC Luttelgeest voor ca. 500 inwoners).

22.

Uitgangspunt is dat de inflatiecorrectie en de correctie voor salarisniveau en premies worden
opgevangen door een bijstelling van de algemene uitkering; daarbij houden we in het
achterhoofd dat hoogte en omvang van het gemeentefonds op dit moment nog onzeker is.
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Overzicht incidentele baten en lasten
Incidentele lasten

Verkeer en vervoer

Taakveld

2018

2019

2020

2021

575.000

325.000

325.000

-

V605 Achterstallig onderhoud wegbermen

150.000

150.000

150.000

-

V606 Bermverharding

250.000

-

-

-

25.000

25.000

25.000

-

150.000

150.000

150.000

-

50.000

-

-

-

50.000

-

-

-

2.1

V875 Innovatiebudget Smart City
V876 Uitstraling groen

Parkeren

2.2

V616 Parkeerproblematiek

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

125.000

125.000

-

-

V032 Revitalisering bedrijventerreinen

50.000

50.000

-

-

V821 Herstructurering Centrumschil

75.000

75.000

-

-

179.500

25.000

-

-

115.000

25.000

-

-

V877 Uitvoering hondenbeleid

14.500

-

-

-

V879 Toeristische Overstappunten

50.000

-

-

-

50.000

-

-

-

50.000

-

-

-

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

3.2

5.7

V559 Uitvoeringsplan Speelplaatsen

Riolering

7.2

V868 Bodemdaling zuidwesten van Emmeloord

Wonen en bouwen

222.030

227.030

327.030

-

T034 Project NOP de Ruimte

120.000

225.000

325.000

-

V576 Bijdrage LAG Leader 3

2.030

2.030

2.030

-

100.000

-

-

-

1.201.530

702.030

652.030

-

20.000

15.000

-

-

20.000

15.000

-

-

55.000

55.000

-

-

P650 Werelderfgoed Schokland

30.000

30.000

-

-

V439 Nieuwe Natuur WE Schokland

25.000

25.000

-

-

75.000

70.000

-

-

12.500

225.000

-

-

12.500

225.000

50.000

50.000

-

-

50.000

50.000

-

-

10.695

10.695

-

-

10.695

10.695

-

-

50.000

-

-

-

25.000

-

-

-

8.3

V816 Leader 3 Noordoostpolder

Programma 1 - Fysieke leefomgeving
Sportbeleid en activering

5.1

V878 Eventing Kuinderbos

Cultureel erfgoed

5.5

Programma 2 - Sociale leefbaarheid
Beheer overige gebouwen en gronden

0.3

P290 De Stiepe, Rutten (extra afschrijving)

Economische ontwikkeling

3.1

V828 Compoworld vervolg

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.3

P251 Bevorderen economie

Economische promotie
V619 Campagne Buitengewoon NOP

3.4
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V813 100 jaar Zuyderzeewet

Programma 3 - Economische ontwikkeling
Bestuur

25.000

-

-

-

123.195

285.695

-

-

12.000

-

-

-

Bestuursondersteuning raad en
P001
rekenkamer

4.000

-

-

-

P060 Raad en raadscommissies

8.000

-

-

-

80.000

-

-

-

80.000

-

-

-

92.000

-

-

-

-

-

-

-

85.000

50.000

50.000

-

85.000

50.000

50.000

-

415.000

-

-

-

Burgerzaken

0.1

0.2

P101 Burgerdiensten

Programma 4 - Dienstverlening en
besturen
Programma 5 - Financien
Samenkracht en burgerparticipatie

6.1

P571 Minderhedenbeleid

Wijkteams

6.2

P829 Ondersteuningstructuur
V550 Investeringsplan Decentralisaties

Begeleide participatie

6.4

P826 Dagbesteding 18+

Arbeidsparticipatie

6.5

P850 Uitstroom werkcorporatie
V881 Analyse arbeidsmarkt (uitwerking)

63.000

-

-

-

352.000

-

-

-

2.592

-

-

-

2.592

-

-

-

327.000

126.583

-

-

85.000

-

-

-

25.000

-

-

-

217.000

126.583

-

-

9.504

-

-

-

9.504

-

-

-

16.704

-

-

-

P622 WMO - Huishoudelijke Ondersteuning

9.504

-

-

-

P822 Maatwerk Wmo natura immaterieel

7.200

-

-

-

356.200

-

-

-

356.200

-

-

-

1.212.000

176.583

50.000

-

V883 Sluitende aanpak jongeren

Materiele voorzieningen

6.6

P507 WMO - Woonvoorzieningen

Maatwerk dienstverlening 18+

Maatwerkdienstverlening 18-

6.71

6.72

P806 Jeugd AWBZ

Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder
Overhead

532.500

225.000

225.000

-

P000 Overhead

175.000

-

-

-

T018 Andere Overheid

225.000

225.000

225.000

-

30.000

-

-

-

532.500

225.000

225.000

-

3.236.225

1.459.308

927.030

-

V880 Kwaliteitsmanagement - Control
KH42C Scannen fysieke dossiers

Totaal overhead

Totaal incidentele lasten

0.4

102.500
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Incidentele baten

Reserve beleidsplan
Reserve Onderhoud/vervanging speelplaatsen
Algemene reserve grondexploitatie

1.024.500

625.000

25.000

25.000

650.000

-

50.000

50.000

-

102.030

2.030

2.030

1.201.530

702.030

652.030

-

Reserve beleidsplan

75.000

70.000

-

-

Programma 2 - Sociale leefbaarheid

75.000

70.000

-

-

100.000
10.695

50.000
10.695

-

-

12.500

225.000

-

-

123.195

285.695

-

-

Reserve beleidsplan

92.000

-

-

-

Programma 4 - Dienstverlening en
besturen

92.000

-

-

-

-

-

-

-

Reserve sociaal domein

1.212.000

176.583

50.000

-

Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder

1.212.000

176.583

50.000

-

Reserve beleidsplan
Reserve sociaal domein

357.500
175.000

225.000
-

225.000
-

-

Totaal overhead

532.500

225.000

225.000

-

3.236.225

1.459.308

927.030

-

Reserve EU phasing-out
Programma 1 - Fysieke leefomgeving

Reserve beleidsplan
Reserve Ontwikkelingsfonds werkgelegenheid
Afschrijvingsreserve De Stiepe Rutten
Programma 3 - Economische ontwikkeling

Programma 5 - Financien

Totaal incidentele baten
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Toevoegingen en onttrekkingen reserves
Structurele onttrekkingen
Reserve

2018

2019

2020

2021

Loswallen Bant en Marknesse
Rotonde NagelerwegAmsterdamweg
Rotonde UrkerwegScandinavielaan
Vervanging Marknesserbrug

Afschrijvingsreserve

5.800

5.800

5.800

5.800

Afschrijvingsreserve

-

11.160

11.160

11.160

Afschrijvingsreserve

10.400

10.400

10.400

10.400

Afschrijvingsreserve

10.000

10.000

97.306

97.306

Rotonde Moerasandijviestraat

Afschrijvingsreserve

15.229

15.229

15.229

15.229

Verkeersdruk Emmeloord Centrum Afschrijvingsreserve

35.600

48.600

48.600

48.600

1.667

3.333

5.000

5.000

Uitvoeringsplan speelplaatsen

Afschrijvingsreserve

Verkeersregelinstallaties

Afschrijvingsreserve

7.333

7.333

7.333

7.333

Verkeerssituatie Europalaan

Afschrijvingsreserve

15.670

21.920

21.920

21.920

101.699

133.775

222.748

222.748

Programma 1 - Fysieke leefomgeving

BVK VSO De Optimist

Afschrijvingsreserve

-

41.803

41.803

41.803

CBS Op de Wieken

Afschrijvingsreserve

22.612

22.612

22.612

22.612

MFA Rutten

Afschrijvingsreserve

-

52.123

52.123

52.123

Bonifatius mavo - OLP en meubilair Afschrijvingsreserve

3.454

3.454

3.454

3.454

De Koperwiek - OLP en meubilair

Afschrijvingsreserve

1.117

1.117

1.117

1.117

Groenhorst - OLP en meubilair

Afschrijvingsreserve

6.567

6.567

6.567

6.567

Uitbreiding Groenhorstcollege PRO Afschrijvingsreserve

33.083

33.083

33.083

33.083

Uitbreiding De Wissel

Onderwijs gebouwen

30.000

30.000

30.000

30.000

RMC

Onderwijsachterstanden
Beeldende Kunst en
Cultuurbeleid

3.425

3.425

3.425

3.425

19.500

19.500

19.500

19.500

119.758

213.684

213.684

213.684

Programma 3 - Economische ontwikkeling

-

-

-

-

Programma 4 - Dienstverlening en besturen

-

-

-

-

Programma 5 - Financien

-

-

-

-

Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder

-

-

-

-

221.457

347.459

436.432

436.432

Culturele visitekaartjes

Programma 2 - Sociale leefbaarheid

Totaal structurele onttrekkingen
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Structurele toevoegingen
Reserve

Windpark bijdrage RWE

Beleidsplan

Vervanging bruggen

Vervanging bruggen

Programma 1 - Fysieke leefomgeving

2018

2019

2020

2021

10.000

10.000

10.000

10.000

430.000

430.000

430.000

430.000

440.000

440.000

440.000

440.000

Exploitatie Poldertoren

Exploitatie Poldertoren

14.543

14.543

14.543

14.543

MFC Tollebeek + Nagele

MFC Tollebeek/Nagele

12.000

12.000

12.000

12.000

26.543

26.543

26.543

26.543

Programma 3 - Economische ontwikkeling

-

-

-

-

Programma 4 - Dienstverlening en besturen

-

-

-

-

675.548

637.066

598.445

559.674

64.527

72.440

80.479

88.646

Programma 2 - Sociale leefbaarheid

OZB windmolens

Beleidsplan

Rentetoerekening reserves

Vervanging bruggen

Rentetoerekening reserves

Huisvesting onderwijs

133.918

102.701

104.345

106.014

Rentetoerekening reserves

Onderwijs gebouwen

45.489

36.137

36.236

36.335

Rentetoerekening reserves

Speelplaatsen

Rentetoerekening reserves

Uitbreiding Tollebeek

Rentetoerekening reserves

Onderwijsachterstanden

Rentetoerekening reserves

Rentetoerekening reserves

Beleidsplan
Beeldende Kunst en
Cultuurbeleid
Eu phasing-out

Rentetoerekening reserves
Rentetoerekening reserves
Rentetoerekening reserves

Rentetoerekening reserves

Rentetoerekening reserves

449

56

57

2.986

3.034

3.083

2.085

2.063

2.042

2.020

168.462

81.426

73.962

74.160

3.964

3.715

3.463

3.206

2.106

507

482

458

Exploitatie poldertoren

4.758

4.622

4.484

4.343

Kerktorens
Ontwikkelings fonds
stimulering werkgelegenheid
Restauratie monumenten

1.498
6.186

1.522
6.113

1.546
6.040

1.571
6.137

2.342

2.379

2.417

2.456

1.114.658

954.126

917.031

888.160

-

-

-

-

1.581.201

1.420.669

1.383.574

1.354.703

Programma 5 - Financien

Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder

Totaal structurele toevoegingen

836
2.939
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Incidentele onttrekkingen
Reserve

2018

2019

2020

2021

Revitalisering bedrijventerreinen

Bouwgrondexploitatie

50.000

50.000

-

-

Uitvoeringsplan speelplaatsen
Onderhoud wegbermen

Speelplaatsen
Beleidsplan

25.000
150.000

25.000
150.000

150.000

-

Parkeerproblematiek
Bermverharding

Beleidsplan
Beleidsplan

50.000
250.000

-

-

-

Herstructurering Centrumschil
Beleidsplan
Bodemdaling Zuidwest Emmeloord Beleidsplan

75.000
50.000

75.000
-

-

-

Kwaliteit speeltoestellen
Smart City en mobiliteit

Beleidsplan
Beleidsplan

90.000
25.000

25.000

25.000

-

Toeristische Overstappunten
Uitvoering hondenbeleid

Beleidsplan
Beleidsplan

50.000
14.500

-

-

-

Uitstraling groen
Leader 3 Noordoostpolder

Beleidsplan
Eu phasing-out

150.000
100.000

150.000
-

150.000
-

-

Project NOP de Ruimte
Bijdrage LAG Leader 3

Beleidsplan
Eu phasing-out

120.000
2.030

225.000
2.030

325.000
2.030

-

1.201.530

702.030

652.030

-

150.000
150.000

150.000

100.000

-

300.000

150.000

100.000

-

1.501.530

852.030

752.030

-

Incidentele activiteiten
Verkeerssituatie Europalaan
Duurzaamheidslening

Bouwgrondexploitatie
Beleidsplan

Overige activiteiten

Programma 1 - Fysieke leefomgeving
VER-programma Werelderfgoed
Schokland- nieuwe natuur

Beleidsplan
Beleidsplan

30.000
25.000

30.000
25.000

-

-

Eventing Kuinderbos

Beleidsplan

20.000

15.000

-

-

75.000

70.000

-

-

208.719

365.527

79.992

-

Overige activiteiten

208.719

365.527

79.992

-

Programma 2 - Sociale leefbaarheid

283.719

435.527

79.992

-

Incidentele activiteiten

Huisvesting onderwijs

Egalisatie huisvesting
onderwijs

De Stiepe Rutten

De Stiepe Rutten

12.500

225.000

-

-

Gebiedspromotie zuiderzeewet
Campagne Buitengewoon NOP

Beleidsplan
Beleidsplan

25.000
25.000

-

-

-

Compoworld - vervolg
Bevorderen economie

Beleidsplan
Ont fonds st werkg.

50.000
10.695

50.000
10.695

-

-

123.195

285.695

-

-

-

-

-

-

Incidentele activiteiten
Overige activiteiten
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Programma 3 - Economische ontwikkeling
Vluchtelingen
Nieuwe raad

Beleidsplan
Beleidsplan

Incidentele activiteiten
Overige activiteiten

Programma 4 - Dienstverlening en besturen

Programma 5 - Financien

123.195

285.695

-

-

80.000
12.000

-

-

-

92.000

-

-

-

-

-

-

-

92.000

-

-

-

-

-

-

-

Vluchtelingenwerk

Beleidsplan

35.000

-

-

-

Integratie vergunninghouders
Sluitende aanpak jongeren

Sociaal Domein
Sociaal Domein

50.000
217.000

50.000
126.583

50.000
-

-

Uitstroom werkcorporatie
Analyse arbeidsmarkt

Sociaal Domein
Sociaal Domein

85.000
25.000

-

-

-

Investeringsplan SD 2018

Sociaal Domein

800.000

-

-

-

1.212.000

176.583

50.000

-

Incidentele activiteiten
BUIG

Sociaal Domein

725.031

260.500

-

-

Jeugdhulp

Sociaal Domein

1.599.749

1.640.065

1.568.925

-

Overig activiteiten

2.324.780

1.900.565

1.568.925

-

Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder

3.536.780

2.077.148

1.618.925

-

225.000

225.000

-

Investeringsplan SD 2018

Sociaal Domein

175.000

Scannen fysieke dossiers
Dienstverlening

Beleidsplan
Beleidsplan

102.500
225.000

Kwaliteitsmanagement - control

Beleidsplan

Incidentele activiteiten

30.000

-

-

-

532.500

225.000

225.000

-

Hardware

Hardware

5.568

2.568

-

-

Duurzaam Vervoer

Duurzaam vervoer

2.275

2.275

-

-

7.843

4.843

-

-

540.343

229.843

225.000

-

6.077.567

3.880.243

2.675.947

-

Overige activiteiten

Overhead

Totaal incidentele onttrekkingen
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Incidentele toevoegingen

Reserve

Incidentele activiteiten

2018

2019

2020

2021

-

-

-

-

Marknesserbrug

Afschr. Marknesserbrug

125.000

-

-

-

Duurzaamheidslening

Duurzaamheidslening

150.000

150.000

100.000

-

Verkeerssituatie Europalaan

Afschr. verkeerssituatie
Europalaan

150.000

-

-

-

Overige activiteiten

425.000

150.000

100.000

-

Programma 1 - Fysieke leefomgeving

425.000

150.000

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

6.456

Overige activiteiten

-

-

-

6.456

Programma 2 - Sociale leefbaarheid

-

-

-

6.456

Incidentele activiteiten

-

-

-

-

172.776

175.968

186.168

-

Overige activiteiten

172.776

175.968

186.168

-

Programma 3 - Economische ontwikkeling

172.776

175.968

186.168

-

Programma 4 - Dienstverlening en besturen

-

-

-

-

Programma 5 - Financien

-

-

-

-

Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder

-

-

-

-

Overhead

-

-

-

-

597.776

325.968

286.168

6.456

Incidentele activiteiten

Huisvesting onderwijs

Gemeentelijke eigendommen

Totaal incidentele toevoegingen

Huisvesting onderwijs

Bouwgrondexploitatie
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Financiële positie
Inleiding
In het kader van de verbetering van het financieel beeld van de gemeente (BBV2016) wordt vanaf de
begroting 2017 een geprognosticeerde balans opgenomen.
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Geprognosticeerde balans
Bedragen x € 1.000

Geprognosticeerde balans
Immateriële vaste activa

Rekening
2015

Prognose

2016

2017

2018

2019

2020

2021

-
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100

100

100

100

100

Materiële vaste activa

58.055

71.262

76.284

79.158

79.328

76.303

73.185

Financiële vaste activa

8.919

8.452

5.460

5.206

4.830

4.594

4.358

77

77

-

-

-

-

-

- Deelnemingen
- Overige verbonden partijen

898

710

-

-

-

-

-

7.944

7.665

-

-

-

-

-

Totaal Vaste Activa

66.974

79.861

81.844

84.464

84.258

80.997

77.643

Voorraden

- Overige langlopende leningen u/g

31.669

18.168

13.864

13.246

12.849

12.463

12.089

- NIEG's

13.371

-

-

-

-

-

-

- OHW waaronder BIE's

18.298

18.168

-

-

-

-

-

Vorderingen

1.796

9.341

5.148

2.416

2.464

2.513

2.564

- Vorderingen op openbare lichamen

192

171

-

-

-

-

-

- R/C verhouding niet fin. Instellingen

125

177

-

-

-

-

-

1.480

8.993

-

-

-

-

-

363

835

877

895

913

931

949

9.642

8.383

7.852

7.778

7.704

7.631

7.559

43.470

36.726

27.741

24.334

23.929

23.539

23.161

110.445

116.587

109.584

108.798

108.187

104.535

100.805

- Overige vorderingen

Liquide middelen
Overlopende activa
Totaal Vlottende Activa

Activa
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Bedragen x € 1.000

Geprognosticeerde balans

Rekening
2015

Prognose

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Eigen vermogen

81.038

86.256

78.769

68.029

65.548

64.105

65.030

- Algemene reserve

18.011

18.011

18.011

18.011

18.011

18.011

18.011

- Bestemmingsreserves

60.141

65.275

60.758

50.018

47.537

46.094

47.019

- Onverdeeld resultaat

2.886

2.970

-

-

-

-

-

Voorzieningen

10.408

11.046

10.464

9.988

9.177

8.621

8.540

- Verplichtingen- en risicovoorziening

7.342

7.938

-

-

-

-

-

- Voorziening egalisatie

3.066

3.107

-

-

-

-

-

Langlopende schulden

5.844

5.640

5.500

12.942

11.855

11.052

10.289

- Binnenlandse schulden

5.834

5.633

-

-

-

-

-

11

7

-

-

-

-

-

Totaal Vaste Passiva

97.290

102.942

94.733

90.959

86.580

83.778

83.859

Kortlopende schulden

6.521

5.891

6.613

8.011

9.921

9.710

8.688

-

-

-

-

-

-

-

- Waarborgsommen

- Kasgeldleningen
- Bank- en girosaldi

2.107

-

-

-

-

-

-

- Overige schulden

4.414

5.891

-

-

-

-

-

6.634

7.754

8.238

9.828

11.687

11.047

8.258

13.155

13.645

14.851

17.839

21.607

20.757

16.946

110.445

116.587

109.584

108.798

108.187

104.535

100.805

Overlopende passiva
Totaal Vlottende Passiva

Passiva
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EMU-saldo
EMU staat voor Economische Monetaire Unie. Dit zijn de landen waar met de euro betaald wordt. Het
EMU-saldo is het verschil van inkomsten en uitgaven. Elk land geeft zijn EMU saldo aan. Hierdoor
kunnen de landen met elkaar vergeleken worden. Ons EMU-saldo staat in onderstaande tabel. In het
BBV staat dat de gemeente het EMU saldo over het vorig begrotingsjaar, het geraamde bedrag over
het begrotingsjaar en het geraamde bedrag van het jaar volgend op het begrotingsjaar moet opnemen
in de begroting.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves
(zie BBV, artikel 17c)

1

+

2

+ Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de
+
exploitatie

3

Prognose
2017

Begroting
2018

Meerjaren
2019

-3.000

-4.031

-2.400

3.828

4.012

4.456

4.145

3.969

3.976

3.800

6.886

4.626

0

0

0

0

0

0

4

-

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans
worden geactiveerd

5

+

Baten bijdragen andere overheden, EU en overigen, niet op
exploitatie verantwoord en niet al in mindering gebracht bij post 4

6

+ Desinvesteringen

7

-

Aankoop grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.
(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

3.052

3.179

3.386

8

+

Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op
exploitatie verantwoord.

9.800

8.331

6.524

9

-

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties
met derden betreffen.

4.946

4.645

4.987

nee

nee

nee

2.975

-2.429

-443

10

Verkoop effecten: Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Berekend EMU-saldo (1+2+3-4-7+8-9) :
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Arbeidsgerelateerde kosten
Arbeidsgerelateerde kosten 2018
Directie

Loonsom

Overige kosten

Totaal

271.522

11.052

282.574

Ruimtelijke Ordening

1.587.913

44.315

1.632.228

Maatschappelijke Ontwikkeling

1.666.277

28.332

1.694.609

Ingenieursburo

1.895.195

44.838

1.940.033

Wijkbeheer

2.970.253

191.917

3.162.170

Vergunning en handhaving

1.898.772

39.470

1.938.242

Klant Contact Centrum

1.186.675

22.083

1.208.758

Werk, Inkomen en Zorg

2.986.635

50.013

3.036.648

435.267

-

435.267

Advies

1.907.779

42.655

1.950.434

Informatie

1.268.317

38.996

1.307.313

Service en Ondersteuning

1.601.762

28.120

1.629.882

FPC & Belastingen

1.567.582

26.036

1.593.618

171.158

1.108

172.266

21.415.107

568.935

21.984.042

Burgemeester en wethouders

516.999

26.192

543.191

Voormalig bestuur

140.850

-

140.850

Gemeenteraadsleden

449.497

65.678

515.175

1.107.346

91.870

1.199.216

22.522.453

660.805

23.183.258

Werkcorporatie

Griffie
Totaal bestuursdienst en griffie

Totaal bestuursorganen

Totaal
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Investeringen
De vervangingsinvesteringen 2018 - 2021 zijn de verwachte vervangingen van de “bedrijfsmiddelen”
van de gemeente voor de komende vier jaar. Deze zijn gebaseerd op de lopende
vervangingsinvesteringen 2017 – 2020.
Deze vervangingsinvesteringen zijn voor de jaren 2018 – 2021 bijgesteld. Hierbij zijn de volgende
uitgangspunten in acht genomen:
•
•
•
•

Rekening houden met actualisering door college.
Investeringen met een economisch nut worden geactiveerd als het investeringsbedrag groter
of gelijk is aan € 10.000.
Investeringen met een maatschappelijk nut geldt een investeringsbedrag groter of gelijk aan
€ 50.000.
Investeringen van € 10.000 respectievelijk € 50.000 of meer worden over een reeks van jaren
afgeschreven (conform de daarvoor geldende afschrijvingstermijn op basis van de verwachte
gebruiksduur). Afschrijving vindt plaats vanaf het jaar volgende op het jaar van in gebruik
name.

In onderstaand overzicht is aangegeven welke investeringen het betreffen. Voorgesteld wordt de
investeringen vast te stellen en daarmee tegelijkertijd deze kredieten voor 2018 te voteren.

Omschrijving

Economisch nut Maatschappelijk nut

Bergbezinkbassins

60.000

Aanleg korfbalveld

200.000

Vervanging toplaag kunstgrasveld

180.000

Vervanging hardware automatisering

221.000

Vervanging software automatisering

225.000

Aanschaf Ipads

105.000

Vervanging vaste inrichting centrale hal

76.300

Data en telefonie gemeentehuis

89.700

Vervanging Trolleys

30.000

Vervanging keukenapparatuur gemeentehuis

16.800

Investeringen 2018

1.143.800

Vervanging rioolgemalen/berg bezinkbassins
Vervanging bestelauto’s

65.000
107.500

Vervanging 2 kleine trekkers

67.500

Vervanging 1 grote trekker

51.600

Vervanging versnipperaar

92.500

Vervanging vrachtauto
Vervanging materieel gladheidsbestrijding

60.000

140.500
36.025

Vervanging hardware automatisering

221.000

Vervanging software automatisering

225.000

Aanschaf Ipads

105.000

Vervanging 2 dienstauto’s

50.000

Vervanging hardware grote vergaderzaal

46.700

Vervanging grafdelfmachine

72.300

Vervanging materieel groenvoorziening

11.000

148

Vervanging vloerbedekking brandweerkazerne
Investeringen 2019

25.917
1.252.542

Vervanging rioolgemalen
Vervanging veegmachine

132.500
150.460

Vervanging keuken apparatuur gemeentehuis

20.000

Vervanging smartrover GPS geo-informatie

30.000

Vervanging bestelauto’s

78.300

Vervanging materieel gladheidsbestrijding

47.000

Vervanging hardware automatisering

248.600

Vervanging software automatisering

225.000

Aanschaf Ipads

105.000

Investeringen 2020

904.360

Vervanging rioolgemalen
Vervanging (bestel)auto’s
Vervanging Paternosterkasten

116.146
74.000
221.000

Vervanging software automatisering

225.000

Aanschaf Ipads

105.000

Vervanging geluidsmeetapparatuur

15.000

Vervanging inventaris/vloerbedekking gemeentewerf

49.200

Vervanging vloerbedekking raadszaal

21.339

Totalen (in €)

132.500

45.000

Vervanging hardware automatisering

Investeringen 2021

65.000

826.685

45.000

4.127.387

302.500
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Verloop van reserves
Verloop van reserves (in €)

Stand per 1-1

2018

78.768.960

2019

68.028.913

2020

2021

65.547.848

64.105.211

- Onttrekking

221.457

347.459

436.432

436.432

- Toevoeging

1.581.201

1.420.669

1.383.574

1.354.703

Structurele mutaties

1.359.744

1.073.210

947.142

918.271

- Onttrekking

6.077.567

3.880.243

2.675.947

- Toevoeging

597.776

325.968

286.168

6.456

Incidentele mutaties

-5.479.791

-3.554.275

-2.389.779

6.456

Mutaties ten gevolge van overhevelingen 2017

-6.620.000

Totaal per 31-12

68.028.913

65.547.848

64.105.211

65.029.938

Saldo per
Stand van reserves (in €)

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

E003 Saldireserve
E004 Eigen kapitaal

1.588.231
16.422.515

1.588.231
16.422.515

1.588.231
16.422.515

1.588.231
16.422.515

Totaal algemene reserves

18.010.746

18.010.746

18.010.746

18.010.746

Ten behoeve van egalisatie van tarieven
E239 Egalisatiereserve afvalstoffenheffing

38.813

38.813

38.813

38.813

E242 Egalisatiereserve riolering
E247 Egalisatiereserve Begraven

322.240
115.752

322.240
115.752

322.240
115.752

322.240
115.752

Totaal egalisatiereserves

476.805

476.805

476.805

476.805

10.662.847
183.712

6.862.857
186.651

6.571.349
189.637

6.278.756
192.671

E026 Reserve vervanging bruggen
E029 Res Investeringsbudget Landelijk Gebied

4.032.944
488.503

4.527.471
288.503

5.029.911
288.503

5.540.390
288.503

E041 Res Ont. Fonds st. werkgelegenheid
E043 Res eu-co-financiering phasing-out progr

386.594
131.601

382.085
31.677

377.503
30.154

383.543
28.606

6.284.923
2.843.094

6.210.122
2.258.583

5.947.296
2.264.720

5.971.649
2.270.956

E072 Res onderh aanp Tollebeek/Nagele
E205 Reserve onderwijsachterstanden exc groei

72.000
130.306

84.000
128.966

96.000
127.604

108.000
126.221

E240 Res onderhoud/vervanging speelplaatsen
E244 Reserve optimaliseren afvalwatersysteem

52.238
246.478

28.074
246.478

3.523
246.478

3.579
246.478

654.000

654.000

654.000

654.000

5.288

3.013

738

738

E001 Reserve beleidsplan
E024 Reserve onderhoud uitbr Tollebeek

E070 Egalisatiereserve huisvesting onderwijs
E071 Res onderhoud en aanpassen gebouw

E245 Reserve transitiegelden zuiderzeelijn
E265 Reserve startersleningen
E267 Duurzaam vervoer

1.000.000
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E269 Reserve onderhoud wegen N50
E271 Reserve restauratie monumenten

360.854
146.365

360.854
148.707

360.854
151.086

360.854
153.503

E272 Reserve kerktorens
E273 Reserve duurzaamheidsleningen

93.610
250.000

95.108
400.000

96.630
550.000

98.176
650.000

E275 Hardware
E278 Reserve duurzame particuliere wvb Nagele

31.392
275.000

25.824
275.000

23.256
275.000

23.256
275.000

E280 Nog uit te voeren werkzaamheden 2016
E290 Reserve exploitatie poldertoren

515.955
297.395

15.955
316.696

15.955
335.861

15.955
354.888

14.931.589
247.749

14.404.365
232.213

14.430.333
216.428

14.616.501
200.391

4.223.282
137.500

-453.498
137.500

-2.530.646
137.500

-4.149.571
137.500

237.500

225.000

D001 AR Rotondes E'oord Centrum

1.215.000

1.179.400

1.130.800

1.082.200

D002 AR Rotonde Moerasandijviestraat
D003 AR Marknesserbrug

365.000
3.417.244

349.771
3.532.244

334.542
3.522.244

319.313
3.424.938

391.750
110.000

526.080
102.667

504.160
95.334

482.240
88.001

75.000
1.672.108

73.333
1.672.108

70.000
1.630.305

65.000
1.588.502

D008 AR Cbs Op de Wieken Tollebeek
D009 AR Cbs Op de Wieken OLP Tollebeek

433.281
18.963

411.617
18.015

389.953
17.067

368.289
16.119

D010 AR De Koperwiek OLP en meubilair
D011 AR Uitbreiding Groenhorstcollege PRO

22.348
661.659

21.231
628.576

20.114
595.493

18.997
562.410

D012 AR Groenhorstcollege OLP en meubilair
D013 AR Boni Mavo OLP en meubilair

131.334
69.082

124.767
65.628

118.200
62.174

111.633
58.720

D014 AR Rotonde Urkerweg/Scandinaviëlaan
D015 AR Loswallen Bant en Marknesse

260.000
145.000

249.600
139.200

239.200
133.400

228.800
127.600

2.084.921
286.000

2.084.921
286.000

2.032.798
274.840

1.980.675
263.680

Totaal overige bestemmingsreserves

60.281.409

49.541.362

47.060.297

45.617.660

Totaal

78.768.960

68.028.913

65.547.848

64.105.211

E301 Algemene reserve grondexploitatie
E308 Reserve BKC
E310 Reserve sociaal Domein
E311 Reserve degeneratiekst glasvezelproject
E312 Afschrijvingsreserve De Stiepe

D004 AR Verkeerssituatie Europalaan
D005 AR Verkeersregelinstallaties
D006 AR Uitvoeringsplan Speelplaatsen
D007 AR bvk VSO De Optimist

D016 AR MFA Rutten
D018 AR Nagelerweg-Amsterdamweg-Randweg
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Verloop van voorzieningen
Saldo per
Stand van voorzieningen (in €)

E511 Wegen, straten en pleinen
E531 Pensioenen wethouders
E601 Gemeentelijke gebouwen
E700 Museum Schokland
E721 Onderhoud buitensport
E800 Renovatie riolering
Totaal

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

47.748
4.679.659
2.613.137
87.913
165.000
2.870.893

11.263
5.004.659
2.604.907
44.123
165.000
2.158.087

35.377
5.329.659
2.186.581
46.156
165.000
1.413.879

31.707
5.654.659
1.882.494
69.384
165.000
817.500

10.464.350

9.988.039

9.176.652

8.620.744

152

Baten en lasten per taakveld
bedragen x € 1.000

Rekening Begroting Begroting
Taakveld

Meerjarenbegroting

(Programma)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0.1

Bestuur

(4)

-4.141

-2.068

-2.184

-2.172

-2.136

-2.083

0.10

Mutaties reserves

(0)

-2.248

6.003

4.120

2.481

1.443

-925

0.2

Burgerzaken

(4)

-810

-494

-474

-499

-374

-414

0.3

Beheer overige gebouwen
en gronden

(3)

-328

-612

-690

-1.199

-1.064

-1.064

0.4

Overhead

(0)

-792

-12.858

-13.526

-13.175

-13.106

-12.821

0.5

Treasury

(5)

2.636

504

372

364

350

344

0.61

OZB woningen

(5)

10.352

4.845

4.965

4.966

4.966

4.966

0.62

OZB niet-woningen

(5)

-417

5.649

5.755

5.630

5.543

5.457

0.7

Algemene uitkering en
overige uitkeringen
gemeentefonds

(5)

69.676

66.098

69.586

69.535

69.386

69.210

0.8

Overige baten en lasten

(5)

-38

-672

-143

-143

-143

-143

0.81

Bedrag voor onvoorzien

(5)

-250

-250

-250

-250

-250

-250

0.9

Vennootschapsbelasting
(VpB)

(0)

-150

-150

-150

-150

-150

-150

73.490

65.995

67.381

65.388

64.465

62.127

(1)

-2.247

-2.209

-2.308

-2.305

-2.307

-2.307

(1)

-1.402

-669

-703

-681

-702

-681

-3.649

-2.878

-3.011

-2.986

-3.009

-2.988

0. Bestuur en Ondersteuning

1.1
1.2

Crisisbeheersing en
brandweer
Openbare orde en
veiligheid

1. Veiligheid
2.1

Verkeer en vervoer

(1)

-8.457

-7.098

-7.080

-6.972

-7.034

-6.855

2.2

Parkeren

(1)

-44

-50

-55

-55

-55

-55

2.3

Recreatieve havens

(3)

-23

-25

-24

-24

-24

-24

2.4

Economische havens en
waterwagen

(1)

-380

-500

-503

-503

-501

-501

-8.904

-7.673

-7.662

-7.554

-7.614

-7.435

(3)

-210

-85

-79

-79

-29

-29

(1)

2.152

-112

-289

-289

-162

-162

(3)

-1.057

-795

-714

-696

-686

-686

(3)

-1.077

-63

-75

-20

-20

-20

-192

-1.055

-1.157

-1.084

-897

-897

2. Verkeer, vervoer en waterstaat
3.1
3.2
3.3
3.4

Economische ontwikkeling
Fysieke
bedrijfsinfrastructuur
Bedrijvenloket en
bedrijfsregelingen
Economische promotie

3. Economie

4.2

Onderwijshuisvesting

(2)

-3.864

-2.406

-2.665

-2.934

-2.724

-2.716

4.3

Onderwijsbeleid en
leerlingzaken

(2)

-2.538

-1.442

-1.331

-1.355

-1.385

-1.415
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4. Onderwijs

-6.402

-3.848

-3.996

-4.289

-4.109

-4.131

5.1

Sportbeleid en activering

(2)

-286

-269

-302

-295

-280

-280

5.2

Sportaccommodaties

(2)

-3.040

-2.369

-2.452

-2.440

-2.436

-2.436

5.3

Cultuurpresentatie,
cultuurproductie en
cultuurparticipatie

(2)

-2.553

-2.271

-2.371

-2.367

-2.367

-2.367

5.4

Kunst

(2)

-288

-255

-263

-263

-263

-263

5.5

Cultureel erfgoed

(2)

-389

-346

-311

-308

-253

-253

5.6

Media

(2)

-1.039

-1.062

-1.065

-1.065

-1.065

-1.065

5.7

Openbaar groen en
(openlucht) recreatie

(1)

-3.774

-3.919

-4.207

-4.045

-4.018

-3.866

-11.369

-10.491

-10.971

-10.783

-10.682

-10.530

5. Sport, cultuur en recreatie

6.1

Samenkracht en
burgerparticipatie

(6)

-3.150

-4.198

-3.851

-3.825

-3.825

-3.775

6.2

Wijkteams

(6)

-2.642

-2.029

-2.236

-1.818

-1.818

-1.817

6.3

Inkomensregelingen

(6)

-5.470

-3.844

-3.436

-2.964

-2.703

-2.703

6.4

Begeleide participatie

(6)

-5.841

-7.074

-7.438

-7.111

-6.866

-6.705

6.5

Arbeidsparticipatie

(6)

-2.402

-1.805

-2.470

-2.286

-2.164

-2.168

6.6

Materiële voorzieningen

(6)

-848

-1.310

-1.212

-1.199

-1.199

-1.199

(6)

-7.247

-5.500

-6.186

-6.157

-6.157

-6.157

(6)

-9.163

-10.106

-10.594

-10.228

-10.228

-9.001

6.71
6.72

Maatwerk dienstverlening
18+
Maatwerkdienstverlening
18-

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

(6)

-167

-218

-139

-139

-139

-139

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

(6)

-1.004

-1.334

-1.054

-1.054

-1.054

-929

-37.934

-37.418

-38.616

-36.781

-36.153

-34.593

6. Sociaal domein
7.1

Volksgezondheid

(6)

-1.971

-1.604

-1.601

-1.599

-1.599

-1.599

7.2

Riolering

(1)

928

1.208

1.012

1.076

1.082

1.081

7.3

Afval

(1)

1.159

1.495

1.643

1.628

1.627

1.627

7.4

Milieubeheer

(1)

-1.468

-1.274

-1.491

-1.491

-1.491

-1.491

7.5

Begraafplaatsen en
crematoria

(1)

-44

4

11

11

12

12

-1.396

-171

-426

-375

-369

-370

-918

-946

-945

-968

-940

114

114

114

114

7. Volksgezondheid en milieu

8.1

Ruimtelijke Ordening

(1)

-1.454

8.2

Grondexploitatie (niet
bedrijventerreinen)

(1)

1.999

8.3

Wonen en bouwen

(1)

-1.219

-1.361

-621

-622

-720

-393

-674

-2.279

-1.453

-1.453

-1.574

-1.219

2.970

182

89

83

58

-36

8. Volkshuisvesting, RO, stedelijke.
vernieuwieuwing.
9.9

Kostenplaatsen

(9)

9. Kostenplaatsen

Totaal
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Vaststelling
Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van gemeente Noordoostpolder in de openbare vergadering
van 13 november 2017.

de griffier,

de voorzitter,
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