
1 



2 

  



3 

Aanbiedingsbrief ................................................................................................................................... 4 
Jaarverslag ............................................................................................................................................. 9 
Programma's ........................................................................................................................................ 10 

Programma 1 - Fysieke Leefomgeving .................................................................................... 11 
Programma 2 - Sociale Leefbaarheid ....................................................................................... 29 
Programma 3 - Economische Ontwikkeling ............................................................................. 44 
Programma 4 - Dienstverlening en Besturen ........................................................................... 56 
Programma 5 - Financiën ......................................................................................................... 67 
Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder ................................................................................ 74 
Programmadekking vanuit algemene middelen ....................................................................... 95 

Paragrafen ............................................................................................................................................ 98 
Lokale heffingen ....................................................................................................................... 99 
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................ 105 
Kengetallen ............................................................................................................................. 112 
Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................. 115 
Financiering ............................................................................................................................ 118 
Bedrijfsvoering ........................................................................................................................ 123 
Verbonden partijen ................................................................................................................. 128 
Grondbeleid ............................................................................................................................ 145 
Financiële positie .................................................................................................................... 153 

Kengetallen en ratio's ....................................................................................................................... 154 
Jaarrekening ...................................................................................................................................... 161 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ..................................................................... 162 

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar ............................ 166 
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2018 ............................ 167 
Balans per 31 december 2018 ............................................................................................... 184 
Toelichting op de balans per 31 december 2018 ................................................................... 186 
Single Information Single Audit 2018 ..................................................................................... 215 
Incidentele baten en lasten..................................................................................................... 218 
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves ...................................................... 223 
Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 2018 ....................................... 225 
Wet Normering Topinkomens ................................................................................................. 228 
Taakveldenoverzicht ............................................................................................................... 230 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant .................................................................. 232 
Vaststelling......................................................................................................................................... 235 
Bijlagen ............................................................................................................................................... 237 

Investeringsoverzicht .............................................................................................................. 238 
Kasstromenoverzicht .............................................................................................................. 240 
Gewaarborgde geldleningen .................................................................................................. 241 
Subsidieverleningen ............................................................................................................... 245 

 



4 

Aanbiedingsbrief 
 
Geachte gemeenteraad, 
Het college van burgemeester en wethouders is verheugd u hierbij de jaarstukken 2018 aan te bieden. 
Dit vanwege de bereikte beleidsdoelstellingen en vanwege de voortdurende robuuste financiële positie 
van de gemeente Noordoostpolder.  
Het college biedt deze jaarstukken aan, in de veronderstelling dat u deze vaststelt en décharge 
verleent. Décharge strekt tot het verlenen van ontslag van interne aansprakelijkheid, de 
aansprakelijkheid van het college tegenover de gemeente, voor informatie verkregen uit de 
jaarrekening.  
 
Het boekjaar 2018 wordt afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 750.694 na bestemming, 
op een totale omzet van € 141.129.506. Gemeenten kennen een resultaat vóór en een resultaat ná 
bestemming. Indien over een resultaat wordt gesproken, betreft het altijd het resultaat ná bestemming. 
Het verschil vóór en ná bestemming wordt verklaard door toevoegingen en onttrekkingen aan de 
reserves.  
 
Voor 2018 zag dat er als volgt uit:  
 

Omschrijving     Bedrag 

Resultaat vóór bestemming*     € 12.703.033 positief 

Resultaatbestemming* -   € 11.952.339 per saldo toevoeging aan reserves 

Resultaat ná bestemming     €   750.694 positief  

 
Het verschil tussen het positieve resultaat van € 12.703.033 vóór bestemming en  
€ 750.694 ná bestemming wordt veroorzaakt door de mutaties in de reserves. Enkele grote mutaties 
per saldo zijn:  
- de algemene reserve grondexploitatie   (€ 14.366.695 toevoeging) 
- de egalisatiereserve voorziening vastgoed  (€   8.031.973 toevoeging) 
- de reserve sociaal domein:   (€   2.333.968 onttrekking) 
- de reserve beleidsplan    (€      585.697 toevoeging) 
 
Krachtig Noordoostpolder - Decentralisaties en sociaal domein 
Het jaar 2018 was het jaar van verdere transformatie voor de drie decentralisaties in het sociaal 
domein. 
 
In 2018 is per saldo een hoger bedrag vanuit de reserve onttrokken dan is toegevoegd. Deze 
onttrekking wordt met name veroorzaakt door tekort op Jeugd. Dit tekort wordt veroorzaakt doordat wij 
te weinig middelen krijgen van het Rijk om deze taken kostendekkend uit te voeren.  
  
Daarnaast is conform de perspectiefnota 2018 - 2021 en begroting 2018, een deel van de 
koepelreserve naar de algemene reserve overgebracht. Dit deel stond in de jaarrekening 2017 al 
gepresenteerd onder de algemene reserve. Door deze overboeking is de algemene reserve op 
voldoende niveau om de financiële gevolgen van alsdan gemanifesteerde risico’s op te vangen. 
 
Het verloop van de koepelreserve sociaal domein was: 

Stand Koepelreserve sociaal domein aanvang 2018 € 11.271.162 

Af: Toevoegingen aan eigen kapitaal
1
  €  5.000.000 - 

Bij: Toevoegingen aan de reserve €  3.674.419 + 

Af: Onttrekkingen ten behoeve van dekking Sociaal Domein €  6.008.387 - 

Stand Koepelreserve sociaal domein per ultimo 2018 €  3.937.194 

 
De stand van de reserve staat opgenomen in de jaarrekening in de toelichting op de balans onder het 
eigen vermogen. Hier vindt u een tevens een analyse van de ontwikkeling van de reserve in het 
boekjaar 2018.  

                                                      
1
 Besluit vanuit de perspectiefnota 2018, om de algemene reserve op het vastgestelde niveau te brengen 
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De onttrekkingen en toevoegingen die van invloed zijn op de koepelreserve zijn opgenomen in het 
jaarverslag in het lasten overzicht van programma 6. 
 
 
Grondexploitaties 
De totale opbrengst uit grondverkoop in 2018 bedroeg bijna € 8,2 miljoen. Ten opzichte van 2017 is de 
grondverkoop met circa 26% gedaald. Het hoge resultaat in het jaar 2017 betrof een “inhaalslag-
effect” van de crisisjaren. In 2018 zijn vooral in Emmeloord (Emmelhage Fase 2A), Bant, Luttelgeest 
en Marknesse woningbouwkavels verkocht. Voor 2019 verwachten we een stijging van de 
grondverkoop van circa 58% ten opzichte van 2018. Door nieuwe woningbouwcomplexen in onder 
andere Espel en Kraggenburg op de markt te brengen houden we het kavelaanbod in 
Noordoostpolder op peil. De verkoop van bedrijfskavels bleef iets achter bij de planning. 
 
Grondverkopen hebben in beginsel geen invloed op het resultaat. Winst- of verliesnemingen op een 
grondexploitatie en mutaties op verliesvoorzieningen hebben wel invloed op de financiële positie. 
 
In 2018 is voor € 7,32 miljoen aan tussentijdse winst genomen. Voor de Algemene reserve 
grondexploitatie (ARG) betekent dit een toevoeging. Door de Percentage of completion methode 
(POC-methode) wordt voorkomen dat grote bedragen, meestal vele miljoenen, pas bij het afsluiten 
van het complex tot uiting komen. Door de POC-methode zijn gemeenten verplicht tussentijds delen 
van de winst ook te nemen. 
 
Meer informatie over de grondexploitaties, de verliesvoorzieningen en de algemene reserve 
grondexploitatie is terug te vinden in de paragraaf grondbeleid. 
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A. Jaarverslag 
In 2018 is het gelukt om 65 van de 74 geformuleerde programmadoelstellingen te realiseren of  binnen 
de gestelde termijn te realiseren. Een verkorte samenvatting van de voortgang van de 
programmadoelstellingen is als bijlage opgenomen aan het einde van deze aanbiedingsbrief. 
 
Overhevelingen 
In 2018 is minder overgeheveld ten opzichte van 2017. In 2017 werd circa € 18 mln. overgeheveld, in 
2018 was dit € 17 mln.   
 
De volgende projecten/investeringen waarvan budgetten werden overgeheveld zijn de grootste qua 
omvang: 

- Voorziening in Vastgoed:     € 3.312.850 
- Openbare ruimte Centrum Emmeloord:              € 1.802.883 
- MFA Rutten:       € 1.650.335 
- Vervanging bruggen      € 1.490.000   
- Cultureel erfgoed      € 1.000.000  

 
De voorgestelde overhevelingen kennen in hoofdzaak drie oorzaken: 

1. technisch en praktisch, vanuit het willen voldoen aan het rechtmatigheidscriterium kan het 
efficiënter zijn om het gehele budget ter beschikking te hebben in één boekjaar; 

2. in- en externe procedures vragen meer tijd dan was (te) voorzien; 
3. binnen de beschikbare capaciteit wordt door de dynamiek van de gemeentelijke organisatie 

de prioritering van de te realiseren doelstellingen beïnvloed. 
 
 
Ziekenhuis 
De MC Groep heeft in 2018 uitstel van betaling aangevraagd voor de MC IJsselmeerziekenhuizen in 
Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het faillissement van de MC 
Groep. De gemeente heeft een achtergestelde lening van € 2,4 miljoen uitstaan bij de MC Groep. 
Deze lening is destijds ontstaan om een garantstelling door de gemeente van € 30 miljoen om te 
buigen. Conform de begrotingsvoorschriften heeft de gemeenteraad besloten een voorziening in te 
stellen van € 2,4 miljoen. 
 
Het beleid van gemeente Noordoostpolder is om het verlies, door het vormen van een voorziening 
voor de lening, ten laste te brengen van de algemene reserve. Omdat de algemene reserve een 
bepaald niveau moet hebben, is dit aangevuld uit de Reserve Beleidsplan. Vanwege de pragmatiek is 
deze handeling overgeslagen en is de vorming van de voorziening ten laste van het 
exploitatieresultaat 2018 gebracht, zoals door de gemeenteraad besloten is in de decemberrapportage 
2018. Gezien de hoogte van het gerealiseerde resultaat is het niet nodig om de dekking vanuit de 
reserve beleidsplan te halen.  

Over de verstrekte lening betaalt de MC Groep rente. Voor 2018 staat nog een rentevordering open 
van € 88.400. Voor dit bedrag van € 88.400 is een storting in de voorziening dubieuze debiteuren 
opgenomen ten laste van het exploitatieresultaat 2018. 
 
Overzicht verleende subsidies 2018 
In bijlage 4 van de jaarstukken staat een overzicht van de verleende subsidies in 2018. Voorheen 
stond dit overzicht in het Subsidieregister. In het nieuwe Subsidiebeleid dat in juni 2017 is vastgesteld, 
staat dat dit overzicht in de jaarrekening wordt opgenomen. Er is een verschil tussen het verlenen van 
een subsidie en het vaststellen van een subsidie. Een subsidie wordt voorafgaand aan de activiteiten 
verleend op basis van een plan en begroting. Hierover is door het college een besluit genomen en de 
organisatie heeft hiervoor een beschikking ontvangen. Het overzicht in de jaarrekening gaat dus om 
bedragen die vooraf zijn bepaald. De subsidievaststelling over 2018 vindt in 2019 plaats. Op het 
moment van de vaststelling wordt beoordeeld of de activiteiten volgens afspraak zijn uitgevoerd en of 
het geld op een juiste wijze is besteed. Op basis hiervan besluit het college over het definitieve 
subsidiebedrag voor de organisatie.  
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B. Jaarrekening 
Het rekeningresultaat is conform voorschriften mede tot stand gekomen door toevoegingen en 
onttrekkingen aan de reserves. In de nota’s Reserves & Voorzieningen en Weerstandsvermogen & 
Risicomanagement is bepaald dat de risicoreserve minimaal 15% van de omzet uit de primitieve 
begroting moet bedragen. In 2018 is dit minimum € 18.015.384. In de rekening 2018 heeft de 
risicoreserve een saldo van € 18.010.746. 
 
De bestemming van het rekeningsaldo van € 750.694 ná resultaatbestemming, vindt gelijktijdig plaats 
met het vaststellen van de jaarrekening 2018.  
 
Wij stellen u voor het positieve rekeningresultaat van 2018 op de volgende wijze te bestemmen:  

- toevoeging aan de Reserve beleidsplan   €  750.694 
 
Een aantal meevallers die een substantieel en positief aandeel in het rekeningresultaat 2018 hebben:  

1. € 495.785 door lagere storting in de benodigde voorzieningen wegen, straten en pleinen 
2. € 420.823 overhead door hogere belasting aan bouwgrondexploitaties 
3. € 257.400 pensioenen (oud) wethouders 
4. € 192.743 op bouwen en wonen door hogere opbrengsten op de leges 
5. € 147.060 teruggave van de vennootschapsbelasting 2016 van de belastingdienst. 

 
Naast deze meevallers was er in de opbrengsten vanuit de algemene uitkering een tegenvaller van  
€ 241.872, die betrekking had op de bijstelling van de algemene uitkering 2016. 
 
      
 
 
Burgemeester en wethouders van Noordoostpolder, 
 
 
de secretaris,      de burgemeester, 
 
 
 
 
(E.G. de Vries)      (H.K. Bouman) 
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Bijlage: samenvatting doelstellingen. 
Ten behoeve van een globale beeldvorming hebben wij onderstaand van een aantal 
programmadoelstellingen de voortgang in 2018 opgenomen.  
 
In het programmaplan is bij de verschillende programma’s onder de pijlers en subpijlers met behulp 
van lijsten aangegeven of: 

1. de doelstelling is in 2018 gerealiseerd ; 

2. de activiteit is gestart, maar nog niet is afgerond ; 

3. de doelstelling is niet behaald . 
 
Programma 1: Fysieke leefomgeving, 16 doelstellingen. 

 15 doelstellingen gerealiseerd, 1 activiteit is gestart, maar is nog niet afgerond. 
 
De doelstelling welke gestart is, maar nog niet is afgerond is: 

- Focus op schone energie 
 
   Programma 2: Sociale leefbaarheid, 20 doelstellingen. 

 14 doelstellingen gerealiseerd, 4 doelstellingen zijn gestart maar nog niet gerealiseerd en 2 
doelstellingen zijn niet behaald. 

 
De doelstellingen welke gestart zijn, maar nog zijn niet is afgerond, zijn: 

- Monitoring van bekostiging per peuter; 
- Besluitvorming renovatieplan Bosbad; 
- Toezien op vorming Steekomroep Noordoostpolder- Urk; en 
- Scenariokeuze huisvesting Cultuurbedrijf.  

 
De doelstellingen die niet behaald zijn, zijn: 

- Opstellen convenant Cultuureducatie; en 
- Programma van eisen maken voor het Werelderfgoedcentrum, 

 
 
Programma 3: Economische ontwikkeling, 12 doelstellingen. 

 Alle 12 doelstellingen zijn behaald. 
 
Programma 4: Dienstverlening en besturen, 7 doelstellingen. 

 Alle 7 doelstellingen zijn behaald. 
 
Programma 5: Financiën, 2 doelstellingen. 

 1 doelstellingen is behaald en 1 doelstelling is gestart maar nog niet afgerond. 
 
De doelstelling welke gestart is, maar nog niet is afgerond is: 

- Het proces van de productencyclus 2018 via Lias 
 
Programma 6: Krachtig Noordoostpolder, 17 doelstellingen. 

 16 doelstellingen zijn gerealiseerd, 1 doelstellingen is gestart, maar nog niet afgerond. 
 
De doelstelling welke gestart is, maar nog niet is afgerond is: 

- Doorontwikkelen sociale teams. 
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Programma 1 - Fysieke Leefomgeving 
 

Groene en schone leefomgeving 

Pijler 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. 
 

  

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 was 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. 

 

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 is 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 N.V. 

GR Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vecht 

Portefeuillehouder(s) 

J.W. Simonse 

W.C. Haagsma 
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Wat hebben we bereikt? 

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. 
 

 

 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

  

Activiteit Toelichting 
 

Speerpunt 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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

De kwaliteitsverhoging van de openbare ruimte is verwerkt in de contracten met de aannemers en is 
in uitvoering.  Op onderdelen moest beplanting aangevuld (ingeboet) worden en sommige perken 
dienden gerenoveerd te worden. Het duurt een aantal jaren voordat langs de hoofdwegen het A-
niveau geheel haalbaar is.  

De entrees en centrumlocaties van de dorpen worden opgefleurd door het aanbrengen van  kleurrijk 
groen.   

Door het groeizame voorjaar zijn de werkzaamheden voor het bereiken van het hogere 
onderhoudsniveau moeizaam van start gegaan. Concern voor Werk (CvW)  had moeite om de 
benodigde mankracht voor de omvang van het contract te leveren en in te zetten.  In het laatste 
kwartaal is door CvW externe capaciteit ingezet om de achterstand te verhelpen. In het contract en 
binnen CvW zijn verbetermaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. 
   

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. 
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Toelichting status activiteit 

Bij drie speelplaatsen heeft een volledige renovatie plaatsgevonden in het kader van de 
kwaliteitsimpuls. Bij vier speelplaatsen zijn meerdere toestellen vervangen per speelplaats. 

Hieronder het lijstje met de zeven speelplaatsen. 

  

1.       Oude Vlie in Emmeloord (renovatie) 

2.       Gorechtpad in Emmeloord 

3.       Terschelling in Emmeloord (renovatie) 

4.       Vijfheerenlanden in Emmeloord 

5.       Wooldhof in Emmeloord 

6.       De Oosthoek in Marknesse            

7.       Het Klif in Kraggenburg (renovatie) 

 
   

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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

In het afgelopen jaar is uitvoering gegeven aan de volgende projecten in het uitvoeringsprogramma 
gemeentelijk rioleringsplan 2018: 

1. Het vervangen van de bestaande gemengde riolering door een gescheiden stelsel in Emmeloord 
Centrum-Oost fase 3 en 4 is nagenoeg volledig gerealiseerd; 

2. Na vervanging van de gemengde riolering door een gescheiden stelsel in de  Espelerlaan-Onder 
de Toren zijn de werkzaamheden afgerond door het sluiten van een bestaande riooloverstort op de 
gracht ter hoogte van Onder de Toren-Korte Dreef; 

3. Het vervangen van de bestaande gemengde riolering  in De Meute, Jachthondenstraat en Iglo 
Tademastraat tot de Galamalaan in Creil door een gescheiden rioleringsstelsel; 

4. Het vervangen van de bestaande gemengde riolering in de Walstraat, Casper Kombrinkstraat en 
Finsestraat in Kraggenburg door een gescheiden rioleringsstelsel; 

5. Het vervangen van de elektromechanische installaties in de bergbezinkbassins in Zuiderkade in 
Emmeloord en Emmeloordseweg in Marknesse. 

 

In 2018 is samen met het Waterschap Zuiderzeeland een Watertakenplan Noordoostpolder 2019-
2024 opgesteld. Bedoeling is het plan begin 2019 door zowel het bestuur van het Waterschap 
Zuiderzeeland als de gemeente Noordoostpolder te laten vaststellen. In vergelijking tot het 
traditioneel gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is het Watertakenplan breder van inhoud en zijn in het 
plan naast de activiteiten betrekking hebbend op het afvalwatersysteem ook activiteiten opgenomen 
meer rakend aan het watersysteem.  
   

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. 
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Toelichting status activiteit 

Per wijk en dorp is samen met de bewoners geïnventariseerd waar de hondenpoepbakken en/of de 
losloopgebieden moeten komen. In 2018 hebben wij dat overleg in Ens, Espelervaart,  Bant, 
Kraggenburg, Luttelgeest en Marknesse gedaan. Daarnaast is in Emmelhage een poll gehouden 
over de plekken voor hondenpoepbakken. In 2019 volgen de andere wijken en dorpen. Dan worden 
ook de bakken geplaatst en stelt het college de gewijzigde losloopgebieden vast. 
 

Speerpunt 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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Na invoering van het nieuwe afvalinzamelingsbeleid werd er veel grofvuil bij het restafval gegooid. 
We hebben afvalcoaches van HVC ingezet om bewoners te informeren over betere afvalscheiding. 
We zijn eveneens een actie gestart op de milieustraat om bewoners te motiveren meer grofvuil op de 
milieustraat te brengen.  

We hebben extra glascontainers ge(ver)plaatst zodat bewoners beter hun glas gaan scheiden. Ook 
hebben we (bij wijze van proef) vier bovengrondse PMD containers geplaatst zodat bewoners hun 
PMD afval elders kwijt kunnen indien hun eigen container vol is. Begin 2018 zijn we met 
basisscholen in gesprek gegaan om het gescheiden inzamelen van grondstoffen te organiseren.  

 

Het afgelopen jaar is de verbrandingsbelasting voor restafval met € 18 gestegen naar ruim € 31 per 
1.000 kilo restafval. We verwachten de komende jaren een verdere stijging van de 
verbrandingsbelasting om afvalscheiding te bevorderen. Om de kosten voor het afvalbeheer 
beheersbaar te houden zijn we in 2018 gestart met voorbereidingen voor nieuwe plannen om het 
restafval de komende jaren te verminderen. 

 

In 2018 waren er een aantal financiële tegenvallers. De opbrengst van ons ingezameld oud papier  is 
drastisch gedaald vanwege een importstop door China. Hierdoor hebben we minder inkomsten 
ontvangen voor ons oud papier. Bovendien is er ook minder oud papier ingezameld in 
Noordoostpolder. Dit is een landelijk tendens en komt door de digitalisering.  

 

De milieustraat werd in 2018 goed bezocht. Bewoners hebben in 2018 1.200  ton meer grofvuil op de 
milieustraat gebracht dan in de voorgaande jaren. Er werd vooral veel extra grofvuil, hout, puin, 
grond en verbouwingsafval gebracht. Het verwerken van afval van de milieustraat heeft hierdoor 
meer gekost in 2018. Bovendien waren de kosten voor het beheer van de milieustraat hoger dan was 
begroot.   

 

Een verdere daling van het restafval ten opzichte van 2017 is uitgebleven. Hierdoor had de 
gemeente hogere kosten voor het verbranden van restafval dan vooraf was voorzien. Bovendien is er 
minder PMD ingezameld dan was verwacht. Hierdoor had de gemeente minder inkomsten uit 
verkoop van het PMD afval.  
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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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

In 2018 heeft de gemeente voor een periode van 3 jaar een coördinator aangesteld. De coördinator 
is inmiddels actief voor het Netwerk Energieneutraal.  Doel is het professionaliseren van het netwerk, 
partijen met elkaar verbinden,  kansrijke initiatieven  faciliteren en in samenwerking met de partners 
in het netwerk financiering zoeken voor deze kansrijke initiatieven.  

 

De opdracht voor de zonnepanelen op de bosbadhal is verleend in 2018. 

 

Een onderzoek is uitgevoerd naar de mogelijkheden van een gemeentelijk zonnepanelenpark. 
College en raad  moeten nog geïnformeerd worden over de uitkomsten van het onderzoek en een 
mogelijk vervolg. Dit advies wordt gekoppeld aan de  ontwikkelingen van het gemeentebeleid voor 
zonneweides.  

 

In de straatverlichting wordt LED verlichting geplaatst bij vervanging en uitbreiding.  
   

03 - Bevorderen van nieuwe 
en schone mobiliteit 

Wij willen de uitstoot van CO2 verminderen. 
Gemotoriseerd verkeer is een belangrijke 
veroorzaker van deze CO2-uitstoot. 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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

In het voorjaar van 2018 is de themagroep Duurzame mobiliteit - als onderdeel van het Netwerk 
Energieneutraal Noordoostpolder - gestart. Tezamen met de andere themagroepen wordt het thema 
waterstof verder uitgewerkt. 

 

Cluster Wijkbeheer heeft de voorbereidingen getroffen  voor de aanschaf van electrische voertuigen. 
In 2018 heeft een aanbesteding plaatsgevonden van 25 voertuigen inclusief laadfaciliteiten. Door het 
innovatieve karakter heeft de aanbestedingsprocedure langer geduurd dan was voorzien. De 
aanbesteding is inmiddels afgerond en een deel van de auto's (in totaal 9) worden medio 2019 
geleverd. 
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Indicatoren 

Verplichte indicatoren 
Laatste 
meting 

Waarde Meeteenheid Bron 
     

01 - Fijn huishoudelijk restafval 2018 123 Kg per inwoner Jaarrapportage 
HVC 

Omschrijving: Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval uitgedrukt in kg per inwoner. 

Toelichting: Het ingezamelde hoeveelheid fijn restafval is afval afkomstig uit de huis aan huis 
inzameling (exclusief het restafval van de milieustraat). Tussen 2016 (187) en 2017 (126) is de 
hoeveelheid restafval per inwoner gedaald. Dit is in 2018 gestabiliseerd. 

 

02 - Hernieuwbare elektriciteit 2017 309,90 % Rijkswaterstaat 
Klimaatmonitor 

Omschrijving: Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of 
biomassa. 

Toelichting: Het gaat om de hoeveelheid duurzaam opgewekte elektriciteit in de polder in verhouding 
tot de gebruikte elektriciteit in de polder. De windmolens hebben grote invloed op dit percentage. 

 

Overige indicatoren 
Laatste 
meting 

Waarde Meeteenheid Bron 
     

01 - Aantal speelplaatsen 2018 128 Aantal Gemeente 
Noordoostpolder 

Omschrijving: Het aantal speelplaatsen in gemeente Noordoostpolder. 

Toelichting: Het aantal speelplaatsen is inclusief trapveldjes, basketbalveldjes in beheer van de 
gemeente. 

 

02 - Gescheiden huishoudelijk 
afval 

2018 74 % - 

Omschrijving: Gescheiden huishoudelijk afval ten opzichte van het totale huishoudelijk afval 
uitgedrukt in een percentage. 

Toelichting:Dit percentage is iets hoger dan in 2017. We liggen op schema om de landelijke 
doelstelling (75% in 2020) te halen. De doelstelling van 100 kg restafval per persoon is echter nog 
niet behaald. 

 

03 - Hernieuwbare energie 2016 33,80 - Rijkswaterstaat 
klimaatmonitor 

Omschrijving: Totale verbruik van energie in de Noordoostpolder ten opzichte van duurzaam 
opgewekte energie uitgedrukt in een percentage.  

Toelichting: Dit cijfer is enigszins verouderd. Inmiddels is het percentage ongeveer 42%. Dit is hoger 
dan het landelijk gemiddelde. 
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Veilige en bereikbare leefomgeving 

Pijler 2. Veilige en bereikbare leefomgeving 

Deze pijler gaat over infrastructuur en openbare orde en veiligheid. 
 

 

Doelstelling 

Een veilige en bereikbare leefomgeving. 
 

  

 

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) 

GR Veiligheidsregio Flevoland 

Portefeuillehouder(s) 

J.W. Simonse 

H.K. Bouman 
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Wat hebben we bereikt? 

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 hebben we daarvoor gedaan? 

  

Activiteit Toelichting 
 

Speerpunt 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 orde problematiek door 
verwarde mensen. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

In 2018 stelde de gemeenteraad het integraal veiligheidsbeleid vast. Middels een uitvoeringsplan 
wordt hier vervolg aan gegeven. Samen met het regionaal informatie en expertise centrum is een 
ondermijningsbeeld opgesteld.  

Het project ‘keurmerk veilig ondernemen landelijk gebied’ is - onder andere samen met 
ketenpartners, agrarisch ondernemers en LTO - opgestart.  
 

Speerpunt 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’. 

 

 

  



19 

 

Toelichting status activiteit 

Alle activiteiten die te maken hebben met verkeerseducatie en verkeersproblemen rondom scholen 
zijn uitgevoerd. De Grote Verkeersquiz is gehouden en de VVN heeft het verkeersexamen 
uitgevoerd. Het project verkeersveiligheidslabel loopt door. De rotonde Nagelerweg - Randweg en de 
reconstructie van de Leeuwenkruising zijn inmiddels gerealiseerd waarbij een stuk Nagelerstraat is 
meegenomen. 

 

De pilot ‘Samobiel’ (een meerijdienst voor dorpen) is in 2017 op initiatief van de inwoners gestart in 
Espel. De afgelopen twee jaar is gebleken dat er  te weinig animo onder de bevolking was om hier 
aan deel te nemen.  
   

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 ICT-oplossingen 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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

De eerste stap naar Smart Mobility in gemeente Noordoostpolder is gezet in 2018. 

Op de twee kruispunten Onder de Toren-Korte Dreef en Lange Dreef-Korte Dreef zijn intelligente 
verkeersregelinstallaties aangebracht. Op termijn kan een speciale app voor fietsers gebruikt 
worden. Met de app op zak worden fietsers van te voren gedetecteerd en hoeven ze niet meer op 
een knop te drukken.  

 

Voor De Deel wordt slimme parkeerdetectie onderzocht waarbij informatie over de parkeerdrukte kan 
worden gecommuniceerd door middel van parkeerverwijssystemen langs de weg of in apps. Verdere 
acties worden in 2019 geïnventariseerd. 

 
 

 

 

Indicatoren 

Verplichte indicatoren 
Laatste 
meting 

Waarde Meeteenheid Bron 
     

01 - Aantal vernielingen en 
beschadigingen in de openbare 
ruimte per 1.000 inwoners 

2018 5,10 Aantal CBS 

Omschrijving: Het aantal vernielingen per 1.000 inwoners in de gemeente, die door de politie zijn 
geregistreerd. 

Toelichting: Het aantal vernielingen schommelt over de jaren. Het afgelopen jaar waren er minder 
vernielingen dan de voorgaande 2 jaren. Verder is het iets lager dan het landelijk gemiddelde (5,4).  

 

02 - Aantal winkeldiefstallen per 
1.000 inwoners 

2017 1,10 aantal CBS 

Toelichting: Dit aantal daalt de laatste jaren en is aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde. 
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03 - Aantal diefstallen uit woning 
per 1.000 inwoners 

2017 3,40 Aantal CBS 

Toelichting: Dit aantal is in 2017 licht gestegen, tegenover een landelijke daling. 

 
 

04 - Aantal geweldsmisdrijven per 
1.000 inwoners 

2017 4,20 Aantal CBS 

Toelichting: Dit aantal is de laatste jaren toegenomen, maar is lager dan het landelijk gemiddelde. 

 
 

05 - Verwijzingen Halt 2017 225 Aantal per 
10.000 inwoners 
12-17 jaar 

Bureau Halt 

Toelichting: Dit aantal is sinds 2015 fors gestegen en ligt veel hoger dan het landelijk gemiddelde. 
 

 

Overige indicatoren 
Laatste 
meting 

Waarde Meeteenheid Bron 
     

01 - Aantal verkeersongevallen per 
1.000 inwoners 

2018 2,90 Aantal per 1.000 
inwoners 

- 

Omschrijving: Landelijk zien we tevens een trend van daling van het aantal verkeersongevallen.  

Toelichting: Het aantal ongevallen per 1.000 inwoners is gedaald naar 2,9 ongevallen per 1.000. Dit 
is een grotere daling dan verwacht.  

 

02 - Aantal scholen met 
verkeersveiligheidslabel 

2018 24 Aantal - 

Omschrijving: Het verkeersveiligheidslabel toont aan dat een school zich inzet voor 
verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school, uitgedrukt in aantallen.  

Toelichting: We liggen op schema. 
 

 

 

 

twikkelen in de leefomgeving 
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Pijler 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. 

 

  

 

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. 

 

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.  

 

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 kan 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 bij de 
bank. 
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Dorpen ondersteunen bij het 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 (2017) 

• 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) 

• Verordening duurzaamheidslening Noordoostpolder (2017) 

• Prestatieafspraken Mercatus, Mooiland en Woonzorg Nederland (2017) 

 
 

 

Portefeuillehouder(s) 

W.C. Haagsma 

M.B.W. Uitdewilligen 

 

 

Wat hebben we bereikt? 

Speerpunt Toelichting 
   

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

 

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

   

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. 
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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 hebben we daarvoor gedaan? 

  

Activiteit Toelichting 
 

Speerpunt 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. 

 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Door middel van pilots wordt de organisatie lerenderwijs meegenomen met de andere manier van 
werken. Integraler en met een grotere betrokkenheid van de samenleving. De pilots worden 
gemonitord met het doel iedere keer een stap verder te gaan in de geest van de wet, de leidende 
principes (zoals vastgesteld door de raad) en passend organiseren. 
 

Speerpunt 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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Het afgelopen jaar is de aanpak vrijkomende erven vastgesteld door het college. Erfeigenaren die 
plannen hebben om hun erf anders te gaan gebruiken, helpen wij graag. Dat doen wij al in een vroeg 
stadium bij mensen op het erf, door naar hun ideeën te luisteren, mee te denken en hen te 
informeren over mogelijkheden.  
   

02 - Grondgebruikers ten Ten zuidwesten van Emmeloord daalt de bodem. Hierdoor 
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zuidwesten van 
Emmeloord helpen bij 
overgaan tot een ander 
grondgebruik en/of 
bodembewerking 

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. 

 

 

Toelichting status activiteit 

Het is een langlopend traject, waarin de provincie, Waterschap en gemeente de afgelopen jaren 
samen optrekken en het overleg aangaan met LTO, RVB en betrokken agrariërs. Onderzoeken en 
activiteiten lopen door middel van een drietal sporen: 

1. Verbetering van het watersysteem.  

2. Transitie naar een ander grondgebruik.   

3. Verkenning vernattingsproblemen.  

 

De agrariërs in het bodemdalingsgebied zijn zich ervan bewust dat ander grondgebruik 
onafwendbaar is. De transitie blijft weliswaar primair een verantwoordelijkheid van de ondernemers, 
maar de gemeente kan daarbij aanhaken door eigen opgaven mee te koppelen in het 
bodemdalingsgebied. 
   

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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

De prijsvraag voor de ontwikkeling Noorderwinkels is gegund en het  bestemmingsplan en 
ontwikkeling Schokkererf is in procedure.  

 
 

Speerpunt 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.  
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Toelichting status activiteit 

De Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is operationeel. De stichting centrummanagement Emmeloord is 
opgericht. De eerste activiteiten van de nieuwe stichting zijn gestart.  
   

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.  

 

 

 

Toelichting status activiteit 

De rotonde Espelerlaan/Koningin Julianastraat en Onder de Toren zijn aangelegd. De herinrichting 
van de Leeuwenkruising is gerealiseerd.  

Er zijn marktuitvragen voor de locaties  voor een gebouw aan De Deel en in de omgeving van de 
Noordzijde, Kettingplein en De Boei voorbereid en toegewezen. Voor De Deel is een ontwerpplan 
gereed. 
 

 

 

Indicatoren 

Verplichte indicatoren 
Laatste 
meting 

Waarde Meeteenheid Bron 
     

01 - Gemeentelijke woonlasten 
eenpersoonshuishouden 

2018 671 Euro's COELO 

Omschrijving: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden 
betaalt aan woonlasten. 

Toelichting: Zie de paragraaf lokale heffingen voor een uitgebreide toelichting. 

 
 

02 - Gemeentelijke woonlasten 
meerpersoonshuishouden 

2018 710 Euro's COELO 

Omschrijving: Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden 
betaalt aan woonlasten.  

Toelichting: Zie de paragraaf lokale heffingen voor een uitgebreide toelichting. 

 
 

03 - Gemiddelde WOZ waarde 2018 186 € 1.000 CBS 

Toelichting: Zie de paragraaf lokale heffingen voor een uitgebreide toelichting. 

 
 

04 - Nieuw gebouwde woningen 2016 3,10 Aantal per 1.000 
woningen 

Basisregistratie 
adressen en 
gebouwen 

Toelichting: De woningmarkt is inmiddels aangetrokken. In 2017 en 2018 zijn meer woningen 
gerealiseerd. 
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05 - Demografische druk 2018 74,80 % CBS 

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

Toelichting: De demografische druk in Noordoostpolder is iets hoger dan gemiddeld in Nederland. 
Dit wil zeggen dat er relatief veel jongeren en ouderen zijn ten opzichte van de beroepsbevolking. 

 

Overige indicatoren 
Laatste 
meting 

Waarde Meeteenheid Bron 
     

01 - Zoektijd woningzoekenden 
Dorpen 

2018 16 Maand Mercatus 

Omschrijving: De gemiddelde zoektijd uitgedrukt in maanden voor een woningzoekende in de 
dorpen.  

 

Toelichting: De zoektijd loopt op, maar is in lijn met zoektijden in de regio. Hetgeen wenselijk is.  

 
 

02 - Zoektijd woningzoekenden 
Emmeloord 

2018 23 Maand Mercatus 

Toelichting: De zoektijd is voor het eerst in jaren niet opgelopen. Het is in lijn met zoektijden in de 
regio. Hetgeen wenselijk is. 

 

03 - Aantal opgeleverde woningen 2018 169 Aantal Gemeente 
Noordoostpolder 

Toelichting: Dit aantal is lager dan 2017, toen Mercatus veel woningen realiseerde, maar hoger dan 
wat wij verwachtten. Dit betreft met name nieuw gebouwde koopwoningen.  
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Wat heeft het gekost? 
 

Lasten Fysieke Leefomgeving bedragen x € 1.000 

Taakveld  
Rekening  

2017 

Primitieve 
begroting  

2018 

Begroting na 
wijziging  

2018 

Rekening  
2018 

      

2.4 
Economische havens en 
waterwegen 

441 503 472 368 

5.7 
Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie 

3.597 4.219 4.135 3.946 

7.2 Riolering 2.314 2.107 2.263 2.169 

7.3 Afval 4.201 4.329 4.443 4.628 

7.4 Milieubeheer 1.309 1.551 1.463 1.448 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 520 561 577 557 
     

Een groene en schone leefomgeving 12.383 13.271 13.354 13.116 
      

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.200 2.308 2.291 2.243 

1.2 Openbare orde en veiligheid 648 735 709 653 

2.1 Verkeer en vervoer 6.623 7.436 7.204 6.835 

2.2 Parkeren 108 55 56 56 
     

Een veilige en bereikbare leefomgeving 9.578 10.535 10.261 9.787 
      

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 6.842 4.169 2.562 2.133 

8.1 Ruimtelijke Ordening 1.262 1.082 1.195 1.104 

8.2 
Grondexploitatie (niet 
bedrijventerreinen) 

20.285 4.320 5.999 6.346 

8.3 Wonen en bouwen 2.139 1.829 2.416 1.841 
     

Ontwikkelen in de leefomgeving 30.529 11.401 12.173 11.424 
     

Totale lasten 52.489 35.206 35.787 34.326 
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Baten Fysieke Leefomgeving bedragen x € 1.000 

Taakveld  Rekening2017 
Primitieve 
begroting 

2018 

Begroting na 
wijziging2018 

Rekening2018 

      

2.4 
Economische havens en 
waterwegen 

- - - - 

5.7 
Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie 

16 13 35 38 

7.2 Riolering 3.442 3.119 3.143 3.143 

7.3 Afval 6.030 5.972 5.983 5.510 

7.4 Milieubeheer 74 60 60 60 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 560 572 572 584 
     

Een groene en schone leefomgeving 10.122 9.736 9.794 9.335 
      

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2 - - 1 

1.2 Openbare orde en veiligheid 39 32 50 42 

2.1 Verkeer en vervoer 1.183 356 522 591 

2.2 Parkeren - - - - 
     

Een veilige en bereikbare leefomgeving 1.225 389 572 634 
      

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 7.764 3.880 2.493 3.757 

8.1 Ruimtelijke Ordening 246 136 167 243 

8.2 
Grondexploitatie (niet 
bedrijventerreinen) 

18.296 4.434 5.999 12.526 

8.3 Wonen en bouwen 1.221 1.208 1.489 1.363 
     

Ontwikkelen in de leefomgeving 27.527 9.658 10.148 17.889 
     

Totale baten 38.873 19.783 20.514 27.858 
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Programma 2 - Sociale Leefbaarheid 
 

Onderwijs 

Pijler 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. 

 

 

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. 

 

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) 

• Verordening leerlingenvervoer (2015) 

• Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang - omvormingsplan (2016) 

• Verordening subsidiëring peuteropvang Noordoostpolder (2017) 

• Beleidsvisie voorzien in vastgoed (2017) 
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Portefeuillehouder(s) 

J.E. Wijnants 

 

 

Wat hebben we bereikt? 

Speerpunt Toelichting 
   

01 - Doorgaande leerlijn (2 tot 
23 jaar) 

 

Een doorgaande lijn van onderwijs naar werk helpt om 
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.  

   

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 hebben we daarvoor gedaan? 

  

Activiteit Toelichting 
Speerp unt  

Speerpunt 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.  
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Toelichting status activiteit 

Startpunt voert het VVE-beleid uit. Met hen vindt overleg plaats over de ontwikkelingen bij 
peuteropvang. In 2018 is  een lichte daling van het aantal peuters dat naar de peuteropvang gaat 
zichtbaar. Dit heeft financiële consequenties voor Startpunt. Met hen wordt ook gesproken over de 
invulling van VVE (voor- en vroegschoolse educatie) in de dorpen en het verhogen van de uren 
voorschoolse educatie per week, zoals door het Rijk aangegeven.   
   

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). 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

De afgelopen jaren heeft de gemeente geïnvesteerd in de realisatie van kindcentra.  

   

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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Dit initiatief is door de schoolbesturen PO en Emelwerdacollege vormgegeven en aan het begin van 
het nieuwe schooljaar was het Tienercollege een feit. De gemeente faciliteert de huisvesting van 
basisschoolleerlingen binnen het Emelwerda College.  
   

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.  
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Toelichting status activiteit 

De RMC-coördinatoren hebben jongeren zonder startkwalificatie actief benaderd voor een traject op 
maat. Dit houdt in dat met zo’n jongere een zogenoemd rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden 
(school, gemeente, netwerk, WerkCorporatie, etc.) en is gekeken wat er nodig is om de 
schoolcarrière goed te kunnen doorlopen en welke ondersteuning daar eventueel bij nodig is.  

 
 

Speerpunt 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 op de onderwijsgebouwen 
en benodigde investeringen.  

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Het IHP is in februari 2018 door de Raad vastgesteld. De keuzes voor onderwijshuisvesting die daar 
in staan zijn vertaald naar het uitvoeringsplan VIV 2018. Er is begonnen met de renovatie van 
gymlokaal Skagerak en voor CBS Op de Wieken,  CBS De Rank en RKBS Albert Schweitzer zijn 
concrete plannen ingediend. Voor RBS Eben Haëzer is er een aangepast besluit genomen waarmee 
de noodzakelijke uitbreiding van de school gerealiseerd kan worden.  
 

 

 

Indicatoren 

Verplichte indicatoren 
Laatste 
meting 

Waarde Meeteenheid Bron 
     

01 - Absoluut verzuim 2017 0 Aantal per 1.000 
leerlingen 

Ingrado 

Omschrijving: Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1.000 
inwoners tussen de 5-18 jaar.. 

Toelichting: Dit cijfer is niet maatgevend voor gemeente Noordoostpolder. Het jaarverslag 
leerplicht/rmc biedt passendere maatgevende onderbouwing. 

 

02 - Relatief verzuim 2017 77,65 Aantal per 1.000 
leerlingen 

Ingrado 

 

Toelichting: Dit cijfer is niet maatgevend voor gemeente Noordoostpolder. Het jaarverslag 
leerplicht/rmc biedt passendere maatgevende onderbouwing. 
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03 - Vroegtijdig schoolverlaters 
zonder startkwalificatie 

2016 1,90 % deelnemers 
VO en MBO 

Ingrado 

Toelichting: We zien dat het aantal VSV-ers stabiel blijft, ook in 2017 en 2018. Hiervoor verwijzen we 
u naar het jaarverslag leerplicht/rmc. 

 

Overige indicatoren 
Laatste 
meting 

Waarde Meeteenheid Bron 
     

01 - Aantal gerealiseerde 
kindcentra 

2018 14 Aantal Gemeente 
Noordoostpolder 

Omschrijving: Belangrijker dan het aantal, is de mate waarin wordt samengewerkt ten voordele van 
de kinderen.  

Toelichting: Dit is ongeveer het aantal dat we hebben beoogd. 

 
 

02 - Normatieve leegstand primair 
onderwijs 

2018 5850 m2 BVO Gemeente 
Noordoostpolder 

Toelichting: Een deel hiervan is wel in gebruik bij voorschool- en kindcentrumfuncties. De praktische 
leegstand is veel lager. 

 

03 - Normatieve leegstand 
voortgezet onderwijs 

2018 6000 m2 BVO Gemeente 
Noordoostpolder 

Omschrijving: 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.  

 

Toelichting: We zien dat accommodaties zijn verouderd en veel m2 niet te gebruiken is voor 
onderwijs.  

 

04 - Normatieve leegstand 
(voortgezet) speciaal onderwijs 

2018 2041 m2 BVO Gemeente 
Noordoostpolder 

Toelichting: Circa de helft van de leegstand is bij 2 locaties. 
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ort 

Pijler 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. 

 

 

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. 
 

 

Beleidskaders 

• Masterplan sportaccommodaties Emmeloord (2009) 

• Uitvoeringsplan combinatiefuncties (2011) 

• Sociale structuurvisie (2012) 

• Beleidsplan sociaal domein (2015-2018) 

 

Portefeuillehouder(s) 

W.C. Haagsma 

J.W. Simonse 

 

 

Wat hebben we bereikt? 

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 inspireren inwoners om meer 
te bewegen. Voor een groot deel geldt dat sportkantines en 
kleedaccommodaties in eigendom zijn van de verenigingen zelf. 
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Wat hebben we daarvoor gedaan? 

  

Activiteit Toelichting 
 

Speerpunt 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 
2019-2022 te staan. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

In het coalitieakkoord is het voornemen opgenomen een JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond 
Gewicht) te worden. In 2018 zijn de voorbereidingen hiervoor getroffen om per 1-1-2019 een JOGG-
gemeente te zijn. Er zijn afspraken gemaakt over de inzet van JOGG-medewerkers  en de inzet van 
de beweegcoaches. Hun activiteiten zijn aanvullend op elkaar en versterken elkaar.  

In 2018 is de nieuwe uitvoeringsregeling Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 door het 
college vastgesteld. Hierin is, conform de rijksdoelstellingen voor deze regeling, het bereik van 
kwetsbare jongeren (financieel of fysiek) extra benadrukt. De samenhang met JOGG is gelegd, 
doordat beweegcoaches bijdragen aan een gezonde leefstijl. 

 
   

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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Dit betreft meer dan alleen sport en daarom is gekozen voor een brede benadering.  In 2018 zijn er 
meerdere burgerinitiatieven (pannaveld, beweegtuin, looproutes) gestart, waarbij we de 
initiatiefnemers ondersteunen hun initiatief te realiseren. Daarbij kiezen we voor de benadering van 
eigenaarschap; een initiatiefnemer of een groep wil iets realiseren, de gemeente is dan bereid om te 
ondersteunen als de initiatiefnemer ook een gepaste bijdrage levert. 
   

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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

In de zomerperiode zijn de werkzaamheden uitgevoerd. Dit ging voorspoedig en is op tijd en binnen 
budget afgerond.  
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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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

In de zomerperiode is de toplaag van het eerste kunstgrasveld vervangen en in overleg met het 
bestuur van FlevoBoys van een gecertificeerde rubberinfill voorzien. 
   

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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

In de zomerperiode zijn nieuwe korfbalvelden aan de Sportlaan gerealiseerd. Met de jeu de boules- 
en de tennisvereniging zijn de gesprekken over een mogelijke verhuizing van de jeu de boules banen 
afgerond en is er overeenstemming over de bijhorende overeenkomsten. 
 

Speerpunt 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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

In overleg met directie en bestuur Bosbad is een kwartiermaker aangesteld die het proces van 
scenario-bepaling begeleidt. Er worden meerdere scenario's onderzocht, van kale renovatie tot 
verbouw/nieuwbouw. Het meest vergaande scenario dat uitgewerkt wordt, betreft de motie van de 
raad om te onderzoeken of meer recreatieve functies toegevoegd kunnen worden zoals golfslag of 
een subtropisch paradijs.  
 

 

 

Indicatoren 

Verplichte indicatoren 
Laatste 
meting 

Waarde Meeteenheid Bron 
     

01 - Niet-wekelijkse sporters 2016 50,80 % Gezondheidsenquête 
(CBS, RIVM) 

Toelichting: Dit percentage is hoger dan het landelijk gemiddelde. 
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ultuur 

Pijler 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. 

 

 

 

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  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) 

J.E. Wijnants 

M.B.W. Uitdewilligen 

W.C. Haagsma 
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Wat hebben we bereikt? 

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 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. 

   

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 hebben we daarvoor gedaan? 

  

Activiteit Toelichting 
 

Speerpunt 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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

In 2018 zijn de aanvragen van verenigingen, die voorheen waarderingssubsidie kregen, 
binnengekomen en verleend.  Met alle korpsen, culturele evenementen (Oord, Noppop, Grastival)  
en andere subsidieaanvragers als La Mascotte, Prins te Paard en zang- en toneelverenigingen, is 
het beschikbare budget aan de krappe kant. 
   

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. 
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Toelichting status activiteit 

Dit proces is voorlopig stil gezet. Pas na duidelijkheid over rijksmiddelen wordt verder gewerkt aan de  
vorming van een streekomroep. Het rijk heeft hier vooralsnog geen besluit over genomen. In de 
tussentijd houden we de lokale omroep in stand, zodat gedane investeringen niet verloren gaan.  
   

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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Het opstellen van nieuwe afspraken liep parallel met het nieuwe subsidieproces en het interne 
proces van het Cultuurbedrijf voor een nieuw bedrijfsplan.  Gekozen is om in lijn met andere grote 
subsidie instellingen zoals de bibliotheek geen uitvoeringsovereenkomst meer op te stellen maar in 
de beschikking afspraken vast te leggen. 
   

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.  

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Ondanks intensief overleg is het niet gelukt een gezamenlijke afspraak te maken over 
cultuureducatie.  Om hun moverende redenen zien schoolbesturen af van een convenant.  Dit 
betekent dat het Cultuurbedrijf voorlopig met afzonderlijke scholen afspraken blijft maken over 
cultuureducatie. 
   

05 - Nieuw uitvoeringsplan 
Combinatiefunctionarissen 
maken 

In 2018 wordt een nieuw 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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Een nieuw uitvoeringsplan voor 2019-2022 is vastgesteld waarbij aangesloten is bij de beleidsdoelen 
van het Rijk. 
 

Speerpunt 02 - Cultureel erfgoed behouden 
   

01 - Bewustwording van het Cultureel erfgoed is monumenten, maar ook 
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cultureel erfgoed in 
Noordoostpolder vergroten 

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. 

 

 

Toelichting status activiteit 

We hebben in 2018 meerdere projecten gesteund die het verhaal van de polder vertellen. Eén van 
de projecten voor het vertellen van het verhaal was een zesdelige podcast van twee studenten. De 
podcast “land van melk en honing” gaat over de bijzondere geschiedenis van Noordoostpolder en 
Urk.  

 

Een ander uniek item in 2018 was de opgraving van een groot zeegaand schip uit de 18e eeuw. Er 
zijn bijzondere vondsten gedaan en in het gemeentehuis is een expositie georganiseerd. De 
aandacht van het publiek en de pers voor de archeologische opgraving was boven verwachting. Het 
geeft aan dat de belangstelling voor erfgoed groeit en de bewustwording voor de eigen geschiedenis 
groter wordt. 

 

In het najaar van 2018 heeft de raad het nieuwe archeologiebeleid vastgesteld. In 2019 gaan we 
verder met het proces om nieuwe monumenten aan te wijzen. Dat doen we samen met onze 
inwoners en betrokken partijen. Vervolgens passen we de monumentenlijst aan.  

 
   

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 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, ZZL-aanvraag en het maken van 
een definitieve businesscase. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Begin 2018 werd duidelijk dat er een haalbare businesscase was voor het project Nieuwe Natuur 
Schokland door een toezegging van het Rijk hier substantieel aan bij te dragen. Door de aanleg van 
Nieuwe Natuur kan het bijzondere werelderfgoed van Schokland worden behouden. In juli is de 
realisatieovereenkomst tussen provincie en gemeente en Stichting Flevo-landschap ondertekend. In 
de overeenkomst zijn de voorwaarden, zoals door de raad gesteld bij amendement, opgenomen. 
Daarnaast is een samenwerkingsovereenkomst met het Waterschap afgesloten waarin afspraken 
staan over het gebiedsproces dat er toe moet leiden dat het Waterschap een peilbesluit kan nemen 
en de gemeente een bestemmingsplanwijziging kan doorvoeren.  Er is een ZZL-aanvraag in de maak 
voor Nieuwe Natuur. 

In een interactief proces met alle betrokkenen in het gebied wordt gewerkt aan een nieuw 
managementplan voor UNESCO. 
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Speerpunt 03 - Voorzien in Vastgoed voor cultuur en erfgoed 
   

01 - Scenariokeuze huisvesting 
Cultuurbedrijf 

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

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Cultuurbedrijf NOP en FlevoMeer Bibliotheek hebben zich tijdens de collegevorming voorjaar 2018 
tot het nieuwe  college gewend. Zij zien veel inhoudelijke programmatische voordelen als zij samen 
in één gebouw zouden werken. Daarmee is de vraag voorgelegd of de verkenning naar de 
(ver)nieuwbouw van de cultuurhuisvesting op de plek van Theater ’t Voorhuys inhoudelijk kan 
worden verbreed met een onderzoek naar samenwerking in één cultuurgebouw waar zowel het 
Cultuurbedrijf als FlevoMeer Bibliotheek onderdeel van uit kan maken. 

Het college heeft eind 2018 een bureau ingeschakeld die samen met gemeente, bibliotheek en 
Cultuurbedrijf een inhoudelijke verkenning doen naar maatschappelijke en culturele programmering 
in zo’n (her)nieuw(d) gebouw, met de vraag om ook te zoeken naar andere maatschappelijke en 
culturele functies die daarin kunnen worden meegenomen. Na deze verkenning kan dan in de 
tweede helft van 2019 een haalbaarheidsstudie gestart worden op basis van een Programma van 
Eisen inzake vierkante meters, kosten en dergelijke. 

 
   

02 - Programma van eisen maken 
voor het Werelderfgoedcentrum 

In 2018 wordt een programma van eisen 
gemaakt voor het Werelderfgoedcentrum.  

 

 

 

Toelichting status activiteit 

De planning voor een nieuw Werelderfgoedcentrum Schokland is afhankelijk van de planning van 
Nieuwe Natuur Schokland. Als er een peilbesluit is genomen kan het bestemmingsplan opgesteld 
worden. Daarna kan een definitief besluit genomen worden over de realisatie van een 
Werelderfgoedcentrum. Voor die tijd worden wel voorbereidingen getroffen. Verwachting is dat in 
2021 een peilbesluit genomen kan worden. Hierop is de planning van het WEC ook afgestemd. 
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Wat heeft het gekost? 
 

Lasten Sociale leefbaarheid bedragen x € 1.000 

Taakveld  
Rekening  

2017 

Primitieve 
begroting  

2018 

Begroting na 
wijziging  

2018 

Rekening  
2018 

      

4.2 Onderwijshuisvesting 2.655 2.744 3.602 3.474 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.295 2.209 2.552 2.423 
     

Onderwijs 4.950 4.953 6.154 5.897 
      

5.1 Sportbeleid en activering 381 302 553 541 

5.2 Sportaccommodaties 2.738 2.941 3.393 3.083 
     

Sport 3.120 3.243 3.946 3.624 
      

5.3 
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

2.246 2.449 2.539 2.518 

5.4 Kunst 382 298 334 319 

5.5 Cultureel erfgoed 361 341 436 388 

5.6 Media 1.058 1.065 1.065 1.064 
     

Cultuur 4.047 4.153 4.375 4.290 
     

Totale lasten 12.117 12.349 14.474 13.811 
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Baten Sociale leefbaarheid bedragen x € 1.000 

Taakveld  Rekening2017 
Primitieve 
begroting 

2018 

Begroting na 
wijziging2018 

Rekening2018 

      

4.2 Onderwijshuisvesting 122 80 110 126 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 1.015 878 1.057 1.055 
     

Onderwijs 1.137 957 1.167 1.181 
      

5.1 Sportbeleid en activering - - - - 

5.2 Sportaccommodaties 462 489 489 415 
     

Sport 462 489 489 415 
      

5.3 
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

75 78 90 94 

5.4 Kunst 48 35 35 35 

5.5 Cultureel erfgoed 22 30 30 31 

5.6 Media - - - - 
     

Cultuur 146 143 155 160 
     

Totale baten 1.744 1.590 1.811 1.757 
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Programma 3 - Economische Ontwikkeling 
 

Economische ontwikkeling en werkgelegenheid 

Pijler 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. 

 

 

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. 
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Beleidskaders 

 Werklocaties Noordelijk Flevoland 2018 

 Sociale Structuurvisie (2013) 

 Beleidskader Structuurvisie (2014) 

 Sociaal Economisch Beleid (2015-2018) 

 Beleidsplan Sociaal Domein (2015-2018) 

 Deelplan Participatiewet (2015) 

 
 

Verbonden partij(en) 

Wadinko N.V. 

Technofonds Flevoland B.V. 

Vitens N.V. 

 

 

Portefeuillehouder(s) 

J.E. Wijnants 

W.C. Haagsma 

 

 

Wat hebben we bereikt? 

Speerpunt Toelichting 
   

01 - Werklocaties klaarmaken 
voor de toekomst 

 

In Noordoostpolder komt een aantal oudere bedrijventerreinen in 
aanmerking voor verbetering, zowel in de dorpen als in 
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. 
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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. 

   

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 hebben we daarvoor gedaan? 

  

Activiteit Toelichting 
 

Speerpunt 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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Op 1 januari is de Stichting Centrum Management Emmeloord van start gegaan. In het centrum zijn 
diverse evenementen georganiseerd op een nieuwe manier.  

Provincie Flevoland heeft in september een subsidie toegekend van € 474.323 voor revitalisatie van 
de Constructieweg en omgeving.  De cofinancieringsmiddelen zijn in de begroting geraamd. Er zijn 
gesprekken gevoerd met de gevestigde ondernemers en vastgoedeigenaren over verbeteringen aan 
de panden en buitenterreinen, zodat door samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven het hele 
gebied opgewaardeerd wordt. 

Met dorpsbelang Kraggenburg en de ondernemersvereniging Kraggenburg zijn afspraken gemaakt 
om in 2019 een kwaliteitsslag te maken op het oudste bedrijventerrein in het dorp.  

Ondernemers met bouw- en ontwikkelingplannen zijn gewezen op leegstaande bedrijfspanden en 
inbreidingslocaties op de bestaande bedrijventerreinen. Als een nieuw bedrijf zich in een leegstaand 
pand of op een braakliggende kavel vestigt levert dat een kwaliteitsslag op voor het bedrijventerrein. 
Op de Industrieweg zijn inmiddels diverse kavels verkocht ten behoeve van nieuwbouw. 
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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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

De ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen bij Emmeloord en Marknesse is in voorbereiding. De 
bestemmingsplanprocedures zijn opgestart. Er heeft afstemming plaatsgevonden met omwonenden, 
provincie Flevoland en waterschap Zuiderzeeland. De nieuwe kavels op de uitbreiding van 
bedrijventerrein Marknesse en bedrijventerrein De Munt in Emmeloord zijn naar verwachting 
respectievelijk in het derde kwartaal van 2019 en het tweede kwartaal van 2020 uitgeefbaar. Voor 
beide terreinen zijn opties vastgelegd door bedrijven uit Noordoostpolder en daarbuiten. 

 
 

Speerpunt 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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Een groep van 9 kandidaten heeft een functiegerichte opleiding gevolgd in de maakindustrie. In dit 
traject werkten bedrijven in de maakindustrie, WerkCorporatie, UWV, ROC, opleidingsfondsen 
gelieerd aan metaal en techniek en gemeente samen. De kandidaten hebben per 1 januari 2019 een 
arbeidsovereenkomst en starten met een BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg).   

 

In het najaar heeft een eerste verkenning plaatsgevonden om ook een functiegerichte opleiding voor 
de zorgsector in Noordoostpolder en Urk te ontwikkelen. 
   

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. 
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Toelichting status activiteit 

In 2018 zijn diverse activiteiten ontplooid op dit terrein: 

a. Het project in de maakindustrie.  

b. De kerngroep  inclusieve arbeidsmarkt is gestart. Vertegenwoordigers van onderwijs, 
ondernemers en gemeente hebben het onderwerp verkend voor Noordoostpolder, focus gekozen en 
een plan gemaakt dat in 2019  uitgevoerd gaat worden. De inzet is vooral gericht op werkenden en 
werkzoekenden van 45 jaar en ouder in de sectoren techniek, agrarisch en zorg.  

c. ROC Friese Poort biedt in samenwerking met  de WerkCorporatie en de gemeente mogelijkheden 
aan vergunninghouders om inburgering te combineren met een MBO-1 opleiding.  

d. Het college heeft een steunverklaring afgegeven richting Regio Zwolle – onder voorbehoud van 
instemming door de raad – ten behoeve van samenwerking op het gebied van Human Capital. De 
Regio Zwolle werkt aan een plan om de Human Capital Agenda alsnog vorm te geven, ook nu in de 
eerste tranche van de Regiodeals de aanvraag niet gehonoreerd is.   

e. Ondernemers, onderwijs en de gemeente hebben gezamenlijk subsidie aangevraagd voor het 
landelijke project: ‘Op weg naar een sterk, dekkend en vernieuwend technisch onderwijs’. Het 
Vakcollege Noordoostpolder heeft de rol van penvoerder. Doel van de aanvraag om het technisch 
onderwijs vanaf het VMBO een impuls te geven. 

F. Het onderwijs is aangehaakt in het Regionaal Werkbedrijf Flevoland. Tevens is er een  business 
case uitgewerkt om het leerwerkloket op te zetten binnen de arbeidsmarktregio 

 

Deze activiteit hangt samen met programma 6, Krachtig Noordoostpolder. 
   

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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

'21 eeuwse vaardigheden’  is een aanbod van het ROC. Dit wordt door gemeente en WerkCorporatie 
onder de aandacht gebracht bij ondernemers. Medewerkers van de WerkCorporatie hebben zelf ook 
de training gevolgd. 
 

Speerpunt 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.  
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Toelichting status activiteit 

a. Er is een start gemaakt met het opstellen van de nieuwe Sociaal Economische Agenda in nauwe 
samenwerking met ondernemers en stakeholders. In november en december zijn hiervoor 7 
sectorbijeenkomsten gehouden in de vorm van zogenaamde Expertarena’s. 

b. In het voorjaar organiseerde de gemeente de Week van de Ondernemer en in september het 
inmiddels traditionele ondernemersontbijt, waarbij ontmoeting en verbinden centraal staat. 

c. Het digitaal ondernemersplatform NOPLINC is in 2018 operationeel geworden. Met het 
stichtingsbestuur wordt gesproken over verbetering van het platform.  

     

 
   

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 clusterorganisaties in studentendagen en 
verkennen we de mogelijkheden voor 
studentenhuisvesting in Noordoostpolder. 

 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

a. Als gemeente investeren we in sterke clusters. Goed voorbeeld is het Agrofoodcluster, dat in 2018 
versterkt is met een innovatiepoot en een programma voor traineeships. Voor de innovatiepoot 
(Future Food Production) heeft de provincie POP-3 subsidie toegekend.  

b. Stichting Compoworld heeft een nieuwe koers ingezet. Waar de afgelopen jaren vooral aandacht 
is geschonken aan de opstartfase en acquisitie, wordt nu de nadruk gelegd op doorontwikkeling en 
groei. Een interessante ontwikkeling is het gebruik van composiet om brugdekken te versterken. De 
levensduur van oudere bruggen kan hiermee aanzienlijk verlengd worden.  

c. Samen met bedrijven in de maaksector is een verkenning gestart of een vorm van collectiviteit of 
clustervorming toegevoegde waarde heeft voor de sector. 

 
 

Speerpunt 04 - Promoten van - en recreëren in de Noordoostpolder 
   

01 - Nog beter beleefbaar Een betere beleving vergroot de aantrekkelijkheid 
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maken van het unieke en 
onderscheidende aanbod van 
Noordoostpolder 

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. 

 

 

Toelichting status activiteit 

Het Waterloopbos kreeg ZZL-subsidie waarmee de ontwikkelagenda uitgevoerd wordt. Een zichtbaar 
resultaat is de opening van het Deltawerk//. Door een aantal betrokken partijen op Schokland is 
gewerkt aan een plan voor een betere beleving en informatievoorziening van de routes op en de 
routing naar het werelderfgoed. De stimuleringsregeling is gereed o.a. een aanvraag voor 
productontwikkeling en promotie van NL Waterland is gehonoreerd. Het leefstijlenonderzoek is 
uitgevoerd en gepresenteerd tijdens het toeristisch platform. 

 
   

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.  

 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Het jaarprogramma voor 100 jaar Zuiderzeewet was opgebouwd rondom vier hoogtepunten die als 
anker fungeerden. Eén van die vier hoogtepunten was de opening van het Deltawerk in het 
Waterloopbos op 27 september. Naast het hoofdprogramma vonden er in alle streken van het 
Zuiderzeegebied activiteiten en evenementen plaats die te vinden waren op de daarvoor speciaal 
ontwikkelde website. Nederland Waterland is gepromoot onder de (internationale) toerist. Samen met 
andere Flevolandse stakeholders in Nederland Waterland is een projectplan geschreven voor 
verdere productontwikkeling en ingediend voor de stimuleringsregeling van de provincie. Op deze 
subsidieaanvraag is positief besloten. 



51 

   

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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

De subsidieaanvraag voor de cofinanciering van de TOP's is gehonoreerd door de Provincie. De 
locaties zijn bepaald, de zuilen in productie genomen en het plan voor de marketing en promotie 
opgesteld. In afstemming met de andere Flevolandse gemeenten en vanwege het seizoen is 
besloten de TOP's niet meer in 2018 te realiseren, maar in het voorjaar 2019 te openen. In november 
is een workshop fietsen georganiseerd voor ondernemers en toeristische organisaties met als doel 
onderzoeken hoe beleving en rustpunten toegevoegd kunnen worden aan routes. Voor vindbaarheid 
van de attracties is het bewegwijzeringsbeleid van de provincie aangepast. 
 

Speerpunt 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. 

 

 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Ondernemers worden actief gewezen op mogelijkheden voor ondersteuning en interessante 
financieringsregelingen. In de Week van de Ondernemer en in de nieuwsbrief Ondernemer Centraal 
is aandacht geschonken aan regionale ontwikkelingen, zoals Lelystad Airport en nieuwe Proof of 
Concept Fonds. Diverse ondernemers hebben in 2018 gebruik gemaakt van individuele of collectieve 
ondersteuning vanuit Kennispoort Regio Zwolle of de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland.  
   

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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Toelichting status activiteit 

In de Regio Zwolle wordt gewerkt aan een gezamenlijke Human Capital agenda, inclusief een 
regionaal Fonds. Als gemeente zien we kansen voor Noordoostpolder. De gezamenlijke agenda is 
als Regiodeal ingediend. Helaas is de aanvraag niet gehonoreerd in de 1e tranche. De regio Zwolle 
werkt nu aan een plan om de Human Capital Agenda zonder rijksbijdrage verder vorm te geven.  

Ook op het gebied van de Omgevingswet leren we in de regio van elkaar. In september zijn er vier 
bijeenkomsten van de Regio Zwolle geweest om bestuurders te informeren over onder andere de 
Nieuwe Agenda. De Nieuwe Agenda formuleert ambitie en brengt focus op vijf terreinen: economie, 
menselijk kapitaal, leefomgeving, bereikbaarheid en energie. Per terrein worden concrete projecten 
uitgewerkt en kunnen partijen aanhaken.  

 

Met Provincie Flevoland hebben we een tweede aanvraag ingediend voor een Regiodeal Noordelijk 
Flevoland, met daarin onder andere de ontwikkeling van een Mobiliteit- en Infrastructuur Test 
Centrum bij Marknesse. Deze aanvraag is deels gehonoreerd, in 2019 moet duidelijk zijn wat dit 
betekent voor onze plannen. 

 
 

 

 

Indicatoren 

Verplichte indicatoren 
Laatste 
meting 

Waarde Meeteenheid Bron 
     

01 - Vestigingen bedrijven 2017 144,60 Aantal per 1.000 
inwoners 15 t/m 
64 jaar 

LISA 

Toelichting: Opnieuw is er sprake van een lichte groei. De gemiddelde waarde voor Nederland is 
120.  

 
 

02 - Functiemenging (in %) 2017 56,20 % LISA 

Toelichting:Dit betreft de verhouding tussen banen en woningen. Landelijk is dit 52,4%. 

 
 

03 - Bruto Gemeentelijk Product 
(Verhouding verwacht en gemeten) 

  Verhoudingsgetal Atlas voor 
Gemeenten 

Toelichting:Vervallen per november 2017. 
 

 

Overige indicatoren 
Laatste 
meting 

Waarde Meeteenheid Bron 
     

01 - Aantal hectare uitgegeven 
bedrijfsgrond 

2018 3,69 Aantal ha. Gemeente 
Noordoostpolder 

Toelichting :Er is grond verkocht aan 11 verschillende ondernemers. 

 
 

02 - Aantal nieuwe logistieke 
bedrijven op de Munt 

2018 0 Aantal Gemeente 
Noordoostpolder 

Toelichting: Er zijn in 2018 6 bedrijven op de Munt gevestigd, maar in een andere sector. 
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03 - Aantal nieuwe verwerkende 
agrofoodbedrijven 

2018 1 Aantal Gemeente 
Noordoostpolder 

Toelichting:vHet gaat om een nieuw kwaliteitscentrum. 

 
 

04 - Aantal buitengewone 
werkgevers 

2018 260 Aantal Werkcorporatie 

Toelichting: Er is sprake van een lichte stijging van dit aantal. 

 
 

05 - Aantal arbeidsplaatsen uit 
subsidies ten behoeve van 
innovaties 

  Aantal - 

Toelichting: Niet bekend, dit wordt niet gemeten. 

 
 

06 - Aantal overnachtingen 2018 144000 Aantal Gemeente 
Noordoostpolder 

Toelichting: Dit aantal is groter dan in 2017 (125.000). Door gebiedspromotie laten alle 
accommodatietypes een stijging zien.  

 

07 - Banen recreatie en toerisme 2017 29,80 Aantal LISA 

Toelichting: Betreft het aantal banen per 1.000 inwoners. Dit aantal is toegenomen ten opzichte van 
2016. 
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Wat heeft het gekost? 
 

Lasten Economische ontwikkeling bedragen x € 1.000 

Taakveld  
Rekening  

2017 

Primitieve 
begroting  

2018 

Begroting na 
wijziging  

2018 

Rekening  
2018 

      

0.3 
Beheer overige gebouwen en 
gronden 

6.191 1.133 388 3.177 

2.3 Recreatieve havens 12 24 49 8 

3.1 Economische ontwikkeling 176 79 119 118 

3.3 
Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

758 748 803 675 

3.4 Economische promotie -107 385 508 761 
     

Economische ontwikkeling en 
werkgelegenheid 

7.029 2.369 1.867 4.740 

     

Totale lasten 7.029 2.369 1.867 4.740 
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Baten Economische ontwikkeling bedragen x € 1.000 

Taakveld  Rekening2017 
Primitieve 
begroting 

2018 

Begroting na 
wijziging2018 

Rekening2018 

      

0.3 
Beheer overige gebouwen en 
gronden 

6.208 443 468 10.913 

2.3 Recreatieve havens - - - - 

3.1 Economische ontwikkeling - - - - 

3.3 
Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

31 34 117 125 

3.4 Economische promotie 356 305 350 428 
     

Economische ontwikkeling en 
werkgelegenheid 

6.594 782 935 11.466 

     

Totale baten 6.594 782 935 11.466 

 

  



56 

Programma 4 - Dienstverlening en Besturen 
 

Dienstverlening 

Pijler 8. Dienstverlening 

Deze pijler gaat over de dienstverlening aan inwoners, instellingen en ondernemers. 
 

 

Doelstelling 

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

  

 

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 uit 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) 

 
 

 

Portefeuillehouder(s) 

H.K. Bouman 
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Wat hebben we bereikt? 

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 hebben we daarvoor gedaan? 

  

Activiteit Toelichting 
 

Speerpunt 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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Onze inwoners en ondernemers kunnen steeds meer zaken digitaal regelen. Zo zijn in 2018 onder 
andere de aanvragen voor  kwijtschelding belastingen, subsidies en planschade toegevoegd aan ons 
digitale loket.  

 

Om beter te kunnen meten hoe inwoners en ondernemers onze dienstverlening ervaren hebben we 
in 2018 een selectietraject uitgevoerd voor een systeem voor het meten van klanttevredenheid. 

 

In Europa is eIDAS ingevoerd zodat burgers overal in Europa digitaal zaken kunnen doen met hun 
overheden met hun eigen identificatiesysteem. Onze website is hier ook geschikt voor gemaakt. 
 

Speerpunt 02 - Versterken van onze digitale dienstverlening 
   

01 - Werken aan ‘tijd- en Digitaal zaken regelen wordt steeds gewoner. Wij 
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plaatsonafhankelijke’ 
dienstverlening 

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. 

 

 

Toelichting status activiteit 

De berichtenbox van Mijn Overheid wordt steeds beter gebruikt. Vanuit het Rijk wordt dit middel 
verder ontwikkeld. Als Noordoospolder hebben wij de mogelijkheden en benodigde aanpassingen 
verkend om ook als gemeente de berichtenbox meer te gebruiken. In september is een projectgroep 
gestart met de uitvoering van deze wijzigingen. 
   

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.  

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Zaakgericht werken helpt ons om de vragen van inwoners digitaal af te handelen inclusief inzicht  in 
de status van die afhandeling. Hiervoor is in oktober 2018 een nieuw zaaksysteem ingevoerd. 

 

In de paragraaf bedrijfsvoering vindt u meer over informatieveiligheid en privacy. 
 

 

 

Indicatoren 

 

 

Overige indicatoren 
Laatste 
meting 

Waarde Meeteenheid Bron 
     

01 - Tevredenheid algehele 
dienstverlening 

2018 6,63 Rapportcijfer Burgerpeiling 
Waarstaatjegemeente.nl 

Toelichting: Dit cijfer is iets lager dan in 2017, maar vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. 

 
 

02 - Tevredenheid digitale 
dienstverlening 

2018 6,83 Rapportcijfer Burgerpeiling 
Waarstaatjegemeente.nl 

Toelichting: Dit cijfer is iets hoger dan in 2015 en 2017, maar ligt onder het landelijk gemiddelde. 
 

03 - Communicatie en 
voorlichting 

2018 6,67 rapportcijfer Burgerpeiling 
Waarstaatjegemeente.nl 

Toelichting: Dit cijfer is hetzelfde als in 2015 en 2017 en vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. 
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Bestun organisatie 

Pijler 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. 

 

 

Reguliere bedrijfsvoering 

Ondersteunen en adviseren van burgemeester en wethouders 

Het college is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gemeentelijke taken. De medewerkers van 
de gemeente ondersteunen 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. 

 

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) 
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Portefeuillehouder(s) 

H.K. Bouman 

 

 

Wat hebben we bereikt? 

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. 
 

 

 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

  

Activiteit Toelichting 
 

Speerpunt 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.  

 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Op veel verschillende manieren betrekken wij onze inwoners en bedrijven bij ontwikkelingen, 
uitvoering en het maken van beleid. Dit gebeurde in 2018 o.a. door de inzet van ons burgerpanel, het 
uitnodigen van inwoners bij de Raad, het organiseren van interactieve sessies om bijvoorbeeld mee 
te denken bij ontwikkelingen of het maken van beleid, maar ook door het opgavegericht en integraal 
gebiedsgericht werken. We willen weten wat er in de samenleving speelt en daar ons werk op 
aanpassen.   
   

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.  
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Toelichting status activiteit 

Onze dienstverlening verbeteren is een continu proces. We stellen de klant centraal en proberen 
daar onze dienstverlening op af te stemmen. Dat geldt ook voor onze communicatie. We laten zien 
wat we doen, we informeren onze inwoners en bedrijven tijdig over onze plannen, we hebben een 
toptakenwebsite die volledig ingericht is op basis van de klantvragen en we zijn bereikbaar via 
verschillende kanalen, zoals telefoon, balie, post, e-mail en social media. Daarnaast hebben we 
onderzocht of we met nieuwe kanalen zoals What's app en Live chat onze klanten nog beter van 
dienst kunnen zijn.  
 

Speerpunt 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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

In de organisatie is veel aandacht voor het passend organiseren. Groepen medewerkers worden 
hierin getraind. Er is aandacht voor in het management development traject en de ontwikkeling van 
onze teamleiders en coördinatoren. Anders denken, werken en handelen wordt ook gestimuleerd 
door bijvoorbeeld de omgevingswet en het continu verbeteren van onze dienstverlening. 
   

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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Het investeren en ontwikkelen van onze medewerkers is een doorlopend proces. Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van ons ontwikkelbudget. Vanuit P&O is een strategisch plan geschreven, waar 
talentmanagement een onderdeel van is. De voorbereidingen voor de wet normalisering rechtspositie 
bestond uit de beoordeling van de huidige regelingen en beleid, om te bepalen welke straks 
aangepast moeten worden voor de overgang. 
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Indicatoren 

Verplichte indicatoren 
Laatste 
meting 

Waarde Meeteenheid Bron 
     

01 - Apparaatskosten (kosten per 
inwoner in €) 

2018 665,20 € Cluster BFPC 

Omschrijving: 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.  

 
 

02 - Formatie 2018 6,80 Fte per 1.000 
inwoners 

Eigen 
gegevens 

Omschrijving: Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de 
organisatie voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari.  

 
 

03 - Bezetting 2018 5,90 Fte per 1.000 
inwoners 

Eigen 
gegevens 

Omschrijving: Het werkelijk aantal fte dat werkzaam is. 
 

04 - Externe inhuur 2018 17 % Eigen 
gegevens 

Omschrijving: Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in 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 2018 10,70 % Eigen 
gegevens 

Omschrijving: Overheadkosten: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van 
de medewerkers in het primaire proces afgezet tegen de totale lasten. 

 
 

 

Overige indicatoren 
Laatste 
meting 

Waarde Meeteenheid Bron 
     

01 - Aantal bezwaarschriften 2018 152 Aantal Gemeente 
Noordoostpolder 

Toelichting: Dit gaat om het aantal in 2018 binnen gekomen bezwaarschriften. Het aantal is 
ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. 
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02 - Percentage bezwaarschriften 
waarbij mediation is ingezet 

2018 57 % Gemeente 
Noordoostpolder 

Omschrijving: Percentage van het totaal aantal bezwaarschriften waarbij een mediationtraject is 
gestart. 

Toelichting: De voornaamste oorzaak hiervan is dat er in 3 cases door grote groepen 
bezwaarmakers is gekozen voor de juridische procedure in plaats van de informele weg. Het ging 
hierbij in totaal om 38 bezwaarmakers, precies een kwart van alle mensen die in 2018 een bezwaar 
hebben ingediend. Ook bij onderstaande indicatoren zorgt dit voor afwijkende percentages ten 
opzichte van voorgaande jaren. Meer informatie hierover staat in het jaarverslag mediation. 

 

03 - Percentage bezwaarschriften 
dat geleid heeft tot een gewijzigd 
besluit 

2018 21 % Gemeente 
Noordoostpolder 

Omschrijving: Percentage van het totaal aantal bezwaarschriften wat heeft geleid tot een (deels) 
gegrond verklaring en/of een gewijzigd besluit.  

Toelichting: Zie indicator 02.  

 
 

04 - Percentage dat in 
bezwaarschriftencommissies is 
behandeld 

2018 38 % Gemeente 
Noordoostpolder 

Omschrijving: Percentage van het totaal aantal bezwaarschriften wat is behandeld in de 
bezwaarschriftencommissie. 

Toelichting: Zie indicator 02. 

 
 

05 - Percentage niet ontvankelijk 
verklaarde bezwaarschriften na 
behandeling in commissie 

2018 17 % Gemeente 
Noordoostpolder 

Omschrijving: Percentage van de in de bezwaarschriftencommissie behandelde bezwaarschriften, 
welke niet ontvankelijk zijn verklaard. 

Toelichting: Percentages van indicatoren 5, 6 en 7 tellen niet helemaal op tot 100% omdat een aantal  
bezwaren alsnog zijn ingetrokken tijdens of na behandeling door de bezwaarschriftencommissie. Zie 
verder indicator 02. 

 

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

2018 53 % Gemeente 
Noordoostpolder 

Omschrijving: Percentage van de in de bezwaarschriftencommissie behandelde bezwaarschriften, 
welke (gedeeltelijk) gegrond zijn verklaard. 

Toelichting: Zie indicator 02. 

 
 

07 - Percentage ongegrond 
verklaarde bezwaarschriften na 
behandeling in commissie 

2018 25 % Gemeente 
Noordoostpolder 

Omschrijving: Percentage van de in de bezwaarschriftencommissie behandelde bezwaarschriften, 
welke ongegrond zijn verklaard.  

Toelichting: Zie indicator 02. 
 

 

     

 

 

 



64 

  



65 

Wat heeft het gekost? 
 

Lasten Dienstverlening en besturen bedragen x € 1.000 

Taakveld  
Rekening  

2017 

Primitieve 
begroting  

2018 

Begroting na 
wijziging  

2018 

Rekening  
2018 

      

0.2 Burgerzaken 1.154 1.274 1.296 1.218 
     

Dienstverlening 1.154 1.274 1.296 1.218 
      

0.1 Bestuur 1.460 2.184 2.296 2.041 
     

Bestuur en organisatie 1.460 2.184 2.296 2.041 
     

Totale lasten 2.614 3.459 3.592 3.259 
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Baten Dienstverlening en besturen bedragen x € 1.000 

Taakveld  Rekening2017 
Primitieve 
begroting 

2018 

Begroting na 
wijziging2018 

Rekening2018 

      

0.2 Burgerzaken 884 800 800 834 
     

Dienstverlening 884 800 800 834 
      

0.1 Bestuur 8 - - 6 
     

Bestuur en organisatie 8   6 
     

Totale baten 892 800 800 839 
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Programma 5 - Financiën 
 

Financiën 

Pijler 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 

 

 

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. 

 

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 
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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 ná bestemming dat na de volgende stappen tot stand is gekomen: 

1. het totaalresultaat vóór bestemming uit de programma’s; 

2. de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves; 

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. Dat 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 van beweegbare bruggen (niet zijnde de 
Marknesserbrug, daarvoor is de dekking geregeld)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. 

 

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.  
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Beleidskaders 

• Financiële beheersverordening 2017 

• Controleprotocol 2017 

• Treasurystatuut 2011 

• Nota Reserves en Voorzieningen 2017 

• Nota Waardering, activerings- en afschrijvingsbeleid 2017 

• Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2013 

• Nota Geldleningen en garantstellingen 2018 

 
 

Verbonden partij(en) 

Bank Nederlandse Gemeenten N.V. 

Enexis Holding N.V. 

Portefeuillehouder(s) 

J.E. Wijnants 

 

 

Wat hebben we bereikt? 

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.  
 

 

 

 

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

  

Activiteit Toelichting 
 

Speerpunt 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. 
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Toelichting status activiteit 

Het bouwen van een website voor de jaarrekening vraagt een personele investering in een periode 
waarin er een aantal vacatures open stonden. De tijdsinvestering is vooral noodzakelijk ten behoeve 
van het bouwen van koppelingen tussen de financiële applicatie en LIAS om cijfermatige overzichten 
te krijgen van zowel de exploitatie als de balans. Dat is een essentieel verschil ten opzichte van de 
andere financial planning- en controlproducten. De transitie van Word- en Excelbestanden naar LIAS 
is voor een jaarrekening ook intensiever dan voor de andere producten, vanwege de 
verschillenanalyses en toelichtingen die moeten worden geschreven op de exploitatie en balans. Om 
deze jaarrekening (tijdig) in LIAS beschikbaar te kunnen stellen, is bijgestuurd door intern op 
onderdelen prioriteiten te herzien en meer ondersteuning van LIAS af te nemen.   

 

De doorlooptijd van de jaarrekening laat ook voor 2018 eenzelfde beeld zien als de drie jaren 
daarvoor en dat is dat er door de drie decentralisaties sprake is van een grotere mate van 
afhankelijkheid van derden die (totnogtoe) meer tijd nodig hebben voor het opstellen van hun 
jaarstukken die voorwaardelijk zijn voor het opstellen van de jaarstukken van gemeente 
Noordoostpolder. Sinds de drie decentralisaties naar het gemeentelijke sociaal domein in 2015, 
worden de jaarstukken in de eerste helft van juli in het jaar volgend op het jaar waarop de 
jaarrekening betrekking heeft, door de gemeenteraad behandeld. De verwachting is dat een eerdere 
behandeling ook voor de jaarrekening 2019 niet in het verschiet ligt.  

 

Een andere ontwikkeling die zich heeft doorgezet, is dat de controle op de jaarrekening door de 
externe accountant intensiever is geworden en een langere doorlooptijd kent naar het moment 
waarop een controleverklaring wordt afgegeven. Eén van de consequenties van de langere 
doorlooptijd is dat bij het verzenden van de jaarstukken naar de gemeenteraad, het geen 
automatisme meer is dat controleverklaring en het rapport van bevindingen de jaarstukken 
vergezellen. De doorlooptijd en mutatieverwerking tot het ultimomoment voor de raadsvergadering, 
zijn aandachtspunten voor het in LIAS kunnen op- en samenstellen van de jaarrekening 2018 en het 
beschikbaar stellen van de jaarrekening op de webversie.       
 

Speerpunt 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. 

 

 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Na de programmabegroting 2018 - 2021 en de voorjaarsrapportage 2018, zijn in november, 
respectievelijk december 2018, de najaarsrapportage 2018 en de programmabegroting 2019 - 2022 
via de website in een webversie beschikbaar gekomen. Deze jaarrekening is de eerste jaarrekening 
die in een webversie beschikbaar komt. https://noordoostpolder.pcportal.nl/    
 

 

 

  



71 

Indicatoren 

     

 

Overige indicatoren 
Laatste 
meting 

Waarde Meeteenheid Bron 
     

01 - Resultaat (x € 1.000) 2018 751 € Eigen 
gegevens 

Omschrijving: Betreft het rekeningresultaat over het dienstjaar 2018 

Toelichting: Betreft het rekeningresultaat over het dienstjaar 2018 

 

04 - Netto werkkapitaal (x € 1.000) 2018 31.988 € Eigen 
gegevens 

 

 

Kengetallen 
Laatste 
meting 

Waarde Meeteenheid Bron 
     

02 - Current ratio 2018 2,90 norm  Eigen 
gegevens 

  

     

03 - Quick ratio 2018 1,94 norm Eigen 
gegevens 

 

 05 - Solvabiliteit 2018 0,75 norm  Eigen 
gegevens 
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Wat heeft het gekost? 
 

Lasten Financiën bedragen x € 1.000 

Taakveld  
Rekening  

2017 

Primitieve 
begroting  

2018 

Begroting na 
wijziging  

2018 

Rekening  
2018 

0.5 Treasury 275 695 3.081 3.081 

0.61 OZB woningen 210 298 293 244 

0.62 OZB niet-woningen 177 217 226 208 

0.64 Belasting overig - - - - 

0.7 
Algemene uitkering en overige 
uitkeringen gemeentefonds 

- - - - 

0.8 Overige baten en lasten 194 189 189 163 
     

Financiën 855 1.399 3.788 3.697 
      

0.81 Onvoorziene lasten - 250 - - 
     

Onvoorzien  250   
     

Totale lasten 855 1.649 3.788 3.697 
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Baten Financiën bedragen x € 1.000 

Taakveld  Rekening2017 
Primitieve 
begroting 

2018 

Begroting na 
wijziging2018 

Rekening2018 

0.5 Treasury 889 1.067 1.120 1.136 

0.61 OZB woningen 5.116 5.263 5.283 5.286 

0.62 OZB niet-woningen 5.867 5.972 6.012 6.023 

0.64 Belasting overig - - - - 

0.7 
Algemene uitkering en overige 
uitkeringen gemeentefonds 

68.000 69.586 70.113 69.871 

0.8 Overige baten en lasten 98 45 45 89 
     

Financiën 79.969 81.933 82.573 82.405 
      

0.81 Onvoorziene lasten - - - - 
     

Onvoorzien     
     

Totale baten 79.969 81.933 82.573 82.405 
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Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder 
 

Meedoen 

Pijler 11. Meedoen 

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. 

 

 

Reguliere bedrijfsvoering 

Uitvoeren van de inkomensvoorzieningen, bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies 

Dit doen we op grond van de Participatiewet, Besluit bijstandsverlening zelfstandigen, bijzondere 
bijstand, kwijtscheldingsbeleid. 

 

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) 

 Deelplan Jeugd (2015-2018) 

 
 

Verbonden partij(en) 

GR IJsselmeergroep 

Werkcorporatie B.V. 

Portefeuillehouder(s) 

M.B.W. Uitdewilligen 

J.E. Wijnants 

J.W. Simonse 
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Wat hebben we bereikt? 

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. 
 

   

03 - Op de inclusieve 
arbeidsmarkt doet iedereen 
mee! 

 

Een ‘inclusieve arbeidsmarkt’ is een arbeidsmarkt waarin 
iedereen kan meedoen. Ook mensen met een arbeidsbeperking. 
Zoals bijvoorbeeld 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 hebben we daarvoor gedaan? 

  

Activiteit Toelichting 
 

Speerpunt 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. 
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Toelichting status activiteit 

De werktafels hebben zich ontwikkeld tot een netwerk met nieuwe vormen van samenwerking. We 
hebben voorrang gegeven aan de uitwerking van die ideeën waar de behoefte het grootst was. 

Voorkomen staat voorop.  

 
 

Speerpunt 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.  

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Met alle betrokken partners die met vergunninghouders te maken krijgen, zijn verschillende 
bijeenkomsten geweest. Daarbij is overeenstemming bereikt over een sluitende aanpak 
vergunninghouders. Op deze aanpak zal Vluchtelingenwerk de regiefunctie krijgen en zullen zij zorg 
dragen voor een soepele uitvoerig ervan.  
 

Speerpunt 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. 

 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

In 2018 is verder onderzoek gedaan naar de structuur en governance van een sociale onderneming. 
De oprichting is uitgesteld tot 1 januari 2020. 
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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.  

 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

De activiteiten liggen op koers. Voor de beschrijving verwijzen wij naar programma 3 de onderdelen 
Ontmoetingen en gesprekken tussen ondernemers en onderwijs organiseren en Verbeteren van de 
verbinding tussen de betrokken spelers bij de arbeidsmarkt.  
   

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. 
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Toelichting status activiteit 

De banenafspraak wordt uitgevoerd door de WerkCorporatie in samenwerking met UWV en RWF. 
Flevoland realiseert de regionale taakstelling. Veel werkgevers zijn bereid om mensen met een 
beperking aan te nemen. Als werkgever heeft de gemeente Noordoostpolder in 2018 aan 5 personen 
werk geboden in het kader van de banenafspraak.  
 

 

 

Indicatoren 

Verplichte indicatoren 
Laatste 
meting 

Waarde Meeteenheid Bron 
     

01 - Bijstandsuitkeringen 2018 32,40 Aantal CBS - 
Participatie Wet 

Omschrijving: Het aantal volwassenen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners. 

 

Toelichting: Dit aantal is lager dan verwacht, mede als gevolg van economische voorspoed. Dit zie je 
ook terug in de lasten. 

 

02 - Jeugd - In uitkeringsgezin 2015 5,38 % Verwey Jonker 
Instituut – 
Kinderen in Tel 

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

 

Toelichting: Dit cijfer is gedateerd. Gezien de afname van het aantal bijstandsuitkeringen, 
verwachten we dat het is afgenomen. 

 

03 - Jeugd - Werkloosheid 2015 1,57 % Verwey Jonker 
Instituut – 
Kinderen in Tel 

Omschrijving: Percentage werkloze jongeren onder 12 t/m 21 jarigen. 

Toelichting: Dit cijfer is gedateerd. We zien dat het aantal jongeren met een bijstanduitkering daalt en 
verwachten dat dit ook voor jeugdwerkloosheid geldt. 

 

04 - Werk - Banen 2017 838,20 Aantal LISA 

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

Toelichting: Het aantal banen is toegenomen. 

 
 

05 - Werk - Arbeidsparticipatie 2017 68,60 % CBS - 
Arbeidsdeelname 

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

 

Toelichting: Dit percentage is gedaald, voornamelijk doordat de doelgroep verruimd is van 15-65 
jarigen naar 15-75 jarigen. Dit percentage is voor Noordoostpolder iets hoger dan het landelijk 
gemiddelde.  
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06 - Werk - Re-
integratievoorzieningen 

2018 53,80 Aantal CBS - 
Participatie Wet 

Omschrijving: Het aantal lopende re-integratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 
15-64 jaar. 

 

Toelichting: Let op. Een persoon kan meerdere trajecten doorlopen. 
 

 

Overige indicatoren 
Laatste 
meting 

Waarde Meeteenheid Bron 
     

01 - Gezondheid 2017 7,56 rapportcijfer Burgerpeiling - 
Waarstaatjegemeente.nl 

Omschrijving: Waarderingscijfer van de gezondheid. 

 

Toelichting: Dit rapportcijfer is hetzelfde als in 2015 en komt overeen met het landelijke rapportcijfer. 

 
 

02 - Kwetsbaarheid 2017 17 % VNG realisatie - 
Burgerpeiling 

Omschrijving: Percentage van onze inwoners dat kwetsbaar is. 

 

Toelichting: Dit is gedaald ten opzichte van 2015 en komt overeen met landelijke trend en 
gemiddelde. 

 
 

03 - Eenzaamheid 2017 38 % Burgerpeiling - 
Waarstaatjegemeente.nl 

Omschrijving: Percentage van onze inwoners dat zich eenzaam voelt. 

 

Toelichting: Dit aandeel is vergelijkbaar met 2015 en met het landelijk gemiddelde. 

 
 

04 - Sociaal-economische 
status 

2017 6,84 Cijfer 0 - 10 VNG realisatie - 
Burgerpeiling 

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

 

Toelichting: Het cijfer is zowel lokaal als landelijk toegenomen de afgelopen jaren. Noordoostpolder 
loopt hierbij wat in op het landelijk gemiddelde, maar scoort nog wel iets lager.  
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oorkomen 

Pijler 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.  

 

 

Reguliere bedrijfsvoering 

Faciliteren van welzijn en zorg infrastructuur 

Dit doen we door subsidiëring/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 dat 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) 

GR GGD Flevoland 

 

Portefeuillehouder(s) 

M.B.W. Uitdewilligen 

J.W. Simonse 
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Wat hebben we bereikt? 

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. 

   

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 hebben we daarvoor gedaan? 

  

Activiteit Toelichting 
 

Speerpunt 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). 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Het project Toekomstgids richt zich op gezinnen met thuiswonende kinderen van 0-12 jaar die 
opgroeien in armoede. In 2018 zijn 15 gezinnen gekoppeld aan een toekomstgids.  
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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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Het voorkomen van overmatig middelen gebruik en verslaving bij met name jongeren blijft een 
aandachtspunt. De focus ligt op preventieactiviteiten door voorlichtingsactiviteiten op scholen.  
   

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.  

 

 

 

Toelichting status activiteit 

We zitten het forum voor wonen en zorg tweejaarlijks voor. Binnen de strategische raadsagenda 
wordt na een gezamenlijke voorverkenning nu ook het thema ouderen verder uitgediept. 
   

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 op 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.  
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Toelichting status activiteit 

Het nieuwe subsidiebeleid (2017) wordt steeds verder geïmplementeerd. Zo zijn de subsidies voor 
2019 tot € 10.000 verleend bij vaststelling aan vrijwilligersorganisaties. Voor professionele 
organisaties met een subsidie van meer dan € 20.000 zijn afspraken gemaakt over de te bereiken 
maatschappelijke effecten. Deze maatschappelijke effecten zijn in de verlening 2018 voor de eerste 
keer opgenomen en zijn in de verlening 2019 verder aangescherpt. Deze effecten worden nu per 
organisatie bepaald. De stip op de horizon is dat maatschappelijke partners gezamenlijk bijdragen en 
verantwoordelijk zijn aan een maatschappelijk effect.  

Hierbij bepaalt de gemeente wat de effecten moeten zijn, de organisatie bepaalt het hoe. Afhankelijk 
van de activiteiten en de hoogte van de subsidie vinden kwartaalgesprekken plaats en kan worden 
bijgesteld. Ook zijn er afspraken gemaakt over de monitoring en verantwoording. Het gaat dan om 
klantervaringsonderzoeken, registreren en meten van telbare prestaties en storytelling. Een overzicht 
van de subsidieverlening 2018 is opgenomen in deze jaarrekening. 
 

Speerpunt 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 maatschappelijke initiatieven en 
faciliteren goede ideeën vanuit de samenleving.ze 
samenleving.  

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Er zijn diverse initiatieven vanuit organisaties en inwoners waar de gemeente bij aansluit op basis 
van de behoefte.  

 
   

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. 

 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Betreft een reguliere taak van Carrefour welke conform werkplan wordt uitgevoerd. Als gemeente 
stimuleren en faciliteren we bewonersinitiatieven. 
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Speerpunt 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, passend bij de 
leefroutes van de inwoner. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

De sociale teams zijn op 1 september 2018 gestart met de nieuwe manier van werken. De teams 
gaan werken volgens ‘De Nieuwe Route:’ de inwoner met een hulpvraag maakt, samen met zijn 
omgeving en de medewerker van Sociaal Team NOP, een plan waardoor de inwoner weer mee kan 
doen. De overgang van de oude naar de nieuwe teams vindt gefaseerd plaats. De eerste ervaringen 
met het opstellen van een familiegroepsplan volgens de Nieuwe Route zijn positief. STAPP, de 
digitale applicatie die het werk van het sociaal team ondersteunt is aangekocht. 
 

 

Indicatoren 

 

Overige indicatoren 
Laatste 
meting 

Waarde Meeteenheid Bron 
     

01 - Welzijnsvoorzieningen 2018 53 % Burgerpeiling - 
Waarstaatjegemeente.nl 

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

 

Toelichting: Dit percentage is lager dan in 2017. Toen was dit percentage ruim boven de 50%, voor 
zowel Noordoostpolder (56%)  als Nederland (58%).  
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02 - 
(Gezondheids)zorgvoorzieningen 

2018 70 % Burgerpeiling - 
Waarstaatjegemeente.nl 

Omschrijving: Percentage van de inwoners dat (zeer) tevreden is met 
(gezondheids)zorgvoorzieningen 

 

Toelichting: Dit percentage is gedaald ten opzichte van 2017 (74%) en ligt onder het landelijk 
gemiddelde. 

 
 

03 - Zorgtoegang 2018 75 % Cliëntervaringsonderzoek 
Wmo 

Omschrijving: 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." 

 

Toelichting: Dit percentage is ongeveer hetzelfde als de voorgaande jaren. 

 
 

04 - Participatiebeleving 2017 6,33 0 - 10 Burgerpeiling - 
Waarstaatjegemeente.nl 

Omschrijving: Waarderingscijfer van de inspanning burgers te laten deelnemen. 

 

Toelichting: Dit rapportcijfer is hetzelfde als in 2015, terwijl we landelijk een lichte toename van dit 
cijfer zien. 

 
 

05 - Sociaal vangnet 2017 7,02 Cijfer 0-10 VNG realisatie - 
burgerpeiling 

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

 

Toelichting: De score is hoger dan in 2015 (6,76), conform landelijke trend. Maar Noordoostpolder 
scoort ook hoger dan het landelijk gemiddelde.   

 

06 - Vrijwilligerswerk 2017 49 % Burgerpeiling - 
Waarstaatjegemeente.nl 

Omschrijving: Percentage inwoners dat de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk heeft gedaan. 

 

Toelichting: Dit percentage is stabiel en ligt boven het landelijk gemiddelde. 

 
 

07 - Maatschappelijke inzet 2017 4,50 Cijfer 0 - 10 VNG realisatie - 
burgerpeiling 

Omschrijving: 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. 

Toelichting: Noordoostpolder scoort hoger dan het landelijk gemiddelde. Ten opzichte van 2015 
scoren we eveneens hoger. 

 

08 - Mantelzorg 2017 44 % Burgerpeiling - 
Waarstaatjegemeente.nl 

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

 

Toelichting: Dit percentage is stabiel en conform het landelijk gemiddelde. 
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09 - Mantelzorgdruk 2017 36 % Burgerpeiling - 
Waarstaatjegemeente.nl 

Omschrijving: 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. 

 

Toelichting: Dit percentage is gelijk aan 2015 en ligt ongeveer op het landelijk gemiddelde. 

 
 

10 - Huishoudens met 
maatwerkvoorziening 

2018 3008 Aantal Gemeentemonitor Eiffel - 
Gemeeente 
Noordoostpolder 

Toelichting: Dit betreft de maand december. We zien hierin een toename, want de instroom is iets 
hoger door vergrijzing. Terwijl er sprake is van een lagere uitstroom door langer zelfstandig wonen. 
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Pijler 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. 

 

 

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 ook 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 
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) 

M.B.W. Uitdewilligen 

J.W. Simonse 
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Wat hebben we bereikt? 

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 hebben we daarvoor gedaan? 

  

Activiteit Toelichting 
 

Speerpunt 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 subsidiering/contractering. Ten slotte 
stimuleren we de duurzame zorg-infrastructuur.  

 

 

 

Toelichting status activiteit 

De visie op inkoop in het sociaal domein richt zich op beschikkingsarme voorzieningen waardoor 
voor inwoners een drempel wordt weggenomen om hulp te ontvangen.  
   

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. 

 

 

 

Toelichting status activiteit 
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Er is regelmatig ambtelijk overleg met de afvaardiging van de huisartsen in Noordoostpolder over de 
genoemde thema’s. De samenwerking is goed. In Marknesse wordt een pilot uitgevoerd. Het gaat 
om de inzet van een praktijkondersteuner jeugd die gekoppeld is aan de huisartsenpraktijk. De 
praktijkondersteuner jeugd  biedt kortdurende hulp bij jeugdproblematiek om te voorkomen dat GGZ 
zorg nodig is.  
   

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. 

 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

De samenwerking in Flevoland bevindt zich in de startfase. De partijen delen met het Regionaal 
Zorgkompas al een stevige inhoudelijke basis en het ondersteuningprogramma (afspraken 
gemeenten met zorgverzekeraar) kan de samenwerking tussen gemeenten en Zilveren Kruis verder 
brengen. Algemene doelstelling in de samenwerking is het bewerkstellingen van een integraal GGZ-
aanbod in de wijk. De focus ligt daarbij op het versterken van een voorliggende infrastructuur binnen 
de wijk. De samenwerking kent een duidelijk uitgangspunt: het centraal stellen van de cliënt.  

 

In 2018 is het faillissement uitgesproken van de MC groep, onderdeel IJsselmeerziekenhuizen. Om 
de regie op de zorg mee te kunnen voeren is het Dr. Jansencentrum aangekocht. Om de 
toekomstige zorg samen vorm te geven is de gemeente aangeschoven bij de door de minister 
aangestelde Toekomstverkenner van de zorg in Flevoland. Met de Antonius zorggroep is 
overeenstemming dat zij een bod doen op de continuering van de ziekenhuiszorg van de MC groep.  
 

Speerpunt 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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Toelichting status activiteit 

We zien dat dorpen en wijken zelf aan de slag gaan met ontmoetingspunten in de wijk. De gemeente 
stimuleert dit. Waar nodig ondersteunt Carrefour. Carrefour heeft als subsidieopdracht om 
dagactiviteiten op te zetten in de wijken en inwoners te ondersteunen bij het zelf opzetten van 
activiteiten in de dorpen. Passend wonen (langer zelfstandig thuis wonen) wordt een van de thema’s 
die verder wordt uitgediept binnen het onderwerp Ouderen van de strategische raadsagenda. 
   

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 in- en 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. 

 

 

 

 

Toelichting status activiteit 

Op 1 juni 2018 is de inkoop jeugdhulp met verblijf gegund.  Het contract start op 1 januari 2019. De 
aanbieder heeft een ombouwschema uit te voeren wat zorgt voor een transformatie van verblijf in 
een instelling naar ambulante hulpvormen die effectiever en naar verwachting uiteindelijk goedkoper 
zijn. 
 

 

 

Indicatoren 

Verplichte indicatoren 
Laatste 
meting 

Waarde Meeteenheid Bron 
     

01 - WMO - Maatwerkarrangement 2018 47 Aantal CBS - Monitor 
Sociaal Domein 
WMO 

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

 

Toelichting: We zien hierin een toename, want de instroom is iets hoger door vergrijzing. Terwijl er 
sprake is van een lagere uitstroom door langer zelfstandig wonen. 

 

 

 

 



91 

02 - Jeugd - Jeugdhulp 2018 8,70 % CBS - 
Beleidsinformatie 
Jeugd 

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

 

Toelichting: Dit cijfer betreft het eerste half jaar van 2018. We zien hierin een toename ten opzichte 
van de voorgaande jaren. 

 

03 - Jeugd - Jeugdbescherming 2018 1,10 % CBS - 
Beleidsinformatie 
Jeugd 

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

 

Toelichting: Er is een lichte toename ten opzichte van vorig jaar, waarmee we op hetzelfde niveau 
zitten als in 2016. 

 

04 - Jeugd - Jongeren voor de 
rechter 

2015 0,46 % Verwey Jonker 
Instituut - 
Kinderen in Tel 

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

 

Toelichting: Dit cijfer is gedateerd. 

 
 

05 - Jeugd - Jeugdreclassering 2018 0,20 % CBS - 
Beleidsinformatie 
Jeugd 

Omschrijving: 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). 

 

Toelichting: Dit percentage is stabiel en bevindt zich al jaren onder het landelijk gemiddelde. 
 

 

Overige indicatoren 
Laatste 
meting 

Waarde Meeteenheid Bron 
     

01 - Ondersteuning - 
Passendheid 

2018 89 % Cliëntervaringsonderzoek 
Wmo 

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

Toelichting: Dit percentage is iets hoger dan in 2017.  

 
 

02 - Ondersteuning - 
Effectiviteit 

2018 86 % Cliëntervaringsonderzoek 
Wmo 

Omschrijving: 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  

Toelichting: Dit percentage is iets hoger dan in 2017. 

 
 

03 - WMO - Ondersteuning 
thuis 

2018 128 Aantal Gemeente 
Noordoostpolder 
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Omschrijving: Aantal cliënten met door de gemeente verstrekte ondersteuning aan huis per 10.000 
inwoners. 

 

Toelichting: Gedurende 2018 is dit aantal gestabiliseerd. Ten opzichte van medio 2017 is er wel een 
lichte toename. 

 

04 - Beschermd wonen 18+ 2018 98 Aantal Gemeente Almere 

Omschrijving: Aantal 18+ inwoners dat gebruik maakt van de centrumregeling beschermd wonen en 
gerelateerd is aan de gemeente Noordoostpolder. 

 

Toelichting: Dit cijfer is een indicatie omdat dit een centrumregeling betreft, waarbij de gemeente van 
herkomst niet wordt geregistreerd.  
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Wat heeft het gekost? 
 

Lasten Krachtig Noordoostpolder bedragen x € 1.000 

Taakveld  
Rekening  

2017 

Primitieve 
begroting  

2018 

Begroting na 
wijziging  

2018 

Rekening  
2018 

      

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.857 3.926 3.996 3.803 

6.2 Wijkteams 2.035 2.262 2.266 2.287 

7.1 Volksgezondheid 1.526 1.601 1.604 1.545 
     

Voorkomen 7.419 7.789 7.865 7.635 
      

6.3 Inkomensregelingen 18.125 17.712 17.725 16.356 

6.4 Begeleide participatie 7.340 7.438 7.636 7.238 

6.5 Arbeidsparticipatie 2.690 2.545 2.611 2.912 
     

Meedoen 28.155 27.694 27.973 26.506 
      

6.6 Materiële voorzieningen 1.018 1.221 1.219 1.282 

6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ 5.632 6.486 6.543 6.187 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 11.129 10.594 10.589 12.665 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 212 139 139 139 

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.213 1.054 1.054 1.177 
     

Ondersteunen 19.204 19.494 19.543 21.450 
     

Totale lasten 54.777 54.978 55.381 55.590 
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Baten Krachtig Noordoostpolder bedragen x € 1.000 

Taakveld  Rekening2017 
Primitieve 
begroting 

2018 

Begroting na 
wijziging2018 

Rekening2018 

      

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 236 75 177 188 

6.2 Wijkteams - 26 26 23 

7.1 Volksgezondheid - - - - 
     

Voorkomen 236 102 203 211 
      

6.3 Inkomensregelingen 14.636 14.276 14.276 14.107 

6.4 Begeleide participatie - - - - 

6.5 Arbeidsparticipatie 547 75 75 692 
     

Meedoen 15.183 14.351 14.351 14.799 
      

6.6 Materiële voorzieningen 9 9 9 9 

6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ 542 300 300 478 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- - - - - 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 683 - - 1.154 

6.82 Geëscaleerde zorg 18- - - - - 
     

Ondersteunen 1.234 309 309 1.642 
     

Totale baten 16.652 14.762 14.863 16.651 
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Programmadekking vanuit algemene middelen 
 

 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 

 
Algemene dekkingsmiddelen zijn baten die niet specifiek kunnen worden toegerekend. Tot de 
algemene dekkingsmiddelen worden de onderstaande onderdelen gerekend: 

- lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is; 
- algemene uitkeringen van het Rijk; 
- dividenden; 
- saldo van de financieringsfunctie; 
- overige algemene dekkingsmiddelen; 
- onvoorzien. 

 
Een mogelijk saldo tussen de compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds 
werd ook tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, maar een dergelijk verschil kwam alleen voor 
in de beginjaren van het bestaan van het BTW compensatiefonds. 

Lokale heffingen 

 
Noordoostpolder kent de volgende niet besteding gebonden gemeentelijke heffingen: 
Onroerende zaakbelasting (niet) woningen en toeristenbelasting 
 
bedragen x € 1.000 

 
Primitieve 
begroting 

Begroting na 
wijziging 

Realisatie 

Omschrijving  2018 2018 2018 

0.61 OZB woningen 5.263 5.283 5.286 

0.62 OZB niet-woningen 5.972 6.012 6.023 

3.4 Economische promotie 305 350 428 

Totaal 11.540 11.645 11.737 

 

Algemene uitkering 

 
De algemene uitkering wordt door het Rijk op grond van bepaalde verdeelsleutels toegerekend aan de 
gemeenten. De uit te keren bedragen worden in circulaires bekend gemaakt. Gemeenten hoeven niet 
specifiek verantwoording af te leggen over de algemene uitkeringen. 
 
De gerealiseerde algemene uitkering bestaat uit de volgende componenten: 

- de bijstelling van de algemene uitkering 2016 € -292.044 
- de bijstelling van de algemene uitkering 2017 € 12.661 
- algemene uitkering 2018 €   47.391.254 
- totaal algemene uitkering €  47.111.871 
- Deelfonds sociaal domein € 22.759.081 

 Totaal €       69.870.952 
 
bedragen x € 1.000 

 
Primitieve 
begroting 

Begroting na 
wijziging 

Realisatie 

Omschrijving  2018 2018 2018 

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 69.586 70.113 69.871 

Totaal 69.586 70.113 69.871 
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Dividend 
Omschrijving 
 
 

Raming 
begrotingsjaar 
vóór wijziging 

Raming 
begrotingsjaar ná 

wijziging 

Realisatie 
begrotingsjaar 

2018 

Bank Nederlandse Gem. 10.000 49.730 49.730 

Wadinko 0 35.000 35.000 

Enexis  30.000 22.356 22.356 

Vitens 60.000 107.019 107.019 

Totaal 100.000 214.105 214.105 

 
 

Saldo financieringsfunctie 

 
In de begroting wordt een berekening gemaakt van de boekwaarden van investeringen en 
grondexploitatie tegenover het eigen vermogen. Het saldo is het bedrag waarvan wordt aangenomen 
dat het gefinancierd moet worden. De rente over dit bedrag wordt als last in de begroting 
meegenomen. De boekwaarden zijn vrijwel altijd hoger dan het eigen vermogen, er wordt namelijk 
vanuit gegaan dat de investeringen die in een bepaald jaar in de begroting zijn opgenomen, ook dat 
jaar volledig worden uitgevoerd. 
 
Doordat een aantal investeringen niet in het begrotingsjaar maar over een reeks van jaren is 
geprogrammeerd, wijkt de realisatie af van wat oorspronkelijk is geraamd.  
Het saldo van de financieringsfunctie is het saldo van de betaalde rente over aangegane leningen en 
rekening-courantsaldi (lasten) en de ontvangen rente over verstrekte leningen en rekening-
courantsaldi (baten). 
 
bedragen x € 1.000 

 
Primitieve 
begroting 

Begroting na 
wijziging 

Realisatie 

Omschrijving  2018 2018 2018 

Saldo financieringsfunctie 186 -59 -43 

Totaal 186 -59 -43 

 

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. 

 
 

Overhead 
 
bedragen x € 1.000 

 
Primitieve 
begroting 

Begroting na 
wijziging 

Realisatie 

Omschrijving  2018 2018 2018 

0.4 Overhead -13.526 -13.281 -12.852 

Totaal -13.526 -13.281 -12.852 
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Bedrag heffing vennootschapsbelasting 

 

Naar aanleiding van de voorlopige aangifte van de vennootschapsbelasting 2016 is in 2018 een 
bedrag van € 147.060 terugontvangen van de Belastingdienst. 

 
 
bedragen x € 1.000 

 
Primitieve 
begroting 

Begroting na 
wijziging 

Realisatie 

Omschrijving  2018 2018 2018 

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -150 -150 3 

Totaal -150 -150 3 

 

Onvoorzien 
In de primitieve begroting is, in programma 5 Financiën, een raming voor onvoorziene uitgaven 
opgenomen van € 250.000. Hiervan is € 35.000 bestemd voor structurele en € 215.000 voor 
incidentele, onvoorziene uitgaven. In het onderstaande overzicht is aangegeven waarvoor deze 
raming is ingezet.  
 

Gebruik van 
onvoorzien 

Omschrijving Raming 
begrotings-

jaar vóór 
wijziging 2018 

Raming 
begrotings-

jaar ná 
wijziging 2018 

Realisatie 
begrotings-

jaar 2018 

Programma 0 Primitieve raming 250.000 - - 

Programma 4 Werkbudget 
burgemeesters-procedure  

- 30.000 22.978 

Programma 0 Installatie nieuwe 
burgemeester 

- 12.500 9.619 

Programma 4 Opkomst bevorderende 
maatregelen verkiezingen 

- 3.661 0 

Programma 0 Ten gunste van 
rekeningresultaat 

- 203.839 203.839 

 Totaal onvoorzien 250.000 250.000 236.436 
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Paragrafen 
 
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) maken de 
paragrafen verplicht onderdeel uit van de programmaverantwoording. In de paragrafen worden de 
beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, die een grote aanslag 
op de financiële middelen (kunnen) leggen. 
 
Het betreft de volgende (door het Rijk voorgeschreven) paragrafen: 
 

 Lokale heffingen; 

 Weerstandsvermogen en risicobeheersing; 

 Onderhoud kapitaalgoederen; 

 Financiering; 

 Bedrijfsvoering; 

 Verbonden partijen; 

 Grondbeleid. 
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Lokale heffingen 
 
Beleid 
De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. 
De belastingen kunnen gesplitst worden in de onderstaande drie groepen: 
 

 Algemene dekkingsmiddelen: Toeristenbelasting en Onroerendezaakbelasting (OZB) 

 Kostendekkende tarieven: Afvalstoffenheffing en rioolheffing 

 Overige leges en rechten: Liggeld, Burgerzaken, Begraafrechten, Omgevingsvergunningen, 
marktgelden en overig. 
 

Werkelijke inkomsten lokale heffingen 
Inwoners van de gemeente Noordoostpolder dragen via de lokale belastingen en heffingen bij aan de 
financieringen van de investeringen in onderhoud van de leefbaarheid en voorzieningen in hun 
woonomgeving. De OZB, afvalstoffenheffing en de rioolheffing vormen gezamenlijk het gemeentelijke 
woonlastenplaatje voor de inwoner. Deze drie heffingen zijn goed voor 85% van de totale opbrengst 
aan gemeentelijke belastingen en heffingen. Onderstaand overzicht geeft een totaalbeeld van de 
inkomsten van de lokale heffingen zoals opgenomen in de begroting 2018 en de rekening 2018. De 
bedragen zijn exclusief de kwijtschelding. In de verschillenkolom duidt een bedrag met een 
minusteken op een positief verschil. 
 

  
Primitieve 
begroting 

Begroting na 
wijziging 

Realisatie Verschil 

Inkomsten 
Lokale 
heffingen 

 2018 2018 2018 2018 

Onroerendezaakbel woningen 5.263 5.283 5.286 -3 

Onroerendezaakbel niet woningen 5.972 6.012 6.023 -11 

Burgerdiensten 800 800 832 -32 

Afvalverwerking 4.586 4.597 4.610 -13 

Riolering 3.094 3.104 3.112 -8 

Begraafplaatsen 572 572 570 2 

Bouwen & wonen 1.028 1.028 1.153 -125 

Straatmarkten 27 27 28 -1 

Sloopterreinen, stand- & ligplaatsen 26 26 26 - 

Toeristenbelasting 305 350 428 -78 

Bedrijveninvesteringszone 
 

80 82 -2 

Gerealiseerd Resultaat 21.673 21.879 22.150 -271 
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Beleid 
Onroerendezaakbelasting 
 
In de periode vanaf de begrotingsraming tot de aanslagoplegging is de areaaluitbreiding van 
woningen nog fors toegenomen. Mede daardoor is de opbrengst voor de eigenarenheffing voor de 
woningen hoger dan geraamd. Bij de courante niet-woningen is minder leegstand dan waar bij de 
begrotingsraming rekening mee is gehouden. Dit heeft geleid tot een hogere opbrengst. Bij de 
najaarsrapportage zijn de ramingen voor deze twee belastingen dan ook bijgesteld. Voor de 
gebruikersheffing voor niet-woningen is een bedrag bijgeraamd van € 40.000,- en voor de 
eigenarenheffing voor woningen € 20.000,-.  Bij de ramingen wordt verder geen rekening gehouden 
met de oninbare posten. In de rekening zijn deze bedragen wel verwerkt. 
Het overzicht van de totaal geraamde inkomsten ten opzichte van de gerealiseerde opbrengsten ziet 
er als volgt uit:  
 

Opbrengsten 
 

  
Primitieve 
begroting 

Begroting na 
wijziging 

Realisatie Verschil 

Inkomsten Lokale heffingen  2018 2018 2018 2018 

OZB woningen 5.263 5.283 5.286 -3 

OZB niet woningen eigenaarsdeel 3.583 3.583 3.584 -1 

OZB niet woningen gebruikersdeel 2.389 2.429 2.439 -10 

Gerealiseerd Saldo 11.235 11.295 11.309 -14 

 

  



101 

 

Beleid 
 
Afvalstoffenheffing 
Het beleid van de afvalstoffenheffing is gericht op het ophalen, verwerken en afvoeren van 
huishoudelijk afval, waarbij getracht wordt om door middel van gescheiden inzameling en gerichte 
voorlichting de afvalstroom zoveel mogelijk te beperken. De inzameling hiervan is uitbesteed aan 
HVC. Het aantal belastingplichtigen is gestegen. Het rekeningresultaat ligt daardoor iets boven de 
raming. 
 
Kostendekkendheid 
De afvalstoffenheffing mag -op begrotingsbasis- ten hoogste kostendekkend zijn. Aan de hand van 
onderstaande tabel wordt de kostendekkendheid op rekeningbasis inzichtelijk gemaakt. 
 

Afvalstoffenheffing     Rekening 2018 
       

Lasten taakveld afval     4.628.055 

Baten taakveld afval     -900.376 
       

Netto kosten taakveld afval     3.727.679 
       

Toe te rekenen kosten:       

- Kwijtschelding      262.530 

- Overhead      474.734 

- Compensabele btw      857.344 

- Oninbaarheid      13.000 
       

Totale lasten     5.335.287 

       

Totale baten     4.609.714 

       

Dekkingspercentage      86% 
       

       

 
  



102 

 

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

                                                                                                       (in €) 

Omschrijving Raming Rekening Verschil 

 2018 2018 2018 

Rioolheffing Woningen 2.824.288 2.822.554 -1.734 

Rioolheffing Niet-Woningen 279.694 289.319 9.625 

Totaal: 3.103.982 3.111.873 7.891 

 

Kostendekkendheid 
De rioolheffing mag –op begrotingsbasis- ten hoogste kostendekkend zijn. Aan de hand van 
onderstaande tabel wordt de kostendekkendheid op rekeningbasis inzichtelijk gemaakt. 
 

Rioolheffing     Rekening 2018 
       

Lasten taakveld riolering     2.169.194  

Baten taakveld riolering     (29.463) 
       

Netto kosten taakveld riolering     2.139.731  
       

Toe te rekenen kosten:       

- Kwijtschelding     262.530  

- Oninbaarheid      10.000  

- Overhead     270.808  

- Compensabele BTW     386.604  

- Straatvegen (25%)     148.703  
       

Totale lasten     3.218.376  

       

Totale baten     3.111.873  

       

Dekkingspercentage      97% 
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Overige heffingen 
De gemeente Noordoostpolder heft naast bovengenoemde heffingen nog een zevental overige 
heffingen met betrekking tot burgerzaken, omgevingsvergunningen, liggeld, begraafrechten, 
marktgelden en toeristenbelasting. De opbrengst van deze leges zijn verantwoord onder de daarvoor 
bestemde taakvelden. Voor de toeristenbelasting geldt dat deze ten guste van de Algemene 
Dekkingsmiddelen valt. 

  
Primitieve 
begroting 

Begroting na 
wijziging 

Realisatie Verschil 

Inkomsten Lokale heffingen  2018 2018 2018 2018 

Burgerdiensten 800 800 832 -32 

Bouwen & wonen 1.028 1.028 1.153 -125 

Sloopterreinen, stand- & ligplaatsen 26 26 26 
 

Begraafplaatsen 572 572 570 2 

Straatmarkten 27 27 28 -1 

Toeristenbelasting 305 350 428 -78 

Bedrijveninvesteringszone 
 

80 82 -2 

Gerealiseerd Resultaat 2.758 2.803 3.037 -234 

 

Toeristenbelasting 
Bij de toeristenbelasting is wederom sprake van een stijging van de opbrengst. Zowel het aantal 
reguliere overnachtingen bij toeristische accommodaties als het aantal overnachtingen bij locaties 
voor arbeidsmigranten is toegenomen. In de najaarsrapportage is daarom een bedrag bijgeraamd van 
€ 45.000,-. 

Lokale lastendruk 
 
Tarieven en COELO ranglijst omliggende gemeenten 
Bij de jaarrekening wordt in de paragraaf gemeentelijke heffingen jaarlijks een overzicht opgenomen 
van de tarieven in de omliggende gemeenten met daarbij het rangnummer toegekend door de 
COELO. 
 
In het onderstaande overzicht zijn naast de tarieven van de gemeente Noordoostpolder, de tarieven 
opgenomen van vier omliggende gemeenten. In 2018 staat de gemeente Noordoostpolder op 
rangnummer 133 van de COELO ranglijst. Ten opzichte van 2017 is dit een verbetering, destijds stond 
de gemeente Noordoostpolder op rangnummer 174. 
 

Gemeente 
Afvalstoffen 
éénpersoons 
huishouden 

Afvalstoffen 
meerpersoons 

huishouden 
Rioolheffing OZB woning 

Totale 
woonlast 

meerpersoons 
huishouden 

COELO 
Ranglijst 

Noordoostpolder 217 255 174 0,1507% 710 133 
Urk 204 204 283 0,1887% 883 360 
Dronten 219 219 127 0,1602% 674 86 
Lelystad 245 289 155 0,1923% 769 246 
Steenwijkerland 172 197 227 0,1065% 639 40 

Bron: Coelo digitale atlas 2018. De bedragen voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de totale woonlasten zijn in euro's. 
Nummer 1 heeft de laagste woonlasten, nummer 387 de hoogste. 
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Kwijtscheldingsbeleid 
 
In 2018 zijn 1.404 kwijtscheldingsbesluiten genomen. Hiervan werden er 1.203 toegewezen en 201 
afgewezen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal verzoeken om kwijtschelding met 4 verzoeken 
afgenomen. Het aantal afwijzingen is ten opzichte van 2017 toegenomen. Toen zijn 177 
kwijtscheldingsverzoeken afgewezen. Het kwijtgescholden bedrag is mede daardoor ook lager dan 
voorgaand jaar. Hierbij moet worden opgemerkt dat bij de begroting geen rekening is gehouden met 
de impact op de verwachte hoogte van het kwijt te schelden bedrag van de in 2018 doorgevoerde 
tariefdaling van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. 
 
Van de toewijzingen hebben 864 belastingschuldigen automatisch kwijtschelding ontvangen. Deze 
groep blijft jaarlijks stijgen. De groep die in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding wordt 
gevormd door belastingschuldigen die langdurig van een minimaal inkomen moeten rondkomen en 
waaraan vorig jaar ook kwijtschelding is verleend.  
De controle op het verlenen van automatische kwijtschelding wordt uitgevoerd middel van 
bestandsvergelijking door de Stichting Inlichtingenbureau. Deze stichting is opgericht door het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Tegen een genomen kwijtscheldingsbesluit kan de 
belastingschuldige bij het college in beroep gaan. In 2018 werden 6 beroepschriften ontvangen. 
Hiervan zijn er 3 geheel of gedeeltelijk toegewezen. 
 
Om een volledig beeld te krijgen over het kwijtscheldingsverloop van de afgelopen twee jaar zijn in het 
onderstaande overzicht ook de rekeningcijfers over 2018 opgenomen. 
 

  
Primitieve 
begroting 

Begroting na 
wijziging 

Realisatie Verschil 

Kwijtschelding  2018 2018 2018 2018 

Afvalstoffenheffing -308 -308 -287 -21 

Rioolheffing -235 -235 -209 -26 

Onroerende zaakbelasting -9 -9 -3 -6 

Gerealiseerd Saldo -552 -552 -499 -53 
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Beleid 

In 2013 is de nota weerstandsvermogen en risicomanagement herzien en vastgesteld. In deze nota is 
bepaald welke instrumenten ingezet worden voor de financiering van de incidentele en structurele 
risico’s. Gemeenten moeten zelf een beleidslijn formuleren over de in hun organisatie noodzakelijk 
geachte weerstandscapaciteit in relatie tot de specifieke risico’s. In deze nota is dit beleid voor 
Noordoostpolder uiteengezet. In deze nota wordt eerst een uitleg van de belangrijkste begrippen 
gegeven, de weerstandscapaciteit nader toegelicht en volgt een inventarisatie van de risico's. Voor 
verdere detaillistische uiteenzetting van de doelen en definities omtrent het beleid 
weerstandscapaciteit en risico’s verwijzen wij naar deze nota. 
 
Het weerstandsvermogen is te definiëren als “het vermogen om niet-structurele financiële risico’s op te 
kunnen vangen, zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt.” Deze risico’s zijn 
kosten die niet zijn gedekt middels de begroting of waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of 
verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor de gezondheid van de 
financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. 
In artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording is het belang aangegeven van het voeren 
van een adequaat risicomanagementbeleid. Uit dit artikel volgt dat de paragraaf inzake het 
weerstandsvermogen tenminste bevat: 

a. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s; 
b. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;  
c. een inventarisatie van de risico’s; 
d. kengetallen; 
e. beoordeling van de onderlinge verhoudingen tussen kengetallen in relatie tot de financiële 

positie. 
Een risico is een kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel 
belang die niet is voorzien. De risico’s die relevant zijn voor het weerstandsvermogen zijn die risico’s 
die niet op een andere manier zijn ondervangen. 
 

Weerstandscapaciteit 

In dit onderdeel wordt de weerstandscapaciteit toegelicht en zijn de bijbehorende risico’s 
geïnventariseerd. Het gaat om een inventarisatie op hoofdlijnen. De inventarisatie krijgt voor het 
bepalen van het weerstandsvermogen zijn waarde als de risico’s financieel worden vertaald en in 
relatie worden gebracht met de weerstandscapaciteit. Om verantwoord en onderbouwd een 
minimumniveau van de algemene reserve vast te kunnen stellen is er een risico-inventarisatie en –
analyse gemaakt. De resultaten zijn meegenomen in deze paragraaf. De weerstandscapaciteit is als 
volgt opgebouwd: 

 de opgenomen ruimte in de stelpost voor onvoorziene uitgaven; 

 het vrij aanwendbare deel van de algemene reserve; 

 het overige deel van de algemene reserve, mits bij onttrekking aan de reserve tegelijkertijd 
middelen worden vrijgemaakt om de derving aan bespaarde rente structureel op te kunnen 
vangen; 

 de stille reserves, zijnde die activa waarvan de boekwaarde lager is dan de werkelijke waarde 
en die direct verkoopbaar zijn; 

 de eventuele ruimte in de belastingcapaciteit. 
 
Ten aanzien van het weerstandsvermogen maken we onderscheid tussen  

 incidenteel weerstandsvermogen; dit is de mate waarin risico’s met een eenmalig karakter 
opgevangen kunnen worden door de incidentele weerstandscapaciteit. De incidentele 
weerstandscapaciteit bestaat in hoofdzaak uit de Algemene Reserve. 

 structureel weerstandsvermogen; dit is de mate waarin risico’s met een structureel karakter 
opgevangen kunnen worden door structurele weerstandscapaciteit. Dit betreft de structurele 
ruimte in de exploitatie en bestaat o.a. uit de onbenutte belastingcapaciteit, de post 
onvoorzien structureel en het structureel begrotingssaldo.  

.  
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Ad a.) Onvoorzien 
In de begroting werd het budget voor onvoorzien betrokken in de beoordeling van de 
weerstandscapaciteit. Na afloop van een begrotingsjaar is het budget voor onvoorzien niet meer 
relevant voor de weerstandscapaciteit. 
 
Ad b.) Reserves 
In de rekening 2018 is het eigen vermogen van Noordoostpolder berekend op  
€ 100,7 miljoen exclusief bestemming van het resultaat. Onderdeel van het eigen vermogen is het 
deel van de algemene reserve € 18 miljoen. Het inzetten van deze reserves voor een risico dat zich 
manifesteert is mogelijk ondanks dat een deel van deze reserves zijn geoormerkt. Indien deze 
geoormerkte reserves toch worden ingezet voor een ander doel betekent dit dat het beleid hierop 
overeenkomstig moet worden aangepast.  
 
Ad c.) Stille reserves  
Stille reserves ontstaan als de marktwaarde van vaste activa hoger is dan de boekwaarde. Bij de 
beoordeling van stille reserves dient rekening gehouden te worden met de beschikbaarheid op korte 
termijn. Kanttekening hierbij is dat de waardering van een bezitting een momentopname is. Bij 
werkelijke verkoop kan de prijs hier sterk van afwijken. Onderscheid kan worden gemaakt tussen stille 
reserves in materiële vaste activa, de financiële vaste activa en de voorraden. 
 
Ad d.) Belastingcapaciteit 
De belastingcapaciteit is de ruimte om belastingen en heffingen te kunnen verhogen.  
Dit is vooral afhankelijk van de keuzes die de Raad hierin wil maken. Als uitgangspunt wordt 
aangenomen dat de ruimte die Noordoostpolder hier heeft nihil is. De mogelijkheid om inkomsten te 
realiseren wordt op dit punt buiten beschouwing gelaten. 
 

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). 
 
Marktontwikkelingen en planningen  
Als gemeente lopen wij soms risico’s bij het te koop aanbieden van grond. Vooral risico’s op 
verschillen tussen de verwachte opbrengsten en de werkelijke opbrengsten. Deze verschillen ontstaan 
vaak door externe factoren waar de gemeente geen invloed op heeft. Bijvoorbeeld 
marktontwikkelingen, renteontwikkelingen of bezwaarprocedures bij de planvorming. Hoe groot deze 
risico’s zijn, is moeilijk in te schatten. De gevolgen zullen zoveel mogelijk binnen de complexen zelf 
worden opgevangen. Voor de complexen waarop nu verlies wordt verwacht, wordt een 
verliesvoorziening getroffen ten laste van de reserve grondexploitatie. De verliesvoorzieningen worden 
ieder jaar geactualiseerd.  
De exploitaties met het grootste risicoprofiel zijn complex 50 (Centrumplan Emmeloord), complex 82 
(Wellerwaard), de complexen 34 en 38 (De Munt II fasen 1 en 2) en complex 65 (Ens Zuidoost).  
 
 
Centrumplan Emmeloord  
In 2017 is de grondexploitatie Centrumplan Emmeloord vastgesteld. De uitvoering van het plan is 
vervolgens van start gegaan. Er is veel interesse in de afname van grond voor commerciële 
ontwikkelingen en appartementen. De eerste uitgiftes hebben begin 2018 plaatsgevonden. Op 
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onderdelen zijn grondprijzen verhoogd en is het budget voor het bouwrijpmaken van het deelgebied 
De Deel opgehoogd als gevolg van extra voorzieningen.  
Risico’s voor dit complex zijn de hogere kosten van de aanleg van de openbare ruimte en het 
stagneren van grondverkopen.  
 
Complex Wellerwaard  
De verkoop van de woningbouwkavels loopt achter bij de planning. Wel is er veel interesse in de 
bouwkavels. In 2018 heeft dit geleid tot de eerste 3 kaveluitgiftes. De verwachting is dat er in 2019 
nog eens 3 kavels worden verkocht. De aan het water gelegen kavels zijn alle 6 verkocht of onder 
optie en worden zeer waarschijnlijk in 2019 verkocht. Gezien de animo is besloten om begin 2019 de 
eerste 4 aan het water gelegen kavels van fase 2 op de markt te brengen. 
Het grootste risico is dat de vraag naar de buitengewone kavels op een gegeven moment ‘op’ raakt en 
de kavels aan de bosrand van het woningbouwgebied niet ingevuld worden. 
 
Bedrijventerrein De Munt II  
De markt voor bedrijventerreinen in Emmeloord trekt voorzichtig aan. De interesse in afname groeit. In 
2018 is er op De Munt II in totaal circa 2,2 ha verkocht. Het aanbod van grote terreinen wordt 
beperkter. Op de Munt II fase 1 is nog voldoende aanbod aan kleine en middelgrote kavels.  
Voor beide complexen van de Munt II fase 1 en 2 geldt dat er een negatieve boekwaarde bestaat. 
Deze boekwaarde moeten we terugverdienen door kavelverkopen in de (nabije) toekomst. Met name 
in fase 1 is er nog een groot versnipperd aanbod van relatief kleine kavels. Dit aanbod sluit mogelijk 
niet helemaal aan bij de vraag. 
 
Reserve grondexploitaties  
De reserve grondexploitaties bedraagt nu circa € 28,9 miljoen. De gemeente Noordoostpolder heeft al 
voor € 8 miljoen aan voorzieningen getroffen op de BIE’s. Daarmee zijn de financiële risico’s voor de 
grondexploitaties teruggebracht naar een acceptabel niveau onder de huidige waardering van de 
gronden. Het verloop van de reserve kan in de volgende jaren sterk worden beïnvloed door de 
plannen in het centrum van Emmeloord. 
 
 
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. Zo kunnen er bijvoorbeeld in één jaar veel dure voorzieningen nodig zijn, zoals aanpassingen 
in woningen.  
Inwoners met een hulpvraag 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 
zorginfrastructuur binnen de gemeente. Dat doen wij met de opbouw van sociale teams, een 
interventieteam en de dienstverlening van specialisten aan het sociaal team. 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 de beschikbare 
budgetten van 2020. Ook hier gaat het om een open-einde regeling. 
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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 zijn de tarieven 
daarom verder besproken. Dat gebeurt als onderdeel van het systeem van inkoop en transformatie en 
in samenhang met de doorontwikkeling van het zorglandschap. De tarieven zijn in 2018 geïndexeerd.  
 
Ad 3) Lening ziekenhuis is een risico op niet-afbetalen 
Als gevolg van het faillissement van de MC-groep, onderdeel IJsselmeerziekenhuizen, is voor de 
achtergestelde lening plus de te vorderen rente, totaal € 2.488.400, een voorziening gevormd. Dit is 
tevens opgenomen in de decemberrapportage 2018. Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 
wordt nog gewerkt aan de afwikkeling van het faillissement en kan niet worden geschat of (een deel 
van) de lening wordt terugbetaald.  
 
Ad 4) Garantstelling HVC 
Wij zijn Aandeelhouder van het afvalverwerkingsbedrijf HVC. Wij staan garant naar rato van het aantal 
aandelen in HVC. Deze garantstelling is voor ons € 14,25 miljoen. Wij kunnen eveneens 
aangesproken worden op de verliezen van HVC. Wij lopen risico dat wij verliezen van HVC aan 
moeten vullen.  
Het financiële resultaat van HVC is positief. In de recente jaarcijfers over 2017 kwam het resultaat uit 
op € 13,6 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 van haar aandeelhouders krijgen. HVC zal steeds meer afhankelijk zijn 
van bedrijfsafval en van restafval uit het buitenland. Mogelijk heeft de Brexit invloed op de aanlevering 
van brandbaar afval uit het Verenigd Koninkrijk. Dit kan tot lagere inkomsten voor HVC leiden. 
 
In december 2015 heeft de AvA HVC een besluit genomen over het financieel herstructureren van 
HVC. Zo werd o.a. besloten om het dividendbeleid aan te passen. De nettoresultaten van HVC 
worden nu toegevoegd aan het eigen vermogen. Tevens werd afgesproken dat de garantstelling zou 
worden afgebouwd zodat het mogelijk zou zijn dat HVC in 2024 zonder garantstelling nieuwe 
projecten zou kunnen financieren.   
 
De AvA HVC heeft in mei 2018 een besluit genomen over het "Van Gas Los" beleid van HVC. De AvA 
HVC heeft besloten dat "Van Gas Los" een nutstaak is geworden, net als het verbranden van afval. 
Warmtelevering was al een nutstaak. Nieuw is dat alternatieve warmtebronnen, zoals geothermie, ook 
een nutstaak zijn worden. Het gevolg van dit besluit is dat veel Aandeelhoudende gemeenten aan 
HVC hebben gevraagd om te participeren in diverse "Van Gas Los" taken. De in 2015 afgesproken 
daling van de garantstelling staat onder druk. Waar een daling was afgesproken zien we nu weer een 
stijging van de garantstelling in 2018. HVC heeft in de AvA HVC in december 2018 aangegeven in 
gesprek te willen met de aandeelhouders over aanpassing van de afspraken die in 2015 zijn gemaakt. 
 
Ad 5) Tertiaire garantstelling woningcorporaties 
Dit betreft een garantstelling voor sociale woningbouw waarvoor de gemeente een tertiaire 
achtervangfunctie vervult. Per ultimo 2018 vervult de gemeente deze achtervangfunctie voor in totaal 
€ 90,8 miljoen. Het waarborgfonds sociale woningbouw zal eerst aansprakelijk worden gesteld, voor 
zo ver het waarborgfonds niet kan bijdragen zal de gemeente Noordoostpolder verplicht zijn om een 
renteloze lening te verstrekken aan het waarborgfonds. Op basis van een toetsingskader, worden 
risico’s beheerst en beslissingen genomen over of achtervang mogelijk en gewenst is. De financiële 
situatie van de woningbouwvereniging wordt jaarlijks besproken met de gemeente. 
 
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. De GR 
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IJsselmeergroep, die de WSW uitvoert, heeft in 2018 geen tekort. Het risico blijft voor de komende 
jaren wel bestaan. 
 

Blijfkans WSW 2017 2018 2019 2020 2021 

% 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 

Per arbeidsjaar € 25.286 € 24.749 € 24.682 € 24.707 € 24.707 

 
 
Ad 7) Vennootschapsbelasting 
Sinds 1 januari 2016 zijn gemeenten vennootschapsbelastingplichtig voor activiteiten waarbij zij 
optreden als ondernemer. Na de inventarisatie en toetsing van alle activiteiten binnen de gemeente 
Noordoostpolder is duidelijk geworden dat de eventueel in de toekomst te betalen belasting nagenoeg 
geheel zal voortkomen uit behaalde fiscale resultaten in het grondbedrijf. Gezien er tot op heden nog 
veel onduidelijkheden zijn over de te hanteren uitgangspunten (zoals de toerekening van kosten, 
waardering van de fiscale openingsbalans, rentepercentages etc.) is er nog geen realistische 
kwantificatie van de belastingdruk te geven. Vanaf 2016 is een voorlopige aanslag aangevraagd van € 
150.000 te betalen belasting. Dit om te voorkomen dat 8% rente verschuldigd is over het te betalen 
bedrag. Een ander risico is de lopende landelijke discussie om het verkopen van afval ook onder de 
belaste activiteiten te krijgen. Daarnaast wordt er vooroverleg gevoerd over de verwerking van het 
afgesloten Stadshart en het vastgestelde plan Hart voor Emmeloord. Voor de aangifte over 2016 is 
verlengd uitstel aangevraagd. Voor de aangifte over 2017 is regulier uitstel aangevraagd. 
 
 
Ad 8) BUIG 
Het aantal uitkeringsgerechtigden is de afgelopen periode gestegen. Het risico bestaat dat de 
uitkeringslasten hoger uitvallen dan de uitkering die wij van het Rijk krijgen.  Een deel van het risico is 
afgedekt. In 2018 is al een tekort van 4% begroot. Als het tekort meer is dan 7,5% kunnen wij 
compensatie aanvragen bij het Rijk vanuit een vangnetuitkering. Het risico dat wij lopen is dus 3,5%. 
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Risicoprofiel 
Naast de reguliere risico’s in de bedrijfsvoering is er een risico-inventarisatie opgesteld in verband met 
de gemeentelijke ambities voor de komende jaren in relatie tot de exploitatie en ontwikkeling van de 
reservepositie. Voor de belangrijkste zaken van materiële omvang zijn risico-inventarisaties en 
risicoanalyses gemaakt. Zaken die binnen aanvaardbare grenzen onderdeel vormen van het normale 
bedrijfsrisico van de gemeente zijn niet opgenomen. Een adequaat risicomanagement ondervangt de 
noodzaak hiertoe.  
In de matrix op de volgende pagina staan de grootste risicogebieden opgenomen. Deze risico’s zijn 
gesplitst naar de reserve waaruit een manifestatie van het risico financieel gedekt zou moeten worden. 
Op basis van de matrix heeft ieder risico een indeling in een categorie (van zeer laag tot zeer hoog) 
waaruit het bijbehorende risicoprofiel blijkt.  

Risicoprofiel 

Kans dat het risico zich manifesteert Zeer laag Laag Gemiddeld Hoog Zeer hoog 

Kans op voordoen risico 0%-20% 20%-40% 40%-60% 60%-80% 80%-100% 

Categorie per risico 1 2 3 4 5 
      

      

Nr Risicoprofiel Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3 Categorie 4 

  
Algemene 

reserve 

Specifieke 
bestemmings- 

reserve 

Reserve 
Sociaal 
Domein 

Reserve 
grond-

exploitaties 

Bouwgrondexploitatie 3    X 

WMO  3   X  

Jeugd 4   X  

Participatie 3   X  

Minimabeleid 3   X  

Lening ziekenhuis 3 X    

HVC 3 X    

Garantstellingen 2 X    

Tertiaire achtervang 2 X    

WSW 3   X  

Vennootschapsbelasting 4 X    

Omgevingswet 4 X    
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   Bedragen x € 1.000 

Omschrijving Kwantificatie Laag (2) Gemiddeld (3) Hoog (4) 

 risico 30% 50% 70% 
     

Bouwgrondexploitatie 5.000.000   2.500.000  -  

WMO 2.500.000  -  1.250.000  -  

Jeugd 2.500.000  -   1.750.000  

Participatie / BUIG 2.750.000  -  1.375.000   

Minimabeleid 500.000   250.000  -  

Garantstellingen 12.900.000  3.870.000   -  

Tertiaire achtervang 25.000.000  7.500.000  -  -  

Wet sociale werkvoorz.  5.000.000  -  2.500.000  -  

Vennootschapsbelasting 600.000  -  -  420.000  

Omgevingswet  1.200.000   -  840.000  
     

Risico 57.950.000 11.370.000 7.875.000 3.010.000 
     

Totaal risico 22.255.000    
     

     

     

 
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. 

   
in € 

Confrontatietabel  
   

+ Vrij Aanwendbaar Algemene Reserve 18.010.746 

+ Reserve Sociaal Domein 3.937.195 

+ Reserve Grondexploitatie 28.869.479 

+ Onvoorzien 250.000 

- Risicomanifestatie -22.255.000 
   

Subtotaal weerstandsvermogen 28.812.420 

   

+ Geoormerkte bestemmingsreserves 49.475.704 

+ Stille Reserves (prudente schatting) 10.000.000 
   

Eindtotaal weerstandscapaciteit 88.288.124 
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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 om te zetten zijn 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. 

    

 Realisatie Begroting Realisatie 

 2017 2018 2018 
    

Current ratio 3,97 1,34 2,90 

Quick ratio 2,66 0,60 1,94 

Netto werkkapitaal (*1000) € 27.996 € 6.075 € 31.988 
    

 

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. 

 Realisatie Begroting Realisatie 

 2017 2018 2018 
    

Netto schuldenquote -0,07 0,17 -0,07 

- Minus leningen verstrekt -0,07 0,17 -0,07 
    

 

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.  
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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. 
 

 Realisatie Begroting Realisatie 

 2017 2018 2018 
    

Solvabiliteit I 0,77 0,62 0,75 

Solvabiliteit II 4,71 2,48 3,42 

Debt ratio 0,13 0,28 0,16 
    

 

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. 

 Realisatie Begroting Realisatie 

 2017 2018 2018 
    

Voorraadquote 0,09 0,11 0,12 
    

 

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. 

 Realisatie Begroting Realisatie 

 2017 2018 2018 

    

Exploitatieruimte 0,03 0 -0,03 
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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 afvalstoffenheffing voor een woning 
met gemiddelde waarde in die gemeente. 
De belastingcapaciteit wordt 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), uitgedrukt 
in een percentage. 

 Realisatie Begroting Realisatie 

 2017 2018 2018 
    

Woonlasten 734 700 709 

Landelijk gemiddelde 723 723 721 

Belastingcapaciteit 101,5% 96,8% 98,3% 
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Onderhoud kapitaalgoederen 

Groen, water en wegen 

Groen, speelvoorzieningen en bossen 
 
Beleidskaders, onderhoudsniveaus en beheerplannen 
Het beleid voor groen en bossen staat in het Beleidsplan Openbare Ruimte 2014-2024 (hierna: BOR). 
Het BOR is onze ‘Nota beheer openbare ruimte’, zoals bedoeld in artikel 19 van de Financiële 
beheersverordening.   
 
Verbeteren onderhoud openbaar groen 
Er is extra budget ingezet om na een jarenlange bezuiniging een kwaliteitsverbetering in het openbaar 
groen te realiseren. De onkruidbeheersing in het groen langs de hoofdwegen is verhoogd naar A-
niveau nadat in 2018 het onderhoud van het groen in de woonwijken al was verbeterd naar B-niveau. 
Op verschillende locaties is kleurrijke beplanting aangebracht. Onderhoudsinitiatieven in het groen van 
bewoners zijn gestimuleerd en gefaciliteerd. 
 
De gevraagde kwaliteit is niet het gehele jaar gerealiseerd. Met name in de zomermaanden is veel 
overlast van onkruid geweest. De aannemer heeft hier onvoldoende capaciteit op ingezet. 
Verbetermaatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. Bijkomende oorzaak was dat in een 
aantal plantvakken de hogere kwaliteit niet gerealiseerd kon worden doordat de aanwezige beplanting 
niet meer vitaal was. In de afgelopen maanden is een start gemaakt om deze plantvakken te 
renoveren. Tenslotte zijn ook de eigen werkprocessen, o.a. de inzet van de gemeentelijke 
straatreiniging en de opzet van het contract, kritisch beoordeeld en waar nodig bijgesteld.  
 
Droogte 
De extreme droogte van afgelopen zomer heeft schade aan beplanting en bomen tot gevolg gehad. 
Komende jaar zal duidelijk worden welke bomen en groenvakken blijvende schade hebben.  
 
Meer onderzoek aan bomen nodig door boomziekten 
Door boomziekten/plagen is extra monitoring nodig. We onderzoeken voortdurend in hoeverre het 
bomenbestand voldoende vitaal en veilig is. Zieke bomen welke gevaar opleveren worden verwijderd. 
We kijken of de wijze van beheer en vervanging voor de toekomst voldoet. In 2019 komen we met een 
voorstel om het bomenareaal toekomstbestendig te gaan beheren. 
 
Andere middelen voor onkruidbestrijding nodig door nieuwe regels 
Vanaf het afgelopen jaar 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 het onderhoudsniveau te blijven halen.  
 
Speelplaatsen 
De speelplaatsen zijn volgens gemaakte afspraken onderhouden en op basis van de wettelijke kaders 
beheerd. De incidentele kwaliteitsimpuls van de afgelopen 3 jaar is omgezet in een structurele 
verhoging van het budget.  
 
Stedelijk water 
In een meerjarig programma (2016-2018) hebben Waterschap Zuiderzeeland en de Provincie 
Flevoland aan de hand van een door de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) 
ontwikkelde methodiek ecologische doelen naar kwaliteitsklasse vastgesteld. Voor deze wateren mag 
naar kwaliteit geen achteruitgang plaatsvinden. Om vast te stellen in hoeverre aan deze voorwaarde 
kan worden voldaan zijn in de periode 2014-2017 in samenwerking met de gemeente, als eigenaar 
van de wateren in Emmeloord, Marknesse en Tollebeek, metingen uitgevoerd. Vervolgens zijn deze 
wateren in 2018 samen visueel geïnspecteerd. In Tollebeek kan door te hoge kroosbedekkingen niet 
aan de doelstellingen worden voldaan en is sprake van “gedegenereerde wateren”. Door toestroom 
van voedselrijke kwel als gevolg van noodzakelijke drooglegging en blad kan niet voldaan worden aan 
de gevraagde kwaliteitseisen. De overige wateren voldoen wel aan de hiervoor eerder vastgestelde 
kwaliteitsniveaus. Een punt van aandacht voor de wateren in De Erven en Marknesse blijft het 
uitbannen van een in het water aanwezige exoot, het ongelijkbladig vederkruid.  
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Onderhoud wegen en kunstwerken 
De wegen, bruggen en dergelijke worden jaarlijks geïnspecteerd volgens de CROW-methodiek. De 
civiele kunstwerken worden tweejaarlijks geïnspecteerd, inclusief een conditiemeting volgens de NEN 
2767. Wegen worden jaarlijks geïnspecteerd volgens de beheersystematiek van het CROW. Voor de 
uitvoeringsplanning is de volgende prioriteitsvolgorde gehanteerd: veilig, heel en schoon.  
 
Wegenonderhoud 
Voor het groot wegenonderhoud is een voorziening ingesteld, waar jaarlijks aan wordt gedoteerd op 
basis van het beheersplan groot wegenonderhoud. In 2018 is het asfaltonderhoud opnieuw 
aanbesteed. Ondanks de stijgende prijzen in de GWW sector, is er scherp ingeschreven.   
 
De werkzaamheden zijn binnen de planning en het budget afgerond. Er is onderhoud uitgevoerd aan 
de volgende wegen, te weten: 
 

 Zuidermeerweg; 

 Noordermeerweg; 

 Espelerpad; 

 Vollenhoverdijk; 

 Zwijnsweg; 

 Vuurpad. 
 
De volgende herinrichtingswerkzaamheden zijn uitgevoerd:  

 Afkoppelen hemelwater en herinrichting Emmeloord Centrum-Oost, fase 4; 

 Afkoppelen hemelwater en herinrichting Meute/Jachthondenstraat en omgeving Creil; 

 Afkoppelen hemelwater en herinrichting Walstraat en omgeving Kraggenburg;  

 Herinrichting Leeuwenkruising. 

 Aanleg rotonde Amsterdamweg/Randweg  
 
Extra investering om wegbermen veiliger te maken 
Diverse bermen in het buitengebied zijn afgegraven om de waterafvoer te verbeteren. 
De komende jaren wordt er verder geïnvesteerd om de wegbermen in het buitengebied veiliger te 
maken. Het gaat hier om het aanbrengen van bermverharding en indien nodig het verlagen van de 
wegbermen. Deze investering voorziet in de aanpak van de wegen met de hoogste prioriteit ten 
aanzien van de bermen. 
 
Vervanging bruggen 
Voor de vervanging van de verkeersbruggen wordt jaarlijks een bedrag gedoteerd aan de 
vervangingsreserve bruggen. De reservering voor de vaste bruggen loopt gelijk op met de 
vervangingsopgave. De verkeersbruggen in het buitengebied worden constructief doorgerekend in het 
kader van de veiligheid. Hiermee wordt bepaald wat de maximale restlevensduur van de verschillende 
bruggen is en of er (besparing) alternatieven voor vervanging mogelijk zijn. Deze bruggen staan in de 
periode 2023-2030 op de planning voor vervanging. De uitkomsten van dit onderzoek worden 
meegenomen in het nieuw op te stellen vervangingsplan. 
 
Wegduikers 
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. 
 
Financiën  
Met uitzondering van het budget voor het groenonderhoud, zijn de budgetten toereikend om de 
onderhoudsniveau’s te handhaven die de raad heeft vastgesteld. In 2018 zijn extra middelen ingezet 
om de kwaliteit van het kwaliteitsniveau te verhogen. Ondanks de stijgende prijzen (circa 5%) in de 
bouw/grond-weg-waterbouw sector profiteerden we nog van een vrij scherpe aanbestedingsmarkt.  
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Gemeentelijke gebouwen 

Gemeentelijke 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 het beleid (VIV) en de bekende ontwikkelingen, 
zoals duurzaamheid en toekomstige uitbreiding of renovatie. 
 
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. 
 
Financiën 
De beschikbare budgetten zijn voldoende om de gebouwen op het vastgestelde onderhoudsniveau te 
onderhouden. 
 

Riolering 

Op 28 januari 2019 heeft de raad het Watertakenplan (WTP) voor de planperiode 2019-2024 
vastgesteld.   
Het WTP is een gezamenlijk opgesteld beleidsplan om uit te voeren watertaken met een gezamenlijk 
belang beter op elkaar af te stemmen. Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) heeft plaats gemaakt 
voor het WTP. Voor het waterschap is het beleid, zoals deze wordt vastgesteld in het Transport- en 
Zuiveringsplan voor het beheergebied van de Noordoostpolder meegenomen in het nieuwe WTP. 
Aan zowel de gemeente als het Waterschap zijn wettelijk taken en verantwoordelijkheden 
toegewezen. Door deze taken onderling meer af te stemmen leidt dit tot verbetering van de efficiëntie 
en effectiviteit bij de daarvoor benodigde investeringen, zonder dat er sprake is van suboptimalisatie.   
 
In het WTP staat: 

 Hoe wij de stedelijke omgeving klimaatbestendig en water robuust inrichten; 

 Dat wij samen werken aan: 
o meten en monitoren; 
o duurzaamheid en innovatie; 
o regionale monitoring van kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid, en 
o herijken huidig beleid voor regionale persleidingen en rioolgemalen. 

 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. 

 Het bij voorkeur treffen van bronmaatregelen voor het afvangen van medicijnresten en 
microplastics. 

Begroting 2019 

Na herijking van het kostendekkingsmodel zijn de aangenomen vernieuwingskosten herberekend. 
Doordat de technische levensduur voor de rioleringsstelsels langer is dan op grond van eerdere 
theoretische aannames berekend was, kon het tarief voor de rioolheffing in 2018 worden verlaagd 
naar € 174,00. Voor 2019 blijft de voorziening riolering voldoende kostendekkend en geeft geen 
aanleiding tot aanpassing van het tarief. De beschikbare budgetten zijn voldoende op orde om de uit 
te voeren rioleringsmaatregelen te kunnen uitvoeren.  
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Financiering 

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 hoeveel 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 het erom 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 acht 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 de eigen munteenheid wijzigt, Het gaat erom wat de 
veranderingen in het overzicht van baten en lasten of de balans zijn door de waardewijziging 
van de munteenheid.  

 
Renterisico vaste schuld en vlottende schuld 
Dit zijn twee aparte berekeningen. Daarom worden ze apart weergegeven. 
 
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.   
 
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 
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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.  

  

Renterisico 
Bedragen x € 1.000 

2018 
  

Variabelen Renterisiconorm  

Renteherzieningen nvt  

Aflossingen nvt  
  

Renterisico 0 

Berekening renterisiconorm  

Begrotingstotaal  126.385  

Percentage regeling 20% 
  

Renterisiconorm 25.277  

  

Ruimte t.o.v. renterisiconorm 25.277  

 
Wij beperken ons koersrisico  
Dit komt omdat de rentes van de uitgezette leningen nauwelijks veranderen. Als ze veranderen blijven 
ze vaak onder de huidige rentestand. De beleggingen die wij in bedrijven hebben zijn gewaardeerd op 
de aanschafwaarde. Als het nodig is, worden deze 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 € 2.915.453 aan 
leningen uitstaan (stand per 31-12-2018). Deze staan hieronder in een schema opgenomen. 
 
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, de 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 financiële 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 lange termijn.  
 
Wij hebben geen valutarisico 
De gemeente leent uitsluitend geld uit in euro’s. Of zij vraagt garantie op een lening in euro’s.  
 

Kasgeldlimiet 
 Bedragen x € 1.000 

Begroot 2018 Realistie 2018 
   

Begrotingstotaal  126.385  131.162  

Vastgesteld percentage 8,5% 8,5% 
   

Kasgeldlimiet 10.743  11.149  
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Verstrekte leningen 
 

€ 
 

   

   

Flevomeerbibliotheek  338.000 

Geldlening MFC Tollebeek  620.000 

Achtergestelde lening Vitens  426.256 

Lening Sportclub Emmeloord  72.000 

Startersleningen  512.819 

Duurzaamheidsleningen  413.064 

Fietsregeling personeel  71 

Stichting Cultuurbedrijf NOP   184.238 

Lening Bosbad  100.608 

Vordering RWE inzake Enexis  75.599 

Verkoop Vennootschap B.V.  172.798 
   

Totaal  2.915.453  

 
 
Ter beperking van de koersrisico’s op uitzetting uit hoofde van de treasuryfunctie zijn uitsluitend de 
volgende beleggingsinstrumenten toegestaan: rekening courant, spaarrekening, daggeld, deposito, 
onderhandse geldlening, commercial paper, certificate of deposit, obligatie, medium note en 
garantieproduct.  
 
Aan de stichting Cultuurbedrijf NOP is een lening van € 150.000 verstrekt voor tussentijdse 
investeringen in museum Schokland. Deze lening zal in 5 jaar worden afgelost en het rentepercentage 
bedraagt 1,75%. Het rentepercentage dat gehanteerd wordt voor de lening aan de bibliotheek is 
4,75%. Wat de rente van de achtergestelde lening aan Vitens N.V. betreft ontvangt de gemeente over 
het niet afgeloste deel van de hoofdsom een rentepercentage wat overeenkomt met het gemiddelde 
rentepercentage over 10-jaars Nederlandse staatsleningen, over de 5 voorafgaande kalenderjaren, 
vermeerderd met 1%. Voor 2018 komt het gemiddelde rentepercentage uit op 1,92%. Door de 
verkoop van de aandelen Essent aan RWE hebben de aandeelhouders de lening van Essent aan 
Enexis overgenomen.  

Voor de gemeente Noordoostpolder gaat het per 31-12-2018 om een bedrag van € 75.599. Deze 

lening is opgebouwd uit 4 tranches met looptijden van 3 tot 10 jaar en verschillende rentepercentages. 

Het gewogen gemiddelde rentepercentage voor alle tranches van de lening bedraagt 4,65%. De 

eerste tranche is in 2012 afgelost. De tweede tranche op 30 september 2013 en de derde tranche op 

27 april 2016. De aflossing van de 4
e
 tranche ad € 75.599 vindt plaats in 2019. In het kader van de 

transactie met RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties gegeven aan RWE. 

Voor de gemeente Noordoostpolder gaat het om een bedrag van € 172.798. Het koersrisico dat de 

gemeente loopt is zeer beperkt aangezien deze uitzettingen geen fluctuerende rente opleveren, die 

boven de huidige rentestand liggen.  
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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 betalen en wat wij aan rente ontvangen.  
 

Renteschema 
 Bedragen x € 1.000 

 
Begroot 

2018 
Realisatie 

2018 

    

De externe rentelasten over financiering  157 157 

De externe rentebaten over financiering -/- 98 114 
    

Totaal door te rekenen externe rente  59 43 

    

Doorberekende rente aan grondexploitatie -/- 239 239 

Doorberekende projectfinanciering aan taakveld -/- -  -  
    

Aan taakvelden toe te rekenen rente  -180 -196 

    

Rente over eigen vermogen  -  -  

Rente over voorzieningen  -  -  
    

Aan taakvelden toe te rekenen rente  -180 -196 

    

Aan taakvelden toegerekende rente -/- -  -  

    

Renteresultaat taakveld treasury  -180 -196 

 

  



122 

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 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 0%. Dit is gelijk aan de rente voor de al aanwezige activa. 
Voor investeringen in de openbare ruimte hebben we reserves om de afschrijvingskosten te dekken.  
 
Voor grondexploitaties geldt een andere rente. Het BBV schrijft hiervoor een berekening voor. De 
rente is voor 2018 0,92%. Wordt voor een specifieke grondexploitatie gebruik gemaakt van 
projectfinanciering? Dan kan op het rentepercentage een uitzondering worden gemaakt. 
 
Mogelijk stijgende rente op de kapitaal markt is een belangrijk risico 
Het effect van een stijgende rente is voor nieuwe investeringen groot. Voor de gebruikelijke reserves 
geldt een rente van 1,6%. Dit is het percentage voor de inflatiecorrectie. 
 
 
 

Kasbeheer 

In dit onderdeel leest u hoe de geldstromen zo efficiënt mogelijk op elkaar afgestemd worden. Hierbij 
wordt rekening gehouden met toekomstige inkomsten en uitgaven.  
 
BNG is onze huisbankier  
Betalingsopdrachten worden door elektronisch bankieren aangeleverd. De inning van belasting-
debiteuren gaat zoveel mogelijk met automatische incasso. Hier maakt meer dan 80% van de 
inwoners gebruik van. 
 
Met de BNG zijn afspraken gemaakt over het betalingsverkeer 
Deze staan in een financiële dienstverleningsovereenkomst. Al onze elektronische betalingen lopen 
via de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).  
 
We vragen meerdere financiële instellingen om een aanbieding als we geld willen 
wegzetten/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 

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. In 
2018 is hier verder invulling aan gegeven via activiteiten van het programma Dienstverlening, Krachtig 
Noordoostpolder en Noordoostpolder de Ruimte. In toekomstvisies op clusterniveau worden 
doorvertalingen gemaakt, zoals de visie op Wijkbeheer, het Ingenieursbureau, het KCC en het cluster 
Interne dienstverlening. In 2018 is de organisatievisie en strategie (wij zijn aan zet) geactualiseerd en 
is een onderdeel toegevoegd voor medewerkers om de ambitie en gevolgen voor henzelf in beeld te 
brengen. Dit is tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst geïntroduceerd.  

Algemeen overhead 
De overheadkosten betreffen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de 
medewerkers in het primaire proces. Dat betekent dat in ieder geval de kosten in verband met de 
volgende elementen tot overhead worden gerekend en moeten worden opgenomen:  

 Financiën, Toezicht en Controle gericht op de eigen organisatie;  
 Personeel en organisatie;  
 Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);  
 Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;  
 Juridische zaken;  
 Bestuurszaken en bestuursondersteuning (exclusief de griffie, omdat die geen onderdeel 

uitmaakt van de ambtelijke organisatie);  
 Informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;  
 Facilitaire zaken en Huisvesting (incl. beveiliging); 
 Documentaire informatievoorziening (DIV);  
 Managementondersteuning primair proces. 

 
Het percentage overheadkosten is berekend door de kosten van Overhead op taakveld 0.4 te delen 
door het totaalsaldo van de lasten (exclusief de toevoegingen aan reserves). 
De overheadkosten voor het jaar 2018 zijn als volgt opgebouwd: 

Overheadkosten 2018 Lasten Baten Saldo 

     

1.1 Salarissen en sociale lasten 7.615.061 -   

2.1 Belastingen 105.009 -   

3.2 Duurzame goederen 1.046.642 -   

3.5.1 Ingeleend personeel 1.068.212 44.238  

3.7 Leges en andere rechten  13  

3.8 Overige goederen en diensten 2.630.332 12.066  

4.3.8 Inkomensoverdrachten - overige  2.500   

4.4.6 Kapitaaloverdrachten - overige overheden  15.593  

7.2 Mutatie voorzieningen 48.430 -   

7.3 Afschrijvingen 925.616 -   

7.5 Overige verrekeningen (overhead) -435.882 81.583   
     

  13.005.920 153.493 12.852.427 

 
Het percentage overhead voor Noordoostpolder komt voor het jaar 2018 uit op 10,7% bij een totaal 
lastenniveau vóór toevoegingen aan de reserves van € 125.726.417 
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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. Eind 2018 is een 
onderzoek gestart over de doelmatigheid van het inkoopbeleid. Rapportage over dit onderzoek wordt 
in het eerste kwartaal van 2019 verwacht.  
 
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 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.  
 
Verbijzonderde Interne Controle (VIC) 
Interne controleonderzoeken worden verricht om vast te stellen of interne beheersmaatregelen werken 
en of informatie correct is en transacties tot stand komen in overeenstemming met geldende wet –en 
regelgeving (artikel 213 van de Gemeentewet). De keuze voor te onderzoeken processen is 
voornamelijk gebaseerd op basis van gesprekken met de externe accountant, risico’s en wijzigingen in 
processen of wet- en regelgeving en naar aanleiding van uitkomsten van eerdere interne 
controleonderzoeken. In 2018 zijn de processen Sociale Domein en subsidieverstrekkingen uitgebreid 
beoordeeld. Voor de processen Afvalstoffenheffing, Rioolheffing, Onroerendezaakbelasting, Wet 
Onroerende Zaken, inkoop, huisvesting onderwijs en grond is een meer beperkte controle uitgevoerd. 
Een beperkte controle is uitgevoerd op de processen huren en pachten, begraafrechten, treasury, 
personeel, investeringen, leges omgevingsvergunningen en secretarieleges. Verder is er onderzoek 
verricht naar specifieke risico’s, mogelijke staatssteun en is de oplevering van de Single information 
Single audit (SiSa) verzorgd. Het jaarverslag (VIC) wordt separaat ter informatie aan het college 
aangeboden en daarna aan het  Audit Committee en de Rekenkamercommissie. 
 

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 aan 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 het vergroten van de grip;  

 een aantal meer technische onderwerpen zoals inzicht en toerekening van overhead en rente; 

 enkele aanpassingen aan het stelsel van lasten en baten. 
 
De invoering van de wijzigingen verloopt gefaseerd vanaf begrotingsjaar 2016 en liep door tot en met 
2018. Voor 2018 zijn de volgende wijzigingen in de begroting en jaarrekening doorgevoerd: 
1. Een indeling in taakvelden in plaats van beleidsvelden. De begroting kent nog steeds zes 

programma’s met een onderverdeling in pijlers. 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 begroting 2018 zijn er meer afschrijvingsreserves opgenomen door de verplichte activering 
van investeringen met een maatschappelijk nut. Het aantal afschrijvingsreserves voor dekking van 
afschrijvingslasten zal de komende jaren verder toenemen. Voor de exploitatie is het effect 
neutraal. 
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Planning en control documenten zijn vaak lijvige documenten. Vanaf 2018 maken we gebruik van 
LIAS om de planning en control documenten in een  interactieve websiteomgeving te presenteren 
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. Ons doel is om tot een doelmatigere en betere controle te komen met meer aandacht voor 
het opdrachtgeverschap van de raad hierin. 
 

Huisvesting 

In 2017 is geïnventariseerd welke aanpassingen nodig zijn om de werkomgeving nog prettiger, 
functioneler en éénvoudiger beheersbaar te maken. In 2018 is gestart met het doorvoeren van 
verbeteringen. Tegelijkertijd is geconstateerd dat het aantal in- en externe medewerkers de afgelopen 
jaren substantieel gegroeid is. Dat leidt tot druk op de werkomgeving op een aantal dagen. Daarom is 
in 2018 samen met eindgebruikers gezocht naar oplossingen hiervoor. Naar verwachting zal begin 
2019 een voorstel aan de directie en het bestuur worden voorgelegd. 
 

Informatievoorziening en ICT 

In 2018 hebben we een zaaksysteem en een nieuwe applicatie voor het documentaire management 
geïmplementeerd. Dit was een ingrijpende operatie aangezien het de werkzaamheden van elke 
medewerker in onze organisatie raakt. Dit is eind 2018 succesvol afgerond. Teven is een nieuwe 
applicatie in gebruik genomen ter ondersteuning van het digitale bestuurlijke besluitvormingsproces.  
In de loop van 2018 zijn we geconfronteerd met de technische grenzen van onze ICT-infrastructuur. Er 
is een onderzoek gestart naar modernisering van vrijwel de gehele infrastructuur. Dit is nodig om 
nieuwe, benodigde ontwikkelingen te kunnen faciliteren. 
 

Informatieveiligheid en privacy 

 
Met de verdergaande digitalisering wordt de veiligheid van die digitale gegevens steeds belangrijker. 
Hoe waardevoller (en/of persoonlijker) de informatie is, hoe meer maatregelen er getroffen moeten 
worden. In 2018 is het strategisch beleid informatieveiligheid geactualiseerd en samengevoegd met 
het privacybeleid. Hierin is opgenomen hoe de gemeente voor informatieveiligheid en privacy zorgt.  
 
2018 was het jaar van de privacy door de invoering van de Europese Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). De gemeente heeft een privacyverklaring en verwerkingenregister 
gepubliceerd op zijn website, ook voor de gemeenteraad en Rekenkamercommissie. Burgers hebben 
meer rechten gekregen via deze wet. Zij kunnen o.a. vragen om inzage, aanpassing en verwijdering 
van hun persoonsgegevens (recht op vergetelheid). Er zijn drie formele (verwijderings)verzoeken 
binnengekomen en afgehandeld via de Functionaris Gegevensbescherming (FG).  
 
De factor mens speelt bij het waarborgen van informatieveiligheid en privacy een belangrijke rol. Via 
het organiseren van workshops zijn alle medewerkers in 2018 (nogmaals) geattendeerd op hun rol bij 
het waarborgen van de privacy. De FG ontvangt regelmatig adviesvragen hoe hier mee om te gaan.  
 
Het college heeft in 2018 voor de eerste keer verantwoording afgelegd over informatieveiligheid aan 
gemeenteraad en Rijksoverheden via een collegeverklaring.  Eind 2018 is voor deze verantwoording 
over 2018 een zelfaudit afgerond. 
 

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 
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vergunninghouders, archief, monumenten en archeologie. In 2018 is het overleg gestart met de 
provincie over de inhoud van een bestuursovereenkomst IBT voor het tijdvak 2019 – 2023 
 
 

  Adequaat Redelijk Adequaat Onvoldoende Adequaat 

Stoplichtmodel 
    

 

Archief 2017 2018 2019 

(Indicatie) stoplicht 
   

Gemeente Noordoostpolder heeft als een van de eerste gemeenten in Nederland het E-depot (digitale 
archiefkluis) geïmplementeerd. Om de digitale duurzaamheid te borgen, is het E-depot in 2018 uitgebreid 
met een zogenoemde kluisfunctie. Ook is gewerkt aan een totaaloverzicht van de beschikbare informatie in 
de diverse gemeentelijke systemen. In 2018 is een archiefkwaliteitssysteem ingevoerd. Voor 2018 wordt 
naar verwachting een oordeel redelijk adequaat door de provincie afgegeven. De gemeente voldoet aan de 
wettelijke eisen, aan de borging van digitale duurzaamheid, aanwezigheid archiefkwaliteitssysteem DMS), 
terwijl daarnaast continue detailverbeteringen doorgevoerd worden.  

 

Financiën 2017 2018 2019 

(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 deze begroting die structureel en reëel 
in evenwicht is en een gezonde financiële (balans)positie.  
 

 

Huisvesting vergunninghouders 2017 2018 2019 

(Indicatie) stoplicht 
   

De tussentijdse beoordeling van de provincie gaf aan dat gemeente Noordoostpolder halverwege het jaar 
de doelstelling voor het gehele jaar al bijna had gehaald. Het is de verwachting dat de provincie de 
beoordeling adequaat voor heel 2018 zal afgeven.  
 

 

Omgevingsrecht 2017 2018 2019 

(Indicatie) stoplicht 
   

De toezichtsinformatie zit jaarlijks besloten in het jaarverslag van de jaarrekening. 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. Over 2018 
verwachten wij voor de beoordeling te voldoen aan de gestelde criteria.  
 

Wabo 2017 2018 2019 

(Indicatie) stoplicht 
   

In 2018 is de lijn van de afgelopen jaren doorgezet bij toezicht en handhaving. De vastgestelde 
beleidsnota’s zijn actueel en op orde. De prognose is dan ook dat de beoordelingen van toezicht en 
handhaving over 2018 positief zullen zijn. 

 

Monumenten & Archeologie 2017 2018 2019 

(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). De erfgoedinspectie 2017/2018 liet een positieve 
overall beoordeling zien.  

 
 



127 

Juridische zaken 

Ook wanneer het gaat over klachten of bezwaren van onze inwoners en ondernemers, gaan we graag 
het gesprek aan. Ongeveer 70% van de bezwaarschriften wordt zonder tussenkomst van een 
bezwaarschriftencommissie afgehandeld via mediation en gespreksbegeleiders. Vaak is dat doordat 
na een gesprek een bezwaarschrift wordt ingetrokken of dat het college een nieuw (gewijzigd) besluit 
neemt naar aanleiding van de gesprekken. Deze werkwijze wordt ook gehanteerd wanneer er onmin is 
ontstaan tussen partijen. Mediators van de gemeente hebben in 2018 ook  weer diverse malen 
partijen tot elkaar gebracht. 
 

Personeel en organisatie 

De arbeidsmarkt trekt nog steeds aan. Interne en externe mobiliteit wordt hierdoor bevorderd. De 
effecten hiervan zijn ook in Noordoostpolder merkbaar. In 2018 was sprake van ruim 60 vacatures, 
aanzienlijk meer dan voorgaande jaren. Daarbij zijn sommige functies steeds moeilijker te vervullen, 
door krapte op de arbeidsmarkt. Zoals functies op het gebied van ruimtelijke ordening en ICT. Het 
team HR heeft een visie ontwikkelt hoe hier op in te spelen waarbij aandacht is voor het aantrekken en 
vasthouden van de juiste mensen en talenten te ontwikkelen.Tegelijkertijd met de jaarrekening wordt 
separaat een kerncijferboekje over personeel verstrekt waarin kerncijfers personeel zijn opgenomen. 
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Verbonden partijen 
 

Inleiding 
De paragraaf Verbonden Partijen geeft inzicht in doelstellingen, activiteiten en financiële positie van de 
organisaties waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft. Onder 
bestuurlijk belang wordt verstaan: het hebben van een zetel in het bestuur of van stemrecht. Met een 
financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die verloren 
kunnen gaan in geval van faillissement of financiële problemen of wanneer financiële problemen bij de 
verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Wanneer er alleen sprake is van een 
financieel of een bestuurlijk belang, is er geen sprake van een “verbonden partij”. 
 
De gemeente participeert in de volgende gemeenschappelijke regelingen: 

 GR Gemeenschappelijke GezondheidsDienst Flevoland 2008 te Lelystad 

 GR Veiligheidsregio Flevoland 2008 te Lelystad 

 GR IJsselmeergroep (met uitvoeringsbedrijf Concern voor Werk) te Emmeloord 

 GR Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek te Lelystad 
 
De gemeente neemt deel in het maatschappelijk kapitaal van: 

a. Bank Nederlandse Gemeenten NV te Den Haag 
b. Vitens NV te Utrecht 
c. Wadinko NV te Zwolle 
d. Huisvuilcentrale Noordholland NV te Alkmaar 
e. Enexis Holding NV te ’s-Hertogenbosch 
f. Technofonds Flevoland BV te Lelystad 
g. Als gevolg van de verkoop van het voormalige Essent NV: 

a. Vordering op Enexis BV te ’s-Hertogenbosch 
b. Verkoop Vennootschap BV te ’s-Hertogenbosch 
c. Publiek Belang Electriciteitsproductie BV te ’s-Hertogenbosch 
d. CBL Vennootschap BV te ’s-Hertogenbosch 
e. Claim Staat Vennootschap BV te ‘s-Hertogenbosch 

 
De gemeente is enig aandeelhoudster van: 

a. WerkCorporatie Noordoostpolder BV te Emmeloord 
 
Ook neemt de gemeente deel aan een aantal centrumregelingen. Strikt genomen is hier geen sprake 
van een verbonden partij, omdat er geen bestuurlijk belang aanwezig is. Aan de volgende 
centrumregelingen neemt gemeente Noordoostpolder deel: 

a. Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland (directe bijdrage) 
b. Centrumregeling Beschermd Wonen (geen directe bijdrage) 
c. Centrumregeling Vrouwenopvang Oranje Huis (geen directe bijdrage) 

 
Volgens de voorschriften uit het BBV moet van iedere verbonden partij het (geschatte) resultaat plus 
de stand van het eigen en vreemd vermogen per het begin en het einde van het begrotingsjaar 
worden aangegeven. In veel gevallen kan een verbonden partij die gegevens niet tijdig aanleveren. 
De gegevens worden voor zover bekend in deze paragraaf vermeld. 
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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  
 

Jaarrekening 2018 870.417 
 

Jaarrekening 2017 823.981 
 

Bijdrage verantwoord op taakveld 7.1 Volksgezondheid 
    

 

Financiële ratio's Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 
 

Resultaat - - 
 

Eigen vermogen 6.619.591 6.328.242 
 

Vreemd vermogen 9.815.945 9.816.817 
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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 sluitende 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 IJsselmeergroep en daarmee de GR zou worden opgeheven, wordt 
een eventueel overblijvend tekort gedragen door de deelnemende gemeenten. 
   

 
 

Jaarlijkse bijdrage gemeente  
 

Jaarrekening 2018  
 

Jaarrekening 2017  
 

Bijdrage verantwoord op taakveld 6.4 Begeleide participatie 
    

 

Financiële ratio's Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 
 

Resultaat n.n.b. 143.000 
 

Eigen vermogen n.n.b. 2.516.000 
 

Vreemd vermogen n.n.b. 1.521.000 
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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 GR Omgevingsdienst Flevoland en Gooi & Vechtstreek en daarmee de 
GR zou worden opgeheven, wordt een eventueel overblijvend tekort gedragen door de deelnemende 
gemeenten. 
   

 

Jaarlijkse bijdrage gemeente  
 

Jaarrekening 2018 935.765 
 

Jaarrekening 2017 803.108 
 

Bijdrage verantwoord op taakveld 7.4 Milieubeheer 
    

 

Financiële ratio's Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 
 

Resultaat - - 
 

Eigen vermogen 875.000 875.000 
 

Vreemd vermogen 3.064.114 3.064.114 
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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. 
 

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 crises. 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 GR zou worden opgeheven, wordt een eventueel overblijvend tekort 
gedragen door de deelnemende gemeenten. 
   

 

Jaarlijkse bijdrage gemeente  
 

Jaarrekening 2018 1.868.983 
 

Jaarrekening 2017 1.821.782 
 

Bijdrage verantwoord op taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 
    

 

Financiële ratio's Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 
 

Resultaat 653.241 89.202 
 

Eigen vermogen 9.337.967 8.652.894 
 

Vreemd vermogen 6.186.221 5.748.245 
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Bank Nederlandse Gemeenten N.V. Den Haag 
  

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap 

Betrokken partijen 
Nederlandse overheden (50% Rijk/50% gemeenten, 
provincies en waterschappen) 

Bestuurlijk belang 
Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van 
aandeelhouders. 

 

Bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen 

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

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. 

 
   

 

Jaarlijkse bijdrage gemeente  
 

Jaarrekening 2018  
 

Jaarrekening 2017  
 

Bijdrage verantwoord op taakveld - 
    

 

Financiële ratio's Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 
 

Resultaat 337.000.000 393.000.000 
 

Eigen vermogen 4.990.000.000 4.220.000.000 
 

Vreemd vermogen 132.519.000.000 135.072.000.000 
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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. 

 
   

 

Jaarlijkse bijdrage gemeente  
 

Jaarrekening 2018  
 

Jaarrekening 2017  
 

Bijdrage verantwoord op taakveld - 
    

 

Financiële ratio's Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 
 

Resultaat 200.000.000 200.000.000 
 

Eigen vermogen 3.804.000.000 3.704.000.000 
 

Vreemd vermogen n.n.b. 3.814.000.000 
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Huisvuilcentrale Noord-Holland N.V. Alkmaar 
  

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap 

Betrokken partijen 
HVC heeft 46 aandeelhoudende gemeenten en 6 
waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland 
en Friesland. 

Bestuurlijk belang 
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. 
   

 

Jaarlijkse bijdrage gemeente  
 

Jaarrekening 2018  
 

Jaarrekening 2017  
 

Bijdrage verantwoord op taakveld - 
    

 

Financiële ratio's Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 
 

Resultaat 13.352.000 13.625.000 
 

Eigen vermogen 116.706.000 103.216.000 
 

Vreemd vermogen 849.006.000 856.450.000 
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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. 

 
   

 

Jaarlijkse bijdrage gemeente  
 

Jaarrekening 2018  
 

Jaarrekening 2017  
 

Bijdrage verantwoord op taakveld - 
    

 

Financiële ratio's Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 
 

Resultaat 13.000.000 48.500.000 
 

Eigen vermogen 526.300.000 525.700.000 
 

Vreemd vermogen 1.223.800.000 1.223.900.000 
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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 zijn beperkt tot het aandelenkapitaal. 
 

   

 

Jaarlijkse bijdrage gemeente  
 

Jaarrekening 2018  
 

Jaarrekening 2017  
 

Bijdrage verantwoord op taakveld - 
    

 

Financiële ratio's Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 
 

Resultaat 1.536.526 3.225.176 
 

Eigen vermogen 67.999.185 67.657.159 
 

Vreemd vermogen 1.511.671 1.521.291 
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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. 
 

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.  

 
   

 

Jaarlijkse bijdrage gemeente  
 

Jaarrekening 2018  
 

Jaarrekening 2017  
 

Bijdrage verantwoord op taakveld - 
    

 

Financiële ratio's Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 
 

Resultaat -50.000 -50.000 
 

Eigen vermogen 70.000 120.000 
 

Vreemd vermogen - - 
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CSV Amsterdam B.V. 's Hertogenbosch 
  

Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

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

Bestuurlijk belang 
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. 
   

 

Jaarlijkse bijdrage gemeente  
 

Jaarrekening 2018  
 

Jaarrekening 2017  
 

Bijdrage verantwoord op taakveld - 
    

 

Financiële ratio's Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 
 

Resultaat -200.000 -200.000 
 

Eigen vermogen 600.000 800.000 
 

Vreemd vermogen - - 
  

  



140 

Publiek Belang Electriciteitsproductie 
B.V. 

's Hertogenbosch 
  

Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

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

Bestuurlijk belang 
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). 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 is voor de aandeelhouders beperkt tot de hoogte van het 
nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap. 

 
   

 

Jaarlijkse bijdrage gemeente  
 

Jaarrekening 2018  
 

Jaarrekening 2017  
 

Bijdrage verantwoord op taakveld - 
    

 

Financiële ratio's Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 
 

Resultaat -20.000 -20.000 
 

Eigen vermogen 1.600.000 1.620.000 
 

Vreemd vermogen - - 
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Technofonds Flevoland B.V. Lelystad 
  

Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

Betrokken partijen Almere, Urk, Lelystad, Noordoostpolder, Dronten, OMFL 

Bestuurlijk belang 
Vertegenwoordiging in de algemene vergadering van 
aandeelhouders. 

 

Bijdragen aan gemeentelijke doelstellingen 

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

Risico's kansen en ontwikkelingen 

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

 

   

 

Jaarlijkse bijdrage gemeente  
 

Jaarrekening 2018  
 

Jaarrekening 2017  
 

Bijdrage verantwoord op taakveld - 
    

 

Financiële ratio's Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 
 

Resultaat n.b. n.b. 
 

Eigen vermogen 12.567.380 14.246.931 
 

Vreemd vermogen 157.101 152.930 
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Verkoop Vennootschap B.V. 's Hertogenbosch 
  

Rechtsvorm Besloten Vennootschap 

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

Bestuurlijk belang 
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. 

 
   

 

Jaarlijkse bijdrage gemeente  
 

Jaarrekening 2018  
 

Jaarrekening 2017  
 

Bijdrage verantwoord op taakveld - 
    

 

Financiële ratio's Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 
 

Resultaat -40.000 -40.000 
 

Eigen vermogen 60.000 100.000 
 

Vreemd vermogen - - 
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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. 

 

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. 
   

 

Jaarlijkse bijdrage gemeente  
 

Jaarrekening 2018  
 

Jaarrekening 2017  
 

Bijdrage verantwoord op taakveld - 
    

 

Financiële ratio's Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 
 

Resultaat -7.500 -7.500 
 

Eigen vermogen 35.000 27.500 
 

Vreemd vermogen 356.260.000 356.260.000 
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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 

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

 
 

   

 

Jaarlijkse bijdrage gemeente  
 

Jaarrekening 2018 1.470.774 
 

Jaarrekening 2017 1.372.330 
 

Bijdrage verantwoord op taakveld Arbeidsparticipatie 
    

 

Financiële ratio's Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2017 
 

Resultaat 9.844 29.416 
 

Eigen vermogen 137.232 107.816 
 

Vreemd vermogen 245.247 108.194 
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Grondbeleid 

Visie op grondbeleid 

De beleidskaders voor het gemeentelijk grondbeleid staan in de nota grondbeleid “op grond van de 
situatie”. Begin 2018 is de nieuwe nota grondbeleid door de Raad vastgesteld.  
 
De ambities van het gemeentelijk grondbeleid zijn drieledig: 

- interveniëren in kwalitatief maatschappelijk gewenst ruimtegebruik; 
- de regie hebben op de ruimtelijke ontwikkeling met het grondbeleid; 
- per situatie de keuze te hebben over het in te zetten instrumentarium, zodat adequaat 

gehandeld kan worden met het oog op de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Zodanig 
dat er een gezonde financiële bedrijfsvoering is binnen grondzaken van de gemeente 
Noordoostpolder. 

 
Doelstelling van het grondbeleid is het zodanig sturing geven aan de inzet en het gebruik van grond 
dat daarmee gestelde doelen kunnen worden gerealiseerd. Grondbeleid is een middel en geen doel 
op zich.  
Het grondbeleid richt zich op het gebruik van de grond als bepalende factor voor de kwaliteit van de 
leefomgeving, uitgaande van de volgende doelstellingen: 
- het bevorderen van een maatschappelijk gewenst ruimtegebruik;  
- het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik;  
- het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten over gebruikers, 
grondeigenaren, ontwikkelaars, corporaties en de overheid.  
 
Bovenstaande doelen roepen de vraag op welk instrument het beste kan worden ingezet op welke 
locatie, in welke omstandigheden met welk doel en wat de randvoorwaarden zijn. Dat vraagt een 
pragmatische benadering. Deze benadering vertalen we voor het grondbeleid in 
opgavegericht/situationeel grondbeleid. De gemeente voert waar nodig en mogelijk vaak actief 
grondbeleid.  
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Actuele prognose 

In exploitatie genomen gronden 
Om een actief grondbeleid te kunnen voeren is een gezonde financiële positie van Grondzaken 
noodzakelijk. Jaarlijks wordt hiervan verslag gedaan in het jaarverslag  
van Grondzaken (Herzieningen en Meerjarenperspectief).  
 
De financiële positie van Grondzaken wordt mede bepaald door de boekwaarde en de 
winstverwachting van de actieve complexen. Daarvan kan het volgende overzicht gegeven worden 
voor het jaar 2018:  

Woningbouw Emmeloord 
De grondverkopen in Emmeloord lopen voor op de planning. Er is veel vraag naar nieuwbouwkavels. 
Om te kunnen (blijven) voldoen aan de behoefte zijn we bezig met de voorbereidingen voor de 
volgende fase (2B) van Emmelhage. De grondprijzen in Emmeloord zijn verhoogd conform de Nota 
Grondprijzen 2019. 
 
Risico 
Er zijn geen noemenswaardige risico’s 

Complex (x €1.000) Boekwaarde Boekwaarde Prognose Prognose 

 1-1-2018 31-12-2018 Eindwaarde Afsluiting 
     

11A - Emmelhage fase 1 4.960.348 791.667 891.882 31-12-2022 

11B - Emmelhage fase 2A -1.636.925 -2.176.854 2.584.852 31-12-2022 
     

Woningbouw Emmeloord 3.323.423 -1.385.187 3.476.734  

Woningbouw dorpen 
De grondverkopen in de kernen Ens en Marknesse lopen voor op de planning. Er is veel vraag naar 
nieuwbouwkavels. In Ens en Marknesse betreft dit voor een deel de inhaalvraag: jarenlang zijn hier 
geen nieuwbouwkavels op de markt gekomen. 
 
De verkoop van woningbouwkavels in de kleinere kernen verschilt per dorp. In Bant Fase 1, Creil, 
Espel en Nagele lopen we wat achter op de planning. In Bant Fase 2, de Walstraat in Kraggenburg en 
Tollebeek loopt de verkoop volgens planning. In Luttelgeest lopen we voor op de planning, op dit 
moment is er nog slechts 1 kavel beschikbaar. De verwachting is dan ook dat het complex in 
Luttelgeest eerder kan worden afgesloten dan vooraf verwacht was.  
 
Risico 
De risico’s van de grondexploitaties ‘woningbouw dorpen’ zijn beheersbaar. Het sturen op de uitgifte 
van woningbouwkavels is de belangrijkste beheersmaatregel. 
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Complex (x €1.000) Boekwaarde Boekwaarde Prognose Prognose 

 1-1-2018 31-12-2018 Eindwaarde Afsluiting 
     

63 - De Kaghe, Espel 0 -117.605 79.601 31-12-2021 

65 - Ens-Zuidoost -1.988.702 -1.648.887 -1.057.608 31-12-2025 

67-1 - Bant-Zuidoost fase I -392.926 -261.418 -327.485 31-12-2021 

67-2 - Bant-Zuidoost fase II -861.360 -737.187 540.611 31-12-2028 

68 - Espel-West -434.452 -371.897 132.830 31-12-2023 

71 - Creil-Oost 4.944 -72.040 664.464 31-12-2025 

72 - Luttelgeest-Zuid 691.390 346.942 173.546 31-12-2020 

75 - Marknesse Zuid, fase III -1.357.608 -1.076.906 2.638.027 31-12-2028 

76 - Nagele -1.125.529 -1.270.036 -196.926 31-12-2021 

77 - Kraggenburg -3.959 -38.013 99.154 31-12-2019 

81 - Tollebeek 0 -54.562 284.720 31-12-2021 
     

Woningbouw dorpen  -5.468.202 -5.301.609 3.030.934  

 

Bedrijventerreinen Emmeloord 
De markt voor bedrijventerreinen in Emmeloord trekt voorzichtig aan. De interesse in afname groeit. In 
2018 is er op De Munt II in totaal circa 2,2 ha verkocht. Het aanbod van grote terreinen wordt 
beperkter. Op de Munt II fase 1 is nog voldoende aanbod aan kleine en middelgrote kavels. De 
grondprijzen van terreinen die vrij beschikbaar zijn, zijn in prijs verhoogd conform de Nota 
Grondprijzen 2019. 
 
Risico 
Voor beide complexen van de Munt II fase 1 en 2 geldt dat er een negatieve boekwaarde bestaat. 
Deze boekwaarde moeten we terugverdienen door kavelverkopen in de (nabije) toekomst. Vooral in 
fase 1 is er nog een groot versnipperd aanbod van relatief kleine kavels. Dit aanbod sluit mogelijk niet 
helemaal aan bij de vraag. 

Complex (x €1.000) Boekwaarde Boekwaarde Prognose Prognose 

 1-1-2018 31-12-2018 Eindwaarde Afsluiting 
     

34 - De Munt II fase 2 -1.868.468 -1.576.436 -681.696 31-12-2021 

38 - De Munt II fase 1 -6.185.446 -5.041.784 -281.343 31-12-2027 
     

Bedrijventerreinen Emmeloord -8.053.914 -6.618.220 -963.039  

 

Bedrijventerreinen dorpen 
De verkoop van bedrijfskavels in de dorpen loopt achter bij de planning. In 2018 is in totaal circa 1,5 
ha verkocht, 1 kavel in Rutten en 3 kavels in Ens. 
De grondprijzen van terreinen die vrij beschikbaar zijn, zijn in prijs verhoogd conform de Nota 
Grondprijzen 2019. 
 
Risico 
De risico’s van deze grondexploitatiecomplexen zijn beperkt. Het grootste deel van de kosten is al 
gemaakt. 
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Complex (x €1.000) Boekwaarde Boekwaarde Prognose Prognose 

 1-1-2018 31-12-2018 Eindwaarde Afsluiting 
     

40 - Ens (vanaf 2009) -360.439 -508.279 736.002 31-12-2027 

41 - Dorpen 698.874 -83.987 608.341 31-12-2023 

42 - Ens -668.199 -224.558 127.911 31-12-2027 

43 - Creilerpad -426.864 -430.791 43.200 31-12-2024 
     

Bedrijventerrein dorpen -756.628 -1.247.615 1.515.454  

 

Bijzondere complexen 
Centrumplan Emmeloord 
In 2017 is de grondexploitatie Centrumplan Emmeloord vastgesteld. De uitvoering van het plan is 
vervolgens van start gegaan. Er is veel interesse in de afname van grond voor commerciële 
ontwikkelingen en woningen. De eerste uitgiftes hebben begin 2018 plaatsgevonden. Op onderdelen 
zijn grondprijzen verhoogd en is het budget voor het bouwrijpmaken van het deelgebied De Deel 
opgehoogd als gevolg van extra voorzieningen.  
  
Risico 
Hogere kosten van de aanleg van de openbare ruimte en het stagneren van grondverkopen. 
 
Wellerwaard 
De verkoop van de woningbouwkavels loopt achter bij de planning. Wel is er veel interesse in de 
bouwkavels. In 2018 heeft dit geleid tot de eerste 3 kaveluitgiftes. De verwachting is dat er in 2019 
nog eens 3 kavels worden verkocht. De aan het water gelegen kavels zijn of worden zeer 
waarschijnlijk in 2019 alle 6 verkocht. Gezien de animo is besloten om begin 2019 de eerste 4 aan het 
water gelegen kavels van fase 2 op de markt te brengen. 
 
Risico 
Het grootste risico is dat de vraag naar de buitengewone kavels op een gegeven moment ‘op’ raakt en 
de kavels aan de bosrand van het woningbouwgebied niet ingevuld worden.  

Complex (x €1.000) Boekwaarde Boekwaarde Prognose Prognose 

 1-1-2018 31-12-2018 Eindwaarde Afsluiting 
     

50 - Centrumplan Emmeloord -3.615.130 -3.854.195 -4.961.220 31-12-2026 

82 - Wellerwaard -5.094.088 -4.675.292 -475.220 31-12-2029 
     

Bijzondere complexen -8.709.218 -8.529.487 -5.436.440  

 

Totaal Bouwgrondexploitatie 

     

Complex (x €1.000)  Boekwaarde Boekwaarde Prognose 

  1-1-2018 31-12-2018 Eindwaarde 
     

Woningbouw Emmeloord  3.323.423 -1.385.186 3.476.734 

Woningbouw dorpen  -5.468.202 -5.301.609 3.030.394 

Bedrijventerreinen Emmeloord  -8.053.914 -6.618.219 -963.039 

Bedrijventerreinen dorpen  -756.628 -1.247.616 1.515.454 

Bijzondere complexen  -8.709.218 -8.529.487 -5.436.440 
     

Totaal  -19.664.539 -23.082.117 1.623.103 
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4.7.5 Grondexploitatieovereenkomsten 
 
Door de Wet ruimtelijke ordening en de hierin opgenomen grondexploitatiewet (afdeling 6.4), zijn 
gemeenten verplicht om de kosten van grondexploitatie te verhalen op de ontwikkelende 
grondeigenaren (artikel 6.17). De eventuele saldi op de complexen komen ten laste of ten gunste van 
de algemene reserve grondexploitatie. De gemeente heeft de volgende anterieure 
grondexploitatieovereenkomsten gesloten waarvoor er nog verplichtingen lopen: 

Complexnaam Functie Status Jaar 
    

Glastuinbouw, Luttelgeest Glastuinbouw Fase 1 en zijn gereed, Fase 3 en 4 in ontwikkeling 2014 

De Balkan, Emmeloord Appartementen Fase 1 gereed; fase 2 is nog niet van start 2016 

Scandinavielaan, Emmeloord Wonen met zorg In aanbouw 2017 

Hannie Schaftweg, Emmeloord Uitbreiding bedrijf In aanbouw 2018 

Meldestraat, Emmeloord Appartementen In aanbouw 2018 

Hoogzijde, Marknesse Grondgebonden woningen In aanbouw 2018 

Het Laantje, Espel Woningbouw In aanbouw 2018 

Breestraat, Marknesse Appartementen In ontwikkeling 2018 
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Verlies- en winstneming 
Af te sluiten complexen 
Met het Ingenieursbureau zijn werkafspraken gemaakt over de afsluiting van complexen. Deze zijn 
mede gebaseerd op het Handboek Grondzaken. De hoofdregel daarbij is dat het complex wordt 
afgesloten na afloop van het eerste volle kalenderjaar na de ondertekeningsdatum van het proces 
verbaal van oplevering van voltooiing van de laatste fase binnen het complex. Ten aanzien van de 
nazorg wordt bij het afsluiten van het complex geld gereserveerd. Dit bedrag wordt per complex 
afzonderlijk bepaald. In 2018 zijn geen grondcomplexen afgesloten. 
 
Systematiek van winstneming 
Als grondslag voor de waardering en resultaatbepaling is in de nota Grondbeleid opgenomen dat 
winsten uit de grondexploitatie slechts worden genomen indien en voor zover deze met voldoende 
mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake 
is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering 
gebracht. 
 
(Tussentijdse) winstneming 
Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat realisatie van winst bij grondexploitaties moet worden 
uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. Dit betekent niet dat pas winst moet worden 
genomen bij het afsluiten van het grondexploitatiecomplex.  
 
Voor tussentijdse winstneming geldt de door de commissie BBV voorgeschreven methode van 
‘percentage of completion’: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd wordt er 
naar rato van de voortgang van de grondexploitatie tussentijds winst genomen.  
De commissie BBV is hier stellig in sinds de Vpb wetgeving van kracht is (1 januari 2016) en over de 
winst van grondexploitaties vennootschapsbelasting betaald moet worden. In de nota Grondbeleid is 
deze methode opgenomen als beleidsregel voor tussentijdse winstneming. 
De gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd wordt er naar rato van de voortgang van de 
grondexploitatie tussentijds winst genomen.  
De commissie BBV is hier stellig in sinds de Vpb wetgeving van kracht is (1 januari 2016)  en over de 
winst van grondexploitaties vennootschapsbelasting betaald moet worden. In de nota Grondbeleid is 
deze methode opgenomen als beleidsregel voor tussentijdse winstneming. 
 
Verliesvoorzieningen 
Conform de regels van het BBV wordt een verliesvoorziening getroffen wanneer een actief complex 
een negatief financieel resultaat laat zien op eindwaarde.  
 
In het onderstaande overzicht is het vrijvallen en/of het treffen van een verliesvoorziening per complex 
inzichtelijk gemaakt. Uit het overzicht komt naar voren dat er voor een bedrag van € 1.007.213 
vrijgevallen is en dat er voor een bedrag van € 455.373 aan verliesvoorzieningen is getroffen.  
Omdat deze ‘opschoning’ jaarlijks gebeurt, is het van belang dat de vrijgevallen voorzieningen in het 
kader van risicomanagement in de algemene reserve grondexploitatie blijven. 
 

Getroffen voorzieningen  
Bedrag 

(x € 1.000) 
     

34 De Munt II Fase 2  682  

38 De Munt II Fase 1  281  

50 Centrumplan Emmeloord  4.961  

65 Ens  1.058  

67-1 Bant Zuidoost Fase 1    327  

76 Nagele    197  

82 Wellerwaard    475  
     

Totaal  7.981 
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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. 
 

Risico's 
Algemene risicovoorziening grondexploitaties: Weerstandsvermogen 
Door ervoor te zorgen dat Grondzaken zelf een toereikende financiële buffer heeft, kan een 
reserve/buffer binnen de Algemene Dienst achterwege blijven. De genoemde financiële reserve is 
enerzijds een voorwaarde om een adequaat en actief grondbeleid te kunnen voeren. Anderzijds zijn 
aan het voeren van actief grondbeleid financiële risico’s verbonden, dit maakt het beschikken over 
voldoende financiële reserve noodzakelijk. Risico’s (in de regel door externe factoren ingegeven) zijn 
in algemene zin gelegen binnen de al in exploitatie genomen complexen.  
 
Alle lopende/vastgestelde grondexploitaties zijn meegenomen in de zogenoemde ‘Monte-Carlo-
Simulatie’. De input voor de simulatie zijn de herzieningen ultimo 2019. Hiervan is een afzonderlijke 
rapportage beschikbaar. 
 
Uitleg gekozen systematiek 
De ‘Monte-Carlo-Simulatie’ is de meest vergaande risicoanalyse om de vereiste weerstandscapaciteit 
te bepalen. De meest eenvoudige analyse is de gevoeligheids- analyse: onderzocht wordt hoe 
gevoelig het resultaat is voor de verandering van één bepaalde parameter. 
Een scenarioanalyse houdt rekening met het feit dat verandering van een bepaalde parameter ook 
gevolgen heeft voor andere parameters, die vervolgens samen weer invloed hebben op het resultaat. 
Grootste nadeel van deze methode is dat over het algemeen niet waarschijnlijk is dat alle waarden 
tegelijkertijd negatief of allemaal tegelijk positief zijn. 
De ‘Monte-Carlo-Simulatie’ komt tegemoet aan de nadelen van de scenarioanalyse. Het begrip risico 
wordt gekwantificeerd: Risico = kans x gevolg. Bij de simulatie worden kansverdeling toegekend aan 
waarden waar een zeker risico wordt verwacht.  
Vervolgens wordt er binnen de aangegeven bandbreedte 10.000 keer een waarde gekozen voor elke 
parameter binnen de kansverdeling. Dit levert ook zoveel keer een waarde op voor het totale resultaat. 
Er ontstaat op deze manier een kansverdeling voor het eindresultaat. In de praktijk wordt vervolgens 
voor de vereiste risicobuffer vaak een dekkingspercentage van 90% aangehouden: met 90% 
zekerheid is het eindresultaat niet slechter dan een bepaalde waarde die als weerstandscapaciteit 
wordt aangewezen. Voorzichtigheidshalve houdt de gemeente Noordoostpolder zelfs rekening met 
een dekkingspercentage van 95%. 
 
Om de hoogte van de weerstandscapaciteit te bepalen, is voor alle grondexploitaties een Monte Carlo 
analyse uitgevoerd. Op basis hiervan zou de bandbreedte van het resultaat (bandbreedte 90 %) van 
alle complexen variëren tussen € 3.987.736 negatief en € 3.966.277 positief. Ten opzichte van het 
geconsolideerde resultaat (base case) op netto contante waarde (€ 526.731) is het risico bij 95% 
zekerheid € 4.514.468. Dit risico kan voor een deel worden opgevangen door positieve 
grondexploitatieresulaten en door de voorziening binnen de grondexploitaties (waarvoor dan nog een 
risico bestaat). Resteert een netto risico (vereiste weerstandscapaciteit in verband met 
grondexploitaties) van € 3.444.980. 
 
Op basis van de risicoanalyse kunnen we concluderen dat het vrij besteedbare deel van de Algemene 
Reserve Grondexploitaties (ARG) groter is dan de benodigde weerstandscapaciteit van € 3,44 miljoen. 
 
De beklemmingen binnen de reserve grondbedrijf zijn opgenomen in de Meerjaren Prognose 
Grondbeleid 2019 (MPG). 
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In onderstaande tabel is de opbouw van de algemene reserve grondbedrijf weergegeven: 

   

Toelichting Bedrag Omschrijving boeking 

Beginbalans 2018 € 14.502.784   

Overige gemeentelijke eigendommen  €125.445 Dotatie res saldo P290 

Complex 11 A Emmelhage fase 1 €4.928.129 Tussent. Winstn X011A 

Complex 11 B Emmelhage fase 2A €291.314 Tussent. Winstn X011B 

Complex 32 Euro de Munt €5.750.000 Vrijval verliesvoorziening X032 

Complex 34 De Munt II Fase 2 €146.350 Vrijval verliesvoorziening X034 

Complex 38 De Munt II Fase 1 €353.265 Vrijval verliesvoorziening X038 

Complex 40 Bedrijventerrein Ens Uitbreiding €71.506 Tussent. Winstn X040 

Complex 41 Bedrijventerreinen Dorpen €834.489 Tussent. Winstn X041 

Complex 42 Bedrijventerrein Ens uitb €258.033 Tussent. Winstn X042 

Complex 46 Marknesse bedrijventerrein €2.131.214 Vrijval verliesvoorziening X046 (MVA) 

Complex 65 Ens €507.598 Vrijval verliesvoorziening X065 (MVA) 

Complex 66 Kraggenburg Hertenweg €2.509.843 Vrijval verliesvoorziening X066 (MVA) 

Complex 67-2 Bant Fase 2 €53.670 Tussent. Winstn X067-2 

Complex 68 Espel €36.788 Tussent. Winstn X068 

Complex 71 Creil €13.213 Tussent. Winstn X071 

Complex 72 Luttelgeest woningbouw €732.095 Tussent. Winstn X072 

Complex 75 Marknesse Zuid fase III €99.266 Tussent. Winstn X075 

Subtotaal toevoegingen € 18.842.218   

Onttr ivm teveel overgeheveld uit 2017 € (45.429) Onttr ivm teveel overgeheveld uit 2017 

AR Verkeerssituatie Europalaan € (150.000) Storting in AR D004 

Stedebouwkundigplan Botenbuurt € (11.796) Onttr stedenbouwkundigplan Botenbuur 

Openb ruimte Centrum plan E'oord € (370.717) Onttr openb ruimte Centr Plan T055 

Architectkosten actiekavels € (10.000) Onttr architectkosten actiekavels 

Quick Wins Hart voor Emmeloord € (18.649) Onttr Quick Wins Hart voor Emmeloord 

Ontwikkeling Scandinavielaan/Jura € (11.503) Onttr ontwikkeling Scandinavialaan/J 

Bijdrage MFS Espel € (252.000) Onttr bijdrage MFS Espel 

Activa en leningen u/g € (450.000) Blijverslening (300) & Duurzaamheidslening (150) 

Verliesvoorziening Complex 50 Centrumplan € (101.096) Extra verliesvoorziening complex 50 Centrumplan 

Verliesvoorziening Complex 67-1 Bant Fase 1 € (22.474) Extra verliesvoorziening Complex 67-1 Bant Fase 1 

Verliesvoorziening Complex 76 Nagele € (74.999) Extra verliesvoorziening Complex 76 Nagele 

Verliesvoorziening Complex 82 Wellerwaard € (256.804) Extra verliesvoorziening Complex 82 Wellerwaard 

Aanpassing waarde MVA complex 46 € (702.214) Onttr duurzaam afwaarderen X46 (MVA) 

Aanpassing waarde MVA complex 66 € (1.997.842) Onttr duurzaam afwaarderen X66 (MVA) 

Subtotaal onttrekkingen € -4.475.523   

Eindbalans 31-12-2018 € 28.869.479   
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Financiële positie 

Beleid 

In deze paragraaf wordt een doorkijk gegeven in de financiële positie van de gemeente 
Noordoostpolder. De informatie, ratio’s en kengetallen dienen slechts als een indicatie waarin kan 
worden bezien of de gemeentelijke financiën robuust genoeg zijn om tegenslagen in de toekomst op 
te vangen. Deels volgt deze robuustheid vanuit het weerstandsvermogen en volgen de eventueel op 
te vangen tegenslagen onder andere uit de geïnventariseerde risico’s die zich in een bepaald jaar 
kunnen manifesteren, veranderingen in wetgeving en overige externe factoren zoals de economische 
ontwikkelingen. Belangrijk is het om in ogenschouw te nemen dat de geprognosticeerde waarden van 
de ratio’s en kengetallen niet voorspellend van aard zijn. Mede doordat er veronderstellingen worden 
gedaan op basis van de ontwikkelingen (trends) in de voorgaande jaren.  
 
De financiële positie van gemeenten is van dusdanig belang dat er toezicht voor is ingesteld en het in 
de begroting opnemen van een basisset aan kengetallen via het BBV verplicht is gesteld. Het is 
immers zo, dat wanneer een gemeente geen goed inzicht heeft in de financiële positie en daardoor in 
de problemen komt of om andere redenen beslissingen neemt die de houdbaarheid van de financiële 
positie in gevaar brengen, dit tot een artikel-12 bijdrage kan leiden. Deze bijdrage wordt uit het 
gemeentefonds betaald en heeft daarmee een effect op de inkomsten van alle gemeenten. In het 
bedrijfsleven is een balans van belang voor het bepalen van het vermogen. Economisch bezien is het 
doel van bedrijven winst behalen en vermogen genereren. Gemeenten zijn echter inkomens 
bestedende huishoudens en zijn niet op het genereren van vermogen gericht. Lang hebben de balans 
en het vermogen daarom een beperkte rol gespeeld. Door de toenemende interesse in de 
toekomstbestendigheid van gemeenten, grotere druk op doelmatigheid en de meer divers wordende 
context waarin gemeenten zich bevinden, is het belang van inzicht en een doorkijk in de financiële 
positie een prominentere plek gaan innemen. 
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Kengetallen en ratio's 
 

 

Liquiditeit          

Omschrijving: De liquiditeit geeft aan in welke mate de gemeente Noordoostpolder aan haar kortlopende 

betalingsverplichtingen kan voldoen.  

Current Ratio:          

 Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Prognose Prognose Prognose Prognose 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Meerjaren Ratio: 2,09 3,30 2,69 3,97 2,90 1,23 1,06 0,91 1,15 

Tabel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Berekeningsmethode: Vlottende activa / Kort vreemd vermogen 
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Quick Ratio:          

 Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Prognose Prognose Prognose Prognose 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Meerjaren Ratio: 0,68 0,90 1,36 2,66 1,94 0,58 0,57 0,56 0,55 

Tabel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving: Deze ratio is vergelijkbaar met de Current ratio, alleen worden bij deze ratio de voor-
raden niet in de berekening betrokken. De norm van deze ratio ligt rond de 1. De waarde 
van Noordoostpolder zou een indicatie kunnen zijn dat zij niet goed in staat is om op korte 
termijn aan haar verplichtingen te blijven voldoen. Echter is het voor gemeenten, in 
tegenstelling tot bedrijven, normaal dat er een debetstand bij de bank wordt 
aangehouden. 

 

 

 

 

 

Berekeningsmethode: (Vlottende activa - Voorraden) / Kort vreemd vermogen 

Netto Werkkapitaal:         

 Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Prognose Prognose Prognose Prognose 

(Bedragen x €1.000) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Meerjaren: 26.007  30.316  23.081  27.995  31.988  3.825  1.080  -1.536  2.616  

Tabel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Berekeningsmethode: Vlottende activa -/- Kort vreemd vermogen 
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Solvabiliteit          

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

 

 

 

 

 

Solvabiliteitsratio I:           

 Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Prognose Prognose Prognose Prognose 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Meerjaren Ratio 0,61 0,73 0,74 0,77 0,75 0,62 0,63 0,58 0,57 

Tabel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Berekeningsmethode Eigen vermogen / Totaal vermogen 

Solvabiliteitsratio II:          

 Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Prognose Prognose Prognose Prognose 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Meerjaren Ratio 1,85 3,53 6,04 4,71 3,42 3,21 3,24 2,78 2,75 

Tabel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving Deze ratio geeft weer in welke mate tegenover de schulden dekking in bezittingen 
bestaat. Een hogere ratio indiceert een hogere buffer. 

 

Berekeningsmethode Totale activa (economisch nut) / Vreemd vermogen (excl. voorzieningen) 
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Debt Ratio:          

 Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Prognose Prognose Prognose Prognose 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Meerjaren Ratio 0,31 0,17 0,17 0,13 0,16 0,31 0,31 0,36 0,36 

Tabel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving Solvabiliteit kan ook worden gemeten aan de hand van de debt ratio. De debt ratio geeft 
weer in hoeverre het vermogen is gefinancierd met vreemd vermogen. Als de debt ratio 
daalt, is de solvabiliteit verbeterd en vice versa.  

 

Berekeningsmethode Vreemd vermogen (excl. voorzieningen) / Totale vermogen 
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Overige ratio's          

Gouden balansregel:         

 Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Prognose Prognose Prognose Prognose 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Meerjaren Ratio: 0,80 0,77 0,87 0,83 0,81 1,05 1,07 1,10 1,05 

Tabel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omschrijving: De gouden balansregel geeft weer in welke mate de vaste activa zijn gefinancierd met 
eigen vermogen en lang vreemd vermogen. De norm ligt tussen de 0,5 en 0,8. Een waarde 
onderde 1,0 betekent dat de vaste activa alleen met langdurig ter beschikking staand 
vermogen zijn gefinancierd én dus niet met kortlopende schulden. 

 

 

 

Berekeningsmethode: Vaste activa / (Eigen vermogen +/+ Lang vreemd vermogen (excl. voorzieningen)) 

Netto schuldquote:          

 Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Prognose Prognose Prognose Prognose 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Meerjaren Ratio: 0,19 0,06 0,01 -0,08 -0,07 -0,03 0,02 0,05 0,05 

Minus leningen 
verstrekt: 

0,12 -0,01 -0,05 -0,13 -0,07 -0,08 -0,03 0,01 0,01 

Omschrijving: 
Dit kengetal geeft de hoogte van de netto schuld van gemeente Noordoostpolder weer als 
aandeel van de inkomsten. De hoogte van de inkomsten bepaalt namelijk in belangrijke 
mate hoeveel schulden een gemeente kan dragen. Hoe hoger het inkomen des te meer 
schuld een gemeente kan aangaan. De norm ligt tussen de 0 en 1. 

 

 

 

Berekeningsmethode: Vanuit BBV exclusief voorzieningen 

Uitleenquote:          

 Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Prognose Prognose Prognose Prognose 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Meerjaren: 0,08 0,06 0,06 0,05 0,13 0,06 0,07 0,07 0,07 

Omschrijving: Van de uitgeleende gelden wordt de rente op de schulden die hier tegenover staan, 
doorberekend. Met de aflossingen op deze uitgeleende gelden kunnen de schulden op hun 

beurt worden afgelost. Voor het bedrag aan uitgeleende gelden veroorzaken de schulden 
per saldo geen lasten op de exploitatie. 

 

 

 

Berekeningsmethode: Verstrekte leningen (uitgeleende gelden) 
/ Totale baten      
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Voorraadquote:          

 Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Prognose Prognose Prognose Prognose 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Meerjaren: 0,32 0,24 0,14 0,09 0,12 0,09 0,07 0,05 0,08 

Omschrijving: 
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 

 

 

Berekeningsmethode: Voorraden / 
Totale baten 

        

          

Surplus          

 Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening Prognose Prognose Prognose Prognose 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Meerjaren primair: 3,43% 8,49% 5,36% 3,63% 9,39% 2,67% 2,72% 2,65% 2,65% 

 Het primair surplus geeft een maat voor het aflossend vermogen van de gemeente. 
Hiermee ontstaat capaciteit om te investeren en desgewenst nieuwe leningen aan te 
trekken. Het ideaal surplus geeft een indicatie van de benodigde investeringsruimte. 
Wanneer het ideaal surplus lager ligt dan het primair surplus zal een gemeente bij 
vervangingsinvesteringen blijven zitten met een restschuld. 

 

 

 

 

 

Berekeningsmethode: Baten voor bestemming reserves plus afschrijvingslasten minus lasten voor bestemming 
reserves in % van inkomsten. 

 

          

          

Dashboard          

 Rekening 2016 Rekening 2017  Rekening 2018  

Current Ratio 2,69 3,97 2,90 

Quick Ratio 1,36 2,66 1,94 

Nettowerkkapitaal € 23.081.000  € 27.995.000  € 31.988.000  

Solvabiliteitsratio I 0,74 0,77 0,75 

Solvabiliteitsratio II 6,04 4,71 3,42 

Debt Ratio 0,17 0,13 0,16 

Gouden Balansregel 0,87 0,83 0,81 

Netto Schuldquote 0,01 -0,08 -0,08 

Uitleenquote 0,06 0,05 0,13 

Voorraadquote 0,14 0,09 0,12 

Wendbaarheid 0,33% 0,02% 0,00 

Primair Surplus 5,36% 3,63% 9,39% 

Belastingcapaciteit 102,65% 101,50% 98,30% 
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Jaarrekening 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 
 
slagen voor het opstellen van de jaarrekening 
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
 
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarden. 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 
worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden verantwoord in het jaar waarin het recht op het 
ontvangen van dividend ontstaat.  
 
Met betrekking tot de eigen bijdragen die het CAK int en aan de gemeenten afdraagt geldt op basis 
van de Kadernota rechtmatigheid 2015 van de commissie BBV het volgende. Gemeenten kunnen op 
basis van de overzichten van het CAK wel de aantallen personen, soort en omvang van de 
zorgverlening beoordelen met de eigen WMO-administratie. Probleempunt is dat door het ontbreken 
van inkomensgegevens op deze overzichten de informatie over de eigen bijdrage ontoereikend is om 
als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te 
kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het 
CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid 
van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de 
gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden 
verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals 
hiervoor is toegelicht. De gemeente zal deze onzekerheid in de jaarstukken moeten noemen, ook al 
ligt de oorzaak niet bij de gemeente.  
 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als 
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van 
jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden 
sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij 
moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, 
overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke. 
 
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde 
als die van de meerjarenraming te weten drie jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten 
(reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden. 
 
 
Balans 
 
Vaste activa 
 
Materiële vaste activa met economisch nut 
 
In erfpacht uitgegeven gronden 
De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (in casu de waarde 
die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen).  
Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe registratiewaarde 
opgenomen. 
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Overige investeringen met economisch nut  
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht 
(netto-methode); in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. 
 
Slijtende investeringen worden vanaf het jaar volgend op het jaar van ingebruikneming lineair 
afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele 
restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. 
 
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere 
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen 
worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. 
 
De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:  
 

Materiële vaste activa waaronder:     

Gronden en terreinen n.v.t.   

Bedrijfsgebouwen 15-60   

Vervoermiddelen 3-20   

Machines, apparaten en installaties 5-20   

      

Overige materiële vaste activa waaronder:     

Inventarissen 5-25   

Automatisering 5-15   

 
 
 
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 
 
In overeenstemming met de op 18 december 2008 door de gemeenteraad vastgestelde nota 
activerings- en afschrijvingsbeleid worden infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, 
pleinen, bruggen, viaducten en parken niet geactiveerd. In de toelichting op artikel 59 BBV en door de 
commissie BBV is de voorkeur uitgesproken activa met een maatschappelijk nut niet te activeren. 
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Financiële vaste activa 
 
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen 
nominale waarde. Daar waar noodzakelijk geacht is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in 
mindering gebracht. 
 
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in 
de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde 
van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering 
plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken.  
 
Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het 
aandelenkapitaal van een NV of BV.  
  
Vlottende activa 
 
Voorraden 
 
De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden worden vanaf 1 januari 2016 niet meer verantwoord 
onder de categorie voorraden, maar onder de categorie materiële vaste activa. 
 
De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de 
vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die 
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van 
bouw- en woonrijpmaken), evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de 
administratie- en beheerskosten. 
 
Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate 
van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is 
worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de verkrijgings- of vervaardigingskosten in 
mindering gebracht. 
 
Verliezen worden genomen zodra deze bekend zijn. Indien noodzakelijk worden ter zake 
voorzieningen gevormd en in de balans opgenomen. 
 
Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de 
marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich vooral voor indien voorraden incourant 
worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en 
machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid 
betreffende debiteuren is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch 
bepaald op basis van de geschatte inningskansen. 
 
Liquide middelen en overlopende posten 
 
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 
 
Vaste passiva 
 
Reserves 
 
De (bestemmings)reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Voorzieningen 
 
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het 
voorzienbare verlies. 
 
De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (al 
opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd op basis van actuariële 
berekeningen. 
 
De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot 
onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met 
de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is 
opgenomen in het jaarverslag, is het beleid ter zake nader uiteengezet.  
 
Vaste schulden 
 
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. 
De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 
 
 
Vlottende passiva 
 
Vlottende passiva 
 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Overlopende passiva 
 
De waardering van overlopende passiva geschiedt tegen nominale waarde. De niet bestede middelen 
van uitkeringen van Europese en Nederlandse overheidslichamen met een specifiek bestedingsdoel 
worden als vooruit ontvangen middelen op de balans verantwoord onder de overlopende passiva. De 
besteding van deze middelen vindt op een later tijdstip plaats.  
 
Borg- en garantstellingen 
 
Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de 
geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans 
en in de bijlage nadere informatie opgenomen. 
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Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het 
begrotingsjaar 

 
 

  bedragen x € 1.000 

  
Primitieve 
begroting 

Begroting na 
wijziging 

Realisatie Verschil 

Programma  2018 2018 2018 2018 

Lasten     

Fysieke Leefomgeving 35.206 35.787 34.326 1.460 

Sociale leefbaarheid 12.349 14.474 13.811 663 

Economische ontwikkeling 2.369 1.867 4.740 -2.873 

Dienstverlening en besturen 3.459 3.592 3.259 333 

Financiën 1.242 3.631 3.539 92 

Krachtig Noordoostpolder 54.978 55.381 55.590 -210 

Totale lasten 109.603 114.732 115.266 -534 

Baten     

Fysieke Leefomgeving 19.783 20.514 27.858 -7.344 

Sociale leefbaarheid 1.590 1.811 1.757 54 

Economische ontwikkeling  477 585 11.038 -10.453 

Dienstverlening en besturen 800 800 839 -39 

Financiën 826 853 897 -44 

Krachtig Noordoostpolder 14.762 14.863 16.651 -1.788 

Totale Baten 38.238 39.427 59.040 -19.613 

Saldo van de programma's -71.365 -75.305 -56.226 -19.079 

Algemene dekkingsmiddelen     

Lokale heffingen 11.540 11.645 11.737 -92 

Saldo financieringsfunctie 29 -59 -43 -16 

Dividend 100 214 214 - 

Algemene uitkeringen 69.586 70.113 69.871 242 

Subtotaal Algemene 
Dekkingsmiddelen 

81.255 81.913 81.779 134 

Overhead -13.526 -13.281 -12.852 -429 

Vennootschapsbelasting (VpB) -150 -150 3 -153 

Onvoorziene lasten -250 - - - 

Gerealiseerd Saldo -4.036 -6.824 12.703 -19.528 

Toevoeging aan reserves -2.164 -24.134 -46.521 22.386 

Onttrekking aan reserves 6.284 30.959 34.569 -3.610 
     

Saldo mutaties reserves 4.120 6.824 -11.952 18.776 

Gerealiseerd Resultaat 84 - 751 -751 
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Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 
2018 

  



168 

Programma 1 Fysieke Leefomgeving 

 Fysieke Leefomgeving bedragen x € 1.000 

  
Primitieve 
begroting 

Begroting na 
wijziging 

Realisatie 

Taakveld  2018 2018 2018 

2.4 Economische havens en waterwegen 503 472 368 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.219 4.135 3.946 

7.2 Riolering 2.107 2.263 2.169 

7.3 Afval 4.329 4.443 4.628 

7.4 Milieubeheer 1.551 1.463 1.448 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 561 577 557 
    

Een groene en schone leefomgeving 13.271 13.354 13.116 
     

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.308 2.291 2.243 

1.2 Openbare orde en veiligheid 735 709 653 

2.1 Verkeer en vervoer 7.436 7.204 6.835 

2.2 Parkeren 55 56 56 
    

Een veilige en bereikbare leefomgeving 10.535 10.261 9.787 
     

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 4.169 2.562 2.133 

8.1 Ruimtelijke Ordening 1.082 1.195 1.104 

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4.320 5.999 6.346 

8.3 Wonen en bouwen 1.829 2.416 1.841 
    

Ontwikkelen in de leefomgeving 11.401 12.173 11.424 
     

 Totale lasten 35.206 35.787 34.326 

2.4 Economische havens en waterwegen - - - 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 13 35 38 

7.2 Riolering 3.119 3.143 3.143 

7.3 Afval 5.972 5.983 5.510 

7.4 Milieubeheer 60 60 60 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 572 572 584 
    

Een groene en schone leefomgeving 9.736 9.794 9.335 
     

1.1 Crisisbeheersing en brandweer - - 1 

1.2 Openbare orde en veiligheid 32 50 42 

2.1 Verkeer en vervoer 356 522 591 

2.2 Parkeren - - - 
    

Een veilige en bereikbare leefomgeving 389 572 634 
     

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.880 2.493 3.757 

8.1 Ruimtelijke Ordening 136 167 243 

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4.434 5.999 12.526 

8.3 Wonen en bouwen 1.208 1.489 1.363 
    

Ontwikkelen in de leefomgeving 9.658 10.148 17.889 
     

 Totale Baten 19.783 20.514 27.858 
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 Saldo (baten - lasten) -15.423 -15.273 -6.469 

 Onvoorzien    

     

 Resultaat vóór bestemming -15.423 -15.273 -6.469 

 Resultaatbestemming    

 Toevoegingen aan reserves    

1.2 Openbare orde en veiligheid - 20 20 

2.1 Verkeer en vervoer 705 1.966 1.895 

2.2 Parkeren - - - 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - - 1.664 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie - 23 23 

7.2 Riolering - - 115 

7.3 Afval - - - 

7.4 Milieubeheer 10 10 10 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria - - - 

8.1 Ruimtelijke Ordening - - - 

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) - - 6.662 

8.3 Wonen en bouwen - 8 8 

 Onttrekkingen aan reserves    

1.2 Openbare orde en veiligheid - - - 

2.1 Verkeer en vervoer 525 1.733 1.721 

2.2 Parkeren 50 51 50 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 125 17 3 

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 331 200 152 

7.2 Riolering 50 177 147 

7.3 Afval - 100 387 

7.4 Milieubeheer - 90 90 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria - 12 17 

8.1 Ruimtelijke Ordening - 165 90 

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) - - 501 

8.3 Wonen en bouwen 222 509 253 

 Saldo (toevoegingen - onttrekkingen) 588 1.026 -6.986 
     

 Resultaat na bestemming -14.923 -14.427 13.455 
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Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2018 vóór 
bestemming: 
PIJLER 1: EEN GROENE EN SCHONE LEEFOMGEVING 
 
Taakveld 2.4 Economische havens en watergangen  
Het uitvoeren van minder onderhoud aan de grachten, haventjes en waterpartijen en de afwatering 
heeft tot gevolg dat op dit taakveld een positief resultaat is gerealiseerd. 
 
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie  
De onderbesteding van dit taakveld is voornamelijk te wijten aan de droogte in de zomerperiode 
waardoor er een aantal renovatie- en plantwerkzaamheden niet konden worden uitgevoerd. Ook een 
lagere urentoerekening heeft een positieve invloed op het resultaat van dit taakveld. 
 
Taakveld 7.2 Riolering 
Het reguliere onderhoud is in 2018 niet geheel uitgegeven. Ook een lagere urentoerekening heeft een 
positieve invloed op het resultaat van dit taakveld. Het uiteindelijke exploitatieresultaat op het taakveld 
riolering wordt verrekend met de egalisatiereserve riolering. 
 
Taakveld 7.3 Afval  
Het invoeren van de nieuwe afvalinzameling heeft een verschuiving veroorzaakt in de baten en lasten 
van het inzamelen en verwerken van afval. Door verschillende acties om afval beter te kunnen 
verwerken zijn er minder baten gerealiseerd en meer kosten.  
De gemeente heeft ook meer gft ingezameld. Hierdoor zijn de lasten van het verwerken van gft 
gestegen. De opbrengsten van oud textiel zijn lager door een exportstop van oud textiel naar Afrika.  
 
Het uiteindelijke exploitatieresultaat op het taakveld afval wordt verrekend met de egalisatiereserve 
afvalstoffenheffing. 
 
Taakveld 7.4 Milieubeheer 
Een lagere urentoerekening heeft een positieve invloed op het resultaat van dit taakveld. 
 
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 
Over dit taakveld is in 2018 een positief resultaat behaald onder andere als gevolg van hogere 
legesinkomsten en lagere onderhoudskosten. Het resultaat op dit taakveld wordt verrekend met de 
egalisatiereserve begraafplaatsen. 
 
PIJLER 2: EEN VEILIGE EN BEREIKBARE LEEFOMGEVING 
 
Taakveld 1.1 Crisisbeheer 
Er is minder besteed aan het onderhoud van kantoor en inventaris dan begroot, ook is er minder 
gebruik gemaakt van cursus- en opleidingsmogelijkheden. Daarnaast heeft een lagere 
urentoerekening een positieve invloed op het resultaat van dit taakveld 
 
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid  
Een positief resultaat op dit taakveld is o.a. behaald door lagere lasten voor de dierenopvang, de inzet 
van burgernet en de commissie voor de bezwaarschriften en een lagere urentoerekening. Daarnaast 
zijn er op dit taakveld meer APV- leges ontvangen. 
 
Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 
Aan de bruggen is minder onderhoud verricht als gevolg van prioriteit voor andere projecten en mede 
door de geplande vervanging van de Marknesserbrug. Door de zachte winter is er minder uitgegeven 
aan gladheidsbestrijding. 
 
Het product wegen, straten en pleinen laat een positief saldo zien. Er zijn extra inkomsten door hogere 
degeneratievergoedingen. Daarnaast heeft een lagere urentoerekening een positieve invloed op het 
resultaat van dit taakveld. 
 
Taakveld 2.2 Parkeren 
Geen noemenswaardige afwijkingen 
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PIJLER 3: ONTWIKKELEN IN DE LEEFOMGEVING 
 
Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 
De bouwgrondexploitatie bedrijventerreinen zit budgettair neutraal in de gemeentelijke exploitatie. 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans en de paragraaf 
grondbeleid. 
 
Taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening  
Op het product bestemmingsplannen is meer leges omgevingsvergunning ontvangen. Daarnaast heeft 
de gemeente in 2018 meer werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd, waardoor er minder een 
beroep is gedaan op externe inhuur van expertise. Ook zijn er taken uit het project Zonneweide 
doorgeschoven naar 2019. Daarnaast zijn er inkomsten ontvangen voor het project Scandinaviëlaan.  
 
Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)  
Bouwgrondexploitatie woningbouw (inclusief Hart voor Emmeloord en Wellerwaard).  
De bouwgrondexploitatie zit budgettair neutraal in de gemeentelijke exploitatie. Voor een nadere 
toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans en de paragraaf grondbeleid. 
 
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen  
Een aantal investeringskredieten, o.a. Stedenbouwkundigplan Botenbuurt, NOP de ruimte, 
uitvoeringslab Nagele, Leader-gelden en POP3 projecten, is niet geheel aangewend en zullen worden 
overgeheveld naar 2019. Daarnaast zijn er meer vergunningen verleend en minder gebruik gemaakt 
van inhuur van expertise. 
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Programma 2 Sociale Leefbaarheid 
 

 Sociale Leefbaarheid bedragen x € 1.000 

  
Primitieve 
begroting 

Begroting na 
wijziging 

Realisatie 

Taakveld  2018 2018 2018 

4.2 Onderwijshuisvesting 2.744 3.602 3.474 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.209 2.552 2.423 
    

Onderwijs 4.953 6.154 5.897 
     

5.1 Sportbeleid en activering 302 553 541 

5.2 Sportaccommodaties 2.941 3.393 3.083 
    

Sport 3.243 3.946 3.624 
     

5.3 
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

2.449 2.539 2.518 

5.4 Kunst 298 334 319 

5.5 Cultureel erfgoed 341 436 388 

5.6 Media 1.065 1.065 1.064 
    

Cultuur 4.153 4.375 4.290 
     

 Totale lasten 12.349 14.474 13.811 

4.2 Onderwijshuisvesting 80 110 126 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 878 1.057 1.055 
    

Onderwijs 958 1.167 1.181 
   

5.1 Sportbeleid en activering 
 

5.2 Sportaccommodaties 489 489 415 
    

Sport 489 489 415 
     

5.3 
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

78 90 94 

5.4 Kunst 35 35 35 

5.5 Cultureel erfgoed 30 30 31 

5.6 Media 
 

    

Cultuur 143 155 160 
     

 Totale Baten 1.590 1.811 1.757 

 Saldo (baten - lasten) -10.760 -12.663 -12.054 

 Onvoorzien    

     

 Resultaat vóór bestemming -10.760 -12.663 -12.054 

 Resultaatbestemming    

 Toevoegingen aan reserves    

4.2 Onderwijshuisvesting 12 1.576 1.576 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken - - - 



173 

5.1 Sportbeleid en activering - 10 10 

5.2 Sportaccommodaties - - - 

5.3 
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

- 50 50 

5.4 Kunst - - - 

5.5 Cultureel erfgoed - 14 14 

 Onttrekkingen aan reserves    

4.2 Onderwijshuisvesting 305 1.144 1.010 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 3 136 83 

5.1 Sportbeleid en activering 20 272 272 

5.2 Sportaccommodaties - 452 347 

5.3 
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

19 137 125 

5.4 Kunst - 3 - 

5.5 Cultureel erfgoed 40 163 168 

 Saldo (toevoegingen - onttrekkingen) 375 658 355 
     

 Resultaat na bestemming -10.385 -12.006 -11.699 

 

     
Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2018 vóór 
bestemming: 
PIJLER 4: ONDERWIJS 
 
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting 
Lagere exploitatielasten voor de gymlokalen (€ 27.500), veroorzaakt door de lagere energielasten (€ 
10.000) en onderhoudslasten (17.500) vanwege de renovatie van gymzaal Skagerrak in het kader van 
Voorzien in Vastgoed, én hogere inkomsten door verhuur (€ 19.503) dragen bij aan het resultaat op dit 
taakveld. 
OS De Pionier te Kraggenburg is in 2018 gesloopt. De extra afschrijvingslasten die hieruit 
voortgevloeid zijn hebben gezorgd voor een hogere druk op de exploitatie (€ 92.072) welke per saldo 
aan de reserve Onderwijshuisvesting is onttrokken. 
Het geplande onderhoud aan diverse scholen voor in totaal € 53.000 heeft in 2018 niet 
plaatsgevonden en zorgt derhalve voor een kleine plus op dit taakveld. 
 
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 
Op jeugd- en onderwijsbeleid is budgettair gezien een plus behaald van € 95.000 ten opzichte van de 
begroting. Er zijn diverse subsidies uitgekeerd aan onder andere Startpunt (HBO-coach, 
peuteropvang, peuteropvang AZC, FlevoMeer Bibliotheek (boekenpret)), Interzuilaire samenwerking 
(schakelklas), Carrefour (vroeg- en voorschoolse educatie) en SKN (kinder-peuteropvang). Voor een 
deel wordt het positieve resultaat veroorzaakt door de verrekening van de in 2017 opgenomen post 
Nog te ontvangen bedragen met betrekking tot de peuteropvang SPN. 
Het leerlingenvervoer in 2018 is zo'n € 35.800 duurder uitgevallen, veroorzaakt door een lager geïnde 
eigen bijdrage en gestegen kosten voor taxivervoer. 
Door overheveling van beschikbaar gesteld budget uit 2017 naar 2018 is een overschot ontstaan op 
het peuterspeelzaalwerkbudget. In de praktijk is gebleken dat het overgehevelde budget ad € 72.346 
niet in z'n geheel nodig was. Hiervan resteert er nog zo'n € 49.730 wat in 2019 wordt ingezet. 
 
PIJLER 5: SPORT 
 
Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 
De financiële bijdrage aan Stichting Multifunctioneel Sportcentrum Espel is in 2018 afgewikkeld. In 
totaal heeft de gemeente € 350.000 bijgedragen waarvan € 252.000 ten laste van 2018 is gebracht en 
€ 98.000 ten laste van 2017. De post Sportstimulering kent een relatief klein overschot van € 11.800.  
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Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 
In dit taakveld zijn alle sportaccommodaties opgenomen, waaronder de golfbaan, hockeyvelden, 
korfbalvelden, atletiekbaan, ijsbanen, sportvelden, tennisbanen maar ook de sporthallen en zwembad 
het Bosbad. Daarnaast is er specifiek voor de renovatie van de golfbaan (zie ook perspectiefnota 
2018) een incidenteel budget van € 420.000 opgenomen; de uitgaven in 2018 hiervoor bedroegen 
ruim € 345.528. Het restantbudget is mogelijk deels nodig voor eventuele nazorg van de 
herstelwerkzaamheden aan de golfbaan. 
Voor het zwembad geldt dat de afrekening van de verleende subsidie over het boekjaar 2017 ad  
€ 39.550 als lagere last in 2018 is verantwoord en zodoende een éénmalig overschot bij dit product 
veroorzaakt. 
De exploitatielasten en -baten van de genoemde sportaccommodaties vielen in z'n totaliteit ruim  
€ 160.000 mee ten opzichte van de raming. Lagere lasten voor met name groot-, ad hoc- en cyclisch 
onderhoud alsmede lagere lasten voor het energieverbruik zijn hier de grootste oorzaak hiervan. 
Verder dient opgemerkt te worden dat de geplande plaatsing van het geluidscherm rondom de 
voetbalvelden van vv Tollebeek naar alle waarschijnlijkheid in 2019 plaats gaat vinden. Dit budgettaire 
voordeel in 2018, in totaal € 31.500, wordt naar 2019 overgeheveld. 
 
PIJLER 6: CULTUUR 
 
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 
In het kader van de ontwikkelingen in het stadshart van Emmeloord is het incidentele budget voor 
vervanging en verplaatsing van kunstwerken ad € 12.400 onbenut gebleven. De exploitatielasten van 
theater 't Voorhuys bleven € 5.500 achter bij de raming; met name onderhoudslasten waren iets lager. 
 
Taakveld 5.4 Kunst 
De exploitatielasten van Museum Schokland (onderhoud, energielasten, overige kosten) waren in 
2018 zo'n € 12.400 lager dan geraamd. 
 
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed 
Er is voor € 11.720 subsidie verstrekt aan (gemeentelijke)monumenten. Hiertegenover stonden 
ontvangsten uit verkregen subsidies van de provincie (€ 9.506). Subsidie-aanvragen en 
verstrekkingen in het kader van restauratie van monumenten zijn op voorhand lastig te schatten en is 
mede afhankelijk van de subsidie-aanvragers. Primitief wordt er jaarlijks gerekend op aanvragen ter 
grootte van € 26.860. 
In 2018 is voor onderzoeken om verdere uitvoering van het programma Integrale gebiedsontwikkeling 
Schokland, onderdeel Werelderfgoedcentrum, mogelijk te maken € 142.857 beschikbaar gesteld. 
Hiervan is € 89.127 overgeheveld naar 2019 en in totaal € 36.560 voor dit doel uitgegeven. In 2018 
resteert er nog € 17.170, wat ook in 2019 nog nodig is om de onderzoeken uit te laten voeren. 
 
Taakveld 5.6 Media 
Er zijn op dit taakveld geen afwijkingen tussen begroting na wijziging en realisatie over 2018. 
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Programma 3 Economische ontwikkeling 

 Economische ontwikkeling bedragen x € 1.000 

  
Primitieve 
begroting 

Begroting na 
wijziging 

Realisatie 

Taakveld  2018 2018 2018 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.133 388 3.177 

2.3 Recreatieve havens 24 49 8 

3.1 Economische ontwikkeling 79 119 118 

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 748 803 675 

3.4 Economische promotie 385 508 761 
    

Economische ontwikkeling en werkgelegenheid 2.369 1.867 4.740 
     

 Totale lasten 2.369 1.867 4.740 

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 443 468 10.913 

2.3 Recreatieve havens - - - 

3.1 Economische ontwikkeling - - - 

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 34 117 125 

3.4 Economische promotie 305 350 428 
    

Economische ontwikkeling en werkgelegenheid 782 935 11.466 
     

 Totale Baten 782 935 11.466 

 Saldo (baten - lasten) -1.587 -932 6.726 

 Onvoorzien    

     

 Resultaat vóór bestemming -1.587 -932 6.726 

 Resultaatbestemming    

 Toevoegingen aan reserves    

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 172 1.150 11.494 

3.1 Economische ontwikkeling - - - 

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - - - 

3.4 Economische promotie - 50 50 

 Onttrekkingen aan reserves    

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 12 112 2.806 

3.1 Economische ontwikkeling 75 94 93 

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 11 18 7 

3.4 Economische promotie 50 150 132 

 Saldo (toevoegingen - onttrekkingen) -24 -826 -8.506 
     

 Resultaat na bestemming -1.611 -1.758 -1.780 
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Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2018 vóór 
bestemming: 
PIJLER 7: ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN WERKGELEGENHEID 
 
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 
In 2018 zijn er per saldo meer uren geschreven op het beheer overige gebouwen en gronden dan 
begroot. Dit draagt per saldo bij aan een nadelig saldo. Daarnaast heeft er op basis van de taxaties 
van de complexen 32 Bedrijventerreinen de Munt III, 46 Marknesse (bedrijventerreinen) en 66 
Kraggenburg (Hertenweg) een verschuiving plaatsgevonden via taakveld 0.3 van de materiële vaste 
activa naar de reserve grondexploitatie. Per saldo gaat het hierbij om een bedrag van € 7,7 miljoen dit 
verschil is zichtbaar in de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve in bovenstaand overzicht. 
 
Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling 
Geen noemenswaardige afwijkingen. 
 
Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen  
Doordat niet alle projecten in taakveld bedrijvenloket en bedrijfsregelingen uitgevoerd zijn in 2018 
(bijvoorbeeld Human Capital en Future Food), is ten aanzien van het product bevorderen economie 
een batig saldo ontstaan.  
 
Taakveld 2.3 Recreatieve havens 
Het batig saldo op dit taakveld ontstaat doordat het herstel van de trailerhelling bij de Ramspolbrug  in 
tegenstelling tot eerdere verwachtingen niet in 2018 is aangelegd. 
 
Taakveld 3.4 Economische promotie 
Aan het einde van het jaar werd er een factuur ontvangen van de Provincie voor de cofinanciering van 
de N50. Hierdoor is het saldo op het taakveld economische promotie nadelig. De dekking was echter 
met de decemberrapportage al overgeheveld naar 2019 en wordt daardoor vereffend in 2019. 
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Programma 4 Bestuur en organisatie 
 

 Dienstverlening en besturen bedragen x € 1.000 

  
Primitieve 
begroting 

Begroting na 
wijziging 

Realisatie 

Taakveld  2018 2018 2018 

0.2 Burgerzaken 1.274 1.292 1.218 
    

Dienstverlening 1.274 1.292 1.218 
     

0.1 Bestuur 2.184 2.266 2.018 
    

Bestuur en organisatie 2.184 2.266 2.018 
     

 Totale lasten 3.459 3.558 3.236 

0.2 Burgerzaken 800 800 834 
    

Dienstverlening 800 800 834 
     

0.1 Bestuur - - 6 
    

Bestuur en organisatie   6 
     

 Totale Baten 800 800 839 

 Saldo (baten - lasten) -2.658 -2.758 -2.397 

 Onvoorzien    

0.1 Bestuur 
 

-30 -23 

0.2 Burgerzaken 
 

-4 
 

     

 Resultaat vóór bestemming -2.658 -2.792 -2.420 

 Resultaatbestemming    

 Toevoegingen aan reserves    

0.1 Bestuur - - - 

0.2 Burgerzaken - - - 

 Onttrekkingen aan reserves    

0.1 Bestuur 80 80 50 

0.2 Burgerzaken 12 15 12 

 Saldo (toevoegingen - onttrekkingen) 92 95 62 
     

 Resultaat na bestemming -2.578 -2.697 -2.359 
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Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2018 vóór 
bestemming: 
PIJLER 8: DIENSTVERLENING 
 
Taakveld 0.1 Bestuur 
Het resultaat van het programma dienstverlening en bestuur ontstaat door een lagere storting ten 
opzichte van de begroting in de voorziening wethouders (€ 275.000). De rekenrente is nagenoeg gelijk 
gebleven waardoor er geen extra storting gedaan hoefde te worden. Pas aan het einde van het jaar 
wordt deze berekening door de actuaris opgesteld. 
 
PIJLER 9:BESTUUR EN ORGANISATIE 
 
Taakveld 0.2 Burgerzaken 
Binnen het taakveld burgerdiensten blijft een saldo over door hogere opbrengsten van de rijbewijzen 
en minder lasten inzake de inhuur van tolken. 
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Programma 5 Financiën 
 

 Financiën bedragen x € 1.000 

  
Primitieve 
begroting 

Begroting na 
wijziging 

Realisatie 

Taakveld  2018 2018 2018 

0.5 Treasury 695 3.081 3.081 

0.61 OZB woningen 298 293 244 

0.62 OZB niet-woningen 217 226 208 

0.64 Belasting overig - - - 

0.7 
Algemene uitkering en overige uitkeringen 
gemeentefonds 

- - - 

0.8 Overige baten en lasten 189 189 163 
    

Financiën 1.399 3.788 3.697 
     

 Totale lasten 1.399 3.788 3.697 

0.5 Treasury 1.067 1.120 1.136 

0.61 OZB woningen 5.263 5.283 5.286 

0.62 OZB niet-woningen 5.972 6.012 6.023 

0.64 Belasting overig - - - 

0.7 
Algemene uitkering en overige uitkeringen 
gemeentefonds 

69.586 70.113 69.871 

0.8 Overige baten en lasten 45 45 89 
    

Financiën 81.933 82.573 82.405 
     

 Totale Baten 81.933 82.573 82.405 

 Saldo (baten - lasten) 80.534 78.785 78.709 

 Onvoorzien    

     

 Resultaat vóór bestemming 80.534 78.785 78.709 

 Resultaatbestemming    

 Toevoegingen aan reserves    

0.5 Treasury - 487 487 

0.61 OZB woningen 676 676 676 

 Onttrekkingen aan reserves    

0.61 OZB woningen - - 0 

 Saldo (toevoegingen - onttrekkingen) -676 -1.162 -1.162 

     

 Resultaat na bestemming 79.858 77.623 77.547 
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Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2018 vóór 
bestemming: 
PIJLER 10 FINANCIËN 
Taakveld 0.5 Treasury 
In verband met het faillissement van de MC groep IJsselmeerziekenhuizen is voor de door de 
gemeente verstrekte achtergestelde lening van € 2,4 miljoen een voorziening ingesteld. 
Over de verstrekte lening betaalt de MC groep rente. Voor 2018 staat nog een rentevordering open 
van € 88.400. Dit bedrag is gestort in de voorziening dubieuze debiteuren. 
In 2018 heeft de gemeente het hele jaar gebankierd bij de schatkist.  
Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtollige middelen aanhouden 
in de schatkist bij het ministerie van Financiën.  
 
Taakveld 0.60 en 0.61 OZB (niet) woningen.  
De diverse opbrengsten OZB liggen in lijn met de ramingen. De totale opbrengst OZB laat een lichte 
meeropbrengst zien.  
 
Taakveld 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds.  
De inkomsten 2018 en verrekeningen van oudere jaren (algemene uitkering) zijn bijgesteld conform de 
laatst bekende specificatie over het jaar 2018 en eerder, afkomstig van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
 
De gerealiseerde algemene uitkering bestaat uit de volgende componenten: 

- de bijstelling van de algemene uitkering 2016 € -292.044 
- de bijstelling van de algemene uitkering 2017 € 12.661 
- algemene uitkering 2018 €   47.391.254 
- totaal algemene uitkering €  47.111.871 
- Deelfonds sociaal domein € 22.759.081 

 Totaal €       69.870.952 
 
 
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten.  
In 2018 is er bijna € 33.000 meer onttrokken uit de voorziening dubieuze debiteuren dan er in de 
voorziening gestort is. In totaal is er € 40.000 aan schadevergoedingen ontvangen. Een aantal 
vergoedingen hebben betrekking op schade van een aantal jaren geleden.   
 

Met betrekking tot de onvoorziene lasten is er een bedrag van € 203.839 vrijgevallen ten gunste van 
het rekeningresultaat. 
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Programma 6 Krachtig Noordoostpolder 
 

 Krachtig Noordoostpolder bedragen x € 1.000 

  
Primitieve 
begroting 

Begroting na 
wijziging 

Realisatie 

Taakveld  2018 2018 2018 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.926 3.996 3.803 

6.2 Wijkteams 2.262 2.266 2.287 

7.1 Volksgezondheid 1.601 1.604 1.545 
    

Voorkomen 7.789 7.865 7.635 
     

6.3 Inkomensregelingen 17.712 17.725 16.356 

6.4 Begeleide participatie 7.438 7.636 7.238 

6.5 Arbeidsparticipatie 2.545 2.611 2.912 
    

Meedoen 27.694 27.973 26.506 
     

6.6 Materiële voorzieningen 1.221 1.219 1.282 

6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ 6.486 6.543 6.187 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 10.594 10.589 12.665 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 139 139 139 

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.054 1.054 1.177 
    

Ondersteunen 19.494 19.543 21.450 
     

 Totale lasten 54.978 55.381 55.590 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 75 177 188 

6.2 Wijkteams 26 26 23 

7.1 Volksgezondheid -  - 
    

Voorkomen 102 203 211 
     

6.3 Inkomensregelingen 14.276 14.276 14.107 

6.4 Begeleide participatie -  - 

6.5 Arbeidsparticipatie 75 75 692 
    

Meedoen 14.351 14.351 14.799 
     

6.6 Materiële voorzieningen 9 9 9 

6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ 300 300 478 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -  - 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -  1.154 

6.82 Geëscaleerde zorg 18- -  - 
    

Ondersteunen 309 309 1.642 
     

 Totale Baten 14.762 14.863 16.651 

 Saldo (baten - lasten) -40.216 -40.518 -38.939 

 Onvoorzien    
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 Resultaat vóór bestemming -40.216 -40.518 -38.939 

 Resultaatbestemming    

 Toevoegingen aan reserves    

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - - - 

6.2 Wijkteams - - - 

6.3 Inkomensregelingen - - 456 

6.5 Arbeidsparticipatie - - 196 

6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ - - 1.032 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ - - 1.991 

7.1 Volksgezondheid - - - 

 Onttrekkingen aan reserves  - - 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.685 1.498 4.901 

6.2 Wijkteams - 246 215 

6.3 Inkomensregelingen 725 740 78 

6.5 Arbeidsparticipatie 302 392 238 

6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ - - - 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ - - - 

7.1 Volksgezondheid - 5 - 

 Saldo (toevoegingen - onttrekkingen) 2.712 2.881 1.757 

     

 Resultaat na bestemming -37.504 -37.637 -37.182 

 

     
Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2018 vóór 
bestemming: 
PIJLER 11 VOORKOMEN 
Taakveld 6.1 – Samenkracht en burgerparticipatie 
Onder taakveld 6.1 worden voornamelijk de lasten aan algemene voorzieningen en functies op het 
gebied van welzijn verantwoord.  

 In de begroting is budgettair rekening gehouden met hogere lasten op het gebied van 
algemene voorzieningen ter voorkoming van maatwerk in het kader van de Jeugdwet en 
WMO. De realisatie hiervan is in werkelijkheid lager, wat leidt tot een positief saldo. 

 Het Sociaal Domein is zoals gezegd nog volop in ontwikkeling. Hier is financieel ook ruimte 
voor gereserveerd in de vorm van innovatiemiddelen. Deze middelen zijn echter voor een deel 
onbenut gebleven. Waaronder een deel voor het LPB congres 2018. 

 Ook op het gebied van toezicht (WMO, kinderopvang en jeugdzorg) en bezwaar is sprake van 
lagere lasten. In 2018 hebben we deze taken verder vorm gegeven en de werkelijke lasten die 
daaruit voortvloeien zijn lager dan vooraf geraamd. 

 Op het gebied van minderhedenbeleid is er sprake van lagere lasten. Dit komt vooral door 
lagere lasten op het gebied van begeleiding vergunninghouders. 

 
Taakveld 6.2 – Wijkteams  
De lasten zijn beperkt hoger dan de raming. Belangrijkste oorzaak is een verhoogde inzet van externe 
inhuur voor het verbeteren van de ondersteuningstructuur.  
 
Taakveld 7.1 – Volksgezondheid  
Op het gebied van Volksgezondheid is er geen sprake van significante afwijkingen. Het positieve 
saldo is het gevolg van hoger geraamde uitgaven voor de gestelde taken en hogere inkomsten uit 
bijdragen.  
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PIJLER 12 MEEDOEN 
Taakveld 6.3 – Inkomensregelingen  
Het resultaat op inkomensregelingen bestaat uit 3 onderdelen; 

 De netto uitvoeringslasten op het gebied van de  BUIG sluiten met een positief saldo. 

 Daarnaast zijn de netto lasten op het gebied van bijstand aan zelfstandigen en de wet werk en 
bijstand <65  lager dan geraamd uitgevallen. Met name lagere uitvoerings- en 
onderzoekskosten, te relateren aan economisch herstel dragen hier aan bij. Daarbij zijn ook 
de lasten voor kwijtschelding en de meedoenregeling aanzienlijk lager. 

 Het meedoenpakket is uitgesteld naar 2019 waardoor er geen kosten zijn gemaakt voor dit 
onderdeel. 
 

Taakveld 6.4 – Begeleide participatie 
Op het gebied van beschut werken en de WSW zijn er geen significante financiële afwijkingen. De 
afwijking op dit onderdeel vloeit vrijwel volledig voort uit de kosten van dagbesteding voor 
volwassenen. Met name op het gebied van vervoer zijn de gerealiseerde kosten lager dan vooraf is 
begroot als gevolg van lagere benutting van de afgegeven indicatieruimte. 
 
Taakveld 6.5 – Arbeidsparticipatie  
Dit taakveld kent twee voorname afwijkingen, naast kleine afwijkingen in de reguliere exploitatie: 

 De niet begrote ESF-subsidie Arbeidskansen&Flevoland is in 2018 ontvangen. 

 Daarnaast is de sluitende aanpak jongeren maar deels uitgevoerd waardoor een positief saldo 
is gerealiseerd. De aanpak zal in 2019 verder uitgevoerd worden. 
  

PIJLER 13 ONDERSTEUNEN 
 
Taakveld 6.6 – Materiële voorzieningen  
De afwijking op dit taakveld is te verklaren door de vooraf lastig te ramen jaarlasten voor “grote” 
woningaanpassingen. Bij woningaanpassingen gaat het vaak om grote bedragen waardoor één 
aanpassing al voor een relatief grote afwijking kan zorgen. 
 
De restantafwijking betreft afwijkingen in de overige reguliere exploitatie. 
 
Taakveld 6.71 – Maatwerk dienstverlening 18+  
De lasten van huishoudelijke hulp en ondersteuning vallen lager uit dan vooraf is begroot. Dit komt 
door een hogere opbrengst van eigen bijdragen, lagere werkelijke juridische kosten en een lagere 
benutting van de dienstverlening door een minder grote groei dan was verwacht. 
 
Taakveld 6.72 – Maatwerk dienstverlening 18-  
In 2018 is er sprake van een overschrijding van het budget voor maatwerkvoorzieningen. Dit komt 
vooral door een toename van het aantal jongeren dat residentiële zorg ontvangt. De 
kostenoverschrijding met betrekking tot de regionale jeugdhulp in 2018 is voornamelijk veroorzaakt 
door een toename van het aantal jeugdigden dat zorg ontvangt vallend onder relatief dure trajecten 
voor bepaalde typen zorg. 
 
Taakveld 6.81 – Geëscaleerde zorg 18+  
De afwijking op dit taakveld valt te verklaren door de uitkering van het positieve exploitatiesaldi vanuit 
de Centrumregeling Beschermd Wonen over 2017. Het positieve saldo is niet geraamd, daar 
budgetneutraliteit het uitgangspunt is. Het resultaat wordt vooralsnog dan ook als incidenteel 
beschouwd. 
 
Taakveld 6.82 – Geëscaleerde zorg 18-  
De geëscaleerde jeugdzorg wordt voornamelijk regionaal georganiseerd. De voor 2018 geraamde 
lasten zijn gebaseerd op de inzichten van medio 2017. De werkelijke lasten zijn hoger dan de raming. 
Dit komt onder andere door een uitbreiding van de dienstverlening met Save-begeleiding, kosten voor 
niet gecontracteerde zorgaanbieders en nagekomen lasten over de periode tot en met 2017. 
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Balans per 31 december 2018 
 

     

ACTIVA 31-12-2018 31-12-2017 

Vaste activa     

Immateriële vaste activa  70.087  53.172 

- Kosten van onderzoek en ontwikkeling 70.087  53.172  

Materiële vaste activa  81.425.333  70.502.337 

- Gronden uitgegeven in erfpacht 38.790  38.790  

- Investeringen met een economisch nut 75.322.138  68.634.151  

- Investeringen in de openbare ruimte met  
6.064.406  1.829.396  

uitsluitend een maatschappelijk nut 

Financiële vaste activa  5.032.358  7.799.611 

- Kapitaalverstrekkingen aan:     

- deelnemingen 76.782  76.782  

- overige verbonden partijen 426.257  568.344  

- Overige langlopende leningen u/g 4.529.319  7.154.485  

Totaal vaste activa  86.527.779  78.355.120 

Vlottende activa     

Voorraden  16.273.711  12.376.194 

- Grond- en hulpstoffen:      

- Onderhanden werk, waaronder gronden in  
16.273.711  12.376.194  

exploitatie 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd 
korter dan één jaar   20.796.005  15.534.826 

- Vorderingen op openbare lichamen  440.028  556.858  

- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met 
rentetypische  19.303.300  13.190.150  
looptijd korter dan één jaar 

- Rekening-courantverhoudingen met niet 
financiële  192.365  190.374  
instellingen 

- Overige vorderingen 860.312  1.597.444  

Liquide middelen  767.538  747.465 

- Banksaldi 767.538  747.465  

Overlopende activa  10.943.804  8.761.943 

Totaal vlottende activa  48.781.058  37.420.428 

Totaal generaal Activa  135.308.837  115.775.548 
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PASSIVA 31-12-2018 31-12-2017 

Vaste passiva     

Eigen vermogen  101.475.208  88.772.174 

- Algemene reserve 18.010.746   18.010.746  

- Bestemmingsreserves:     

- voor egalisatie van tarieven 565.024  
 

853.310 
 

- afschrijvingsreserve  12.421.624  9.878.712 

- overige bestemmingsreserves 69.727.120   57.453.513  

- Gerealiseerde resultaat 750.694   2.575.893  

Voorzieningen  11.821.674  12.430.261 

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen 
en  

5.319.559 
 

5.294.791 
 

risico's   

- Voorzieningen ter egalisering van kosten 3.751.359  3.523.471  

- Van derden verkregen middelen die specifiek  2.750.756 
 

3.612.000 
 

besteed moeten worden   

Vaste schulden met een rentetypische looptijd 
van één jaar of langer  5.218.539  5.148.443 

- Onderhandse leningen van:     

- overige binnenlandse sectoren 5.210.806  5.141.059  

- Waarborgsommen 7.734  7.384  

Totaal vaste passiva  118.515.421  106.350.878 

Vlottende passiva     

Netto vlottende schulden met een rente 
typische looptijd korter dan één jaar   6.486.081  3.556.441 

- Overige schulden 6.486.081  3.556.441  

Overlopende passiva  10.307.335  5.868.229 

Totaal vlottende passiva  16.793.416  9.424.671 

Totaal generaal passiva  135.308.837  115.775.548 

Gewaarborgde geldleningen  90.927.371  87.215.328 

 
  



186 

Toelichting op de balans per 31 december 2018 

Vaste activa 
 

Immateriële vaste activa 
 
De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in: 
 

   

 Boekwaarde per Boekwaarde per  

 31-12-2018 31-12-2017 

   

Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 70.087  53.172  

   

Totaal 70.087  53.172  
 
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende 
het jaar 2018: 

        

 
Boekwaarde  Investeringen  Desinvesteringen  Afschijvingen  Bijdragen 

van derden  
Afwaarderingen  Boekwaarde 

 31-12-2017      31-12-2018 

Kosten onderzoek 
en ontwikkeling 
voor een bepaald 
actief 53.172  23.693  -  -  -  6.778  70.087  

Totaal 53.172  23.693  -  -  -  6.778  70.087  

        

        
De belangrijkste investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld. Per investering staat 
het ter beschikking gestelde krediet aangegeven, het in 2018 daadwerkelijk bestede bedrag en het 
totaalbedrag dat tot en met 2018 ten laste van het krediet is gebracht. 

    

 

Beschikbaar 
gesteld krediet 

Werkelijk 
besteed in  

Cumulatief 
besteed t/m  

  2018 2018 

Complex 46 Marknesse bedr terrein Zwolse Vaart -  9.995  13.852  

Complex 155 Kraggenburg Zuid -  13.698  13.698  

Totaal -  23.693  27.549  
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Materiële vaste activa 
 
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: 

   

 Boekwaarde per Boekwaarde per  

 31-12-2018 31-12-2017 

In erfpacht uitgegeven gronden  38.790  38.790  

Investeringen met een economisch nut  75.322.138  68.634.151  

Investeringen in de openbare ruimte met 
maatschappelijk nut  6.064.406  1.829.396  

Totaal 81.425.333  70.502.337  
 
De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

   

 Boekwaarde per Boekwaarde per  

 31-12-2018 31-12-2017 

Gronden en terreinen 23.318.285  15.681.957  

(Bedrijfs)gebouwen 39.250.766  39.293.735  

Grond-, weg- en 
waterbouwkundige werken 3.334.618  3.449.787  

Vervoermiddelen 826.759  1.052.393  

Machines, apparaten en 
installaties 3.926.262  4.275.089  

Overige materiële vaste activa 4.665.448  4.881.191  

Totaal 75.322.138  68.634.151  
 
De belangrijkste wijziging in de investeringen met een economisch nut is de mutatie in gronden en 
terreinen. De duurzame afwaardering  is het gevolg van de taxaties van de complexen X32, X46 en 
X66. 
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Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen 
met een economisch nut weer: 

        

 
Boekwaarde  Investeringen  Desinvesteringen  Afschijvingen  Bijdragen 

van derden  
Afwaarderingen  Boekwaarde 

 31-12-2017      31-12-2018 

Gronden en 
terreinen 15.681.957  31.067  

   
-7.605.262  23.318.285  

(Bedrijfs)gebouwen 

39.293.735  1.901.908  
 

1.896.536  
 

48.341  39.250.766  

Grond-, weg- en 
waterbouwkundige 
werken 3.449.787  102.665  

 
202.263  15.571  

 
3.334.618  

Vervoermiddelen 1.052.393  617   226.251    826.759  

Machines, 
apparaten en 
installaties 4.275.089  103.583  

 
434.935  17.475  

 
3.926.262  

Overige materiële 
vaste activa 4.881.191  769.805  

 
985.548  

  
4.665.448  

Totaal 68.634.151  2.909.645  -  3.745.533  33.046  -7.556.921  75.322.138  
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De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht 
vermeld. 

    

 

Beschikbaar 
gesteld krediet 

Werkelijk 
besteed in  

Cumulatief 
besteed t/m  

  2018 2018 

MFA kindcentrum Rutten 1.972.451  61.168  69.843  
Renovatie en aanpassing Lichtwachter Fladderiep 
Kraggenburg 685.469  685.469  685.469  

Onderwijsleerpakketten en Meubilair Albert Schweitzerschool 17.156  17.156  17.156  

Uitbreiding groenhorst college PRO 661.658  661.659  661.659  
Eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakketten 
Groenhorst 131.334  118.201  118.201  

Aanpassing gebouw Theater 't Voorhuys 186.000  16.350  185.312  

uitbreiding Eben-Haëzer Emmeloord  336.646  110.531  110.531  

renovatie gymlokaal Skagerrak 472.500  230.468  230.468  

Meldestraat NIEGG  -  31.067  31.067  

renovatie dorpshuis de Bosfluiter Luttelgeest 360.000  908  908  

Riolering Oosterringweg Luttelgeest 453.107  8.139  455.893  

Riolering Ruttensepad Rutten -  28.280  28.280  

Riolering Drietorensweg Ens -  -7.785  9.481  

Riolering Leemringweg Kraggenburg 595.000  4.280  4.280  

Uitbreiding begraafplaats Emmeloord 522.000  51.786  507.776  

Urnenmuur Bant 13.012  2.396  13.012  

Transporter grafdelfmachine  67.000  617  57.162  

Laadpalen electrische auto's gemeentewerf 30.000  1.673  1.673  

Bliksembeveiligingsinstallatie gemeentehuis 39.000  33.077  33.077  

Containers afvalinzameling 1.200.000  26.161  1.199.262  

3 bovengrondse PMD containers  10.000  10.000  10.000  

Kadaverbak Milieustraat 30.000  5.352  5.352  

Toegangscontrole systeem gemeentehuis  70.755  9.844  75.907  

Vervanging software automatisering 372.500  12.769  371.257  

Vervanging hardware automatisering 221.000  23.254  220.926  

Vervanging software automatisering 225.000  48.290  225.112  

Vervanging hardware automatisering 221.000  44.601  44.601  

Aanschaf ipads/Iphone's 105.000  30.707  76.092  

Vervanging software automatisering 425.000  217.868  230.384  

Aanleg korfbalveld  23.800  21.518  21.518  

Aanleg korfbalveld toplaag 110.200  104.880  104.880  

Aanleg korfbalveld onderlaag 66.000  63.885  63.885  
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De investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut kunnen als volgt worden 
onderverdeeld: 

   

 Boekwaarde per Boekwaarde per  

 31-12-2018 31-12-2017 

Grond-, weg- en 
waterbouwkundige werken 5.669.188  1.696.961  

Machines, apparaten en 
installaties 395.218  132.435  

Totaal 6.064.406  1.829.396  
 
De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut had het 
volgende verloop: 

        

 
Boekwaarde  Investeringen  Desinvesterin-

gen  
Afschijvingen  Bijdragen 

van derden  
Afwaarderin-

gen  
Boekwaarde 

 31-12-2017      31-12-2018 

Grond-, weg- en 
waterbouwkundige 
werken 1.696.961  4.303.889  -  54.226  277.436  -  5.669.188  

Machines, 
apparaten en 
installaties 132.435  265.427  -  2.644  -  -  395.218  

Totaal 1.829.396  4.569.316  -  56.870  277.436  -  6.064.406  
 
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht 
vermeld. 

    

 
Beschikbaar 

gesteld krediet 
Werkelijk besteed 

in  
Cumulatief besteed 

t/m  

  2018 2018 

Marknesserbrug vervanging 4.173.962  2.808.775  2.830.897  

Vervanging bruggen 294.356  38.333  166.549  

Verkeersregelinstallaties 2017 70.000  13.908  69.104  
Verkeersregelinstallaties Onder de toren -Korte 
Dreef 111.722  86.077  111.721  

Verkeersregelinstallaties Leeuwenkruising 140.000  125.303  125.303  

Rotonde onder de Toren/KJ straat 793.471  204.385  685.218  

Rotonde Moerasandijviestraat 343.948  -4.837  269.273  

Herinrichting loswal Bant en Marknesse 145.000  -9.999  108.224  

Verkeerssituatie Europalaan  541.750  23.100  23.100  

Reconstructie Leeuwenkruising 457.500  401.368  401.368  

Rotonde Nageler-/A'damweg 279.000  205.266  205.266  

Uitvoeringsplan speelplaatsen 139.900  134.774  134.774  

Vervanging lichtmasten 2018 82.000  105.822  105.822  

Vervanging armaturen 160.000  160.964  160.964  

Centrum plan onder de toren lichtmasten 28.485  -1.359  27.126  
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Financiële vaste activa 

 
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2018 wordt in het hierna opgenomen 
overzicht weergegeven: 

       

 
Boekwaard

e per 

Investeringen/ 
verstrekkinge

n 
Desinvesteringe

n 

Aflossingen/ 
afschrijvinge

n 
Afwaarderinge

n 
Boekwaard

e per 

 1-1-2018     31-12-2018 

Kapitaalverstrekking 
aan: 

      

- deelnemingen 76.782  -  -  -  -  76.782  

- overige verbonden 
partijen 568.344  -  -  142.087  -  426.257  

Overige 
langlopende 
leningen: -  -  -  -  -  -  

- langlopende 
leningen 4.121.557  -  -  158.314  2.400.000  1.563.244  

- startersleningen 495.078  87.058  -  69.317  -  512.819  

- duurzaamheids-
leningen 272.712  183.628  -  43.276  -  413.064  

- voorziening 
langlopende 
leningen -172.798  -  -  -  -  -172.798  

- vordering sociale 
zaken 4.546.394  783.093  -  372.617  476.772  4.480.098  

- voorzieningen 
debiteuren soza -2.112.249  -  -  -  154.930  -2.267.179  

- leningen 
fietsregeling 3.791  8.971  -  13.202  -512  72  

Totaal 7.799.611  1.062.750  -  798.812  3.031.190  5.032.358  
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Vlottende activa 

 

Voorraden 

 
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: 

   

 Boekwaarde per Boekwaarde per 

 31-12-2018 31-12-2017 

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie   

- bouwgronden in exploitatie 23.082.117  19.664.539  

Voorziening GREX verlieslatende complexen -6.808.406  -7.288.344  

   

Totaal 16.273.711  12.376.194  

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

        

 

Boekwaarde Investering Opbrengsten Winstname Boekwaarde Vz verlies- 
latend 

complex 

Balanswaarde 

 1-1-2018    31-12-2018  31-12-2018 
Cpl 11A 
Emmelhage fase 
1 

-4.960.348  743.521  1.502.969  4.928.129  -791.667   -791.667  

Cpl 11B 
Emmelhage fase 
2A 

1.636.925  2.142.433  1.893.819  291.314  2.176.853   2.176.853  

Cpl 34 De Munt II 
fase 2 1.868.468  42.843  334.875  -  1.576.436  681.696  894.740  

Cpl 38 De Munt II 
fase 1 6.185.446  67.701  1.211.363  -  5.041.784  281.343  4.760.441  

Cpl 40 BT Ens 360.439  76.335  -  71.506  508.279   508.279  

Cpl 41 BT Dorpen -698.875  6.242  57.870  834.489  83.987   83.987  

Cpl 42 BT 
uitbreiding Ens 668.199  7.708  709.383  258.033  224.558   224.558  

Cpl 43 BT 
Creilerpad 426.864  3.927  -  -  430.791   430.791  

Cpl 50 Hart van 
Emmeloord 3.615.130  556.762  317.697  -  3.854.195  3.854.195  0  

Cpl 63 Kaghe 
Espel -  117.605  -  -  117.605   117.605  

Cpl 65 Ens Zuid-
Oost 1.988.702  97.374  437.190  -  1.648.887  1.057.608  591.279  

Cpl 67-1 Uitbr 
Bant fase 1 392.926  21.200  152.708  -  261.418  261.418  0  

Cpl 67-2 Uitbr 
Bant fase 2 861.360  97.120  274.963  53.670  737.187   737.187  

Cpl 68 Uitbreiding 
Espel 434.452  107.680  207.023  36.788  371.897   371.897  

Cpl 71 Uitbreiding 
Creil -4.944  65.470  1.698  13.213  72.040   72.040  

Cpl 72 Uitbreiding 
Luttelgeest -691.390  18.604  406.251  732.095  -346.942   -346.942  

Cpl 75 Marknesse 
fase 3 1.357.608  98.041  478.010  99.266  1.076.906   1.076.906  

Cpl 76 
Inbreidingslocaties 
Nagele 

1.125.529  144.920  413  -  1.270.036  196.926  1.073.110  

Cpl 77 Walstraat 
Kraggenburg 3.958  34.054  -  -  38.012   38.012  

Cpl 81 
Mariaschool 
Tollebeek 

-  54.562  -  -  54.562   54.562  

Cpl 82 
Wellerwaard 5.094.088  211.563  630.359  -  4.675.292  475.220  4.200.072  

Totaal 19.664.538  4.715.667  8.616.591  7.318.503  23.082.117  6.808.406  16.273.711  
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Nadere toelichting 
Algemeen: In 2018 is tussentijdse winstneming op basis van de ‘percentage of completion’ (POC) 
methode toegepast. Hiermee worden resultaten gelijkmatiger over de looptijd van een complex verdeeld 
en wordt voorkomen dat het resultaat pas bij afsluiting van een complex tot uiting komt. Daarnaast wordt 
overhead, zoals gesteld in de financiële verordening, doorbelast op basis van directe kosten 
Indien het complex een positieve eindwaarde heeft is in beginsel geen voorziening nodig, er is immers 
geen verlies op het complex te voorzien. Indien de eindwaarde van het complex negatief is, kan in 
beginsel een verliesvoorziening worden gevormd ter grootte van deze negatieve eindwaarde of met deze 
negatieve eindwaarde in overeenstemming worden gebracht. Nadere informatie over de ontwikkelingen 
van de grondexploitaties in 2018 zijn terug te vinden in de paragraaf grondbeleid. 
In de onderstaande toelichtingen per complex worden de belangrijkste mutaties en ontwikkelingen 
toegelicht. 
 
Complex 11A Emmelhage fase 1:  
Op basis van de POC methode is in 2018 voor € 4.928.129 tussentijds aan winst genomen. De 
verwachting is dat deze grondexploitatie in 2022 kan worden gesloten. Door de positieve eindwaarde is 
het niet nodig voor dit complex een voorziening te treffen.  
De opbrengsten zijn als volgt onderverdeeld: € 1.457.334 verkoop kavels en € 46.635 aan rente. De 
kosten waren onderverdeeld in € 538.096 aan woonrijp maken, plan- en voorbereidingskosten  
€ 115.122, overhead € 71.867 en overige kosten € 18.436.  
 
Complex 11b Emmelhage fase 2A: 
Op basis van de POC methode is in 2018 voor € 291.314 tussentijds aan winst genomen.De verwachting 
is dat deze grondexploitatie in 2020 kan worden gesloten. Door de positieve eindwaarde is het niet nodig 
voor dit complex een voorziening te treffen.  
De opbrengsten zijn als volgt onderverdeeld: € 1.877.290 verkoop kavels en € 16.528 aan inschrijfgeld. 
De kosten waren onderverdeeld in € 1.702.683 aan woonrijp maken, plan- en voorbereidingskosten  
€ 219.064, overhead € 205.627 en rentekosten € 15.060.  
 
Complex 34 De Munt II fase 2:  
Op eindwaarde is er een positieve bijstelling/vrijval ad € 146.350 van de verliesvoorziening, op 
eindwaarde wordt een negatief resultaat van € 681.696 voorzien. Dit jaar is voor € 334.875 aan 
bedrijventerreinen verkocht. De kosten bestonden uit € 40 woonrijp maken, € 17.190 rente, € 4.345 
plan- en voorbereidingskosten, € 2.479 overhead en € 18.788 overige kosten. 
 
Complex 38 De Munt II fase 1:  
Op eindwaarde is er een positieve bijstelling/vrijval ad € 353.265 van de verliesvoorziening, op 
eindwaarde wordt een negatief resultaat van € 281.343 voorzien. Dit jaar is voor € 1.211.363 aan 
bedrijventerreinen verkocht. De kosten bestonden uit € 59.906 rente, € 1.481 plan- en 
voorbereidingskosten, € 1.043 overhead en € 8.270 overige kosten.  
 
Complex 40 Bedrijventerrein Ens: 
Op basis van de POC methode is voor € 71.506 tussentijds aan winst genomen. In 2018 zijn er geen 
gronden

 
verkocht. De kosten bestonden uit € 3.316 rente, €58.534 woonrijp maken € 5.526 plan- en 

voorbereidingskosten, € 7.058 overhead en € 1.901 overige kosten.  
 

Complex 41 Bedrijventerreinen dorpen:  
Op basis van de ingevoerde POC methode is er dit jaar € 834.489 aan winst teruggenomen. De 
opbrengsten uit rente bedroegen € 6.430 en de grondverkopen € 51.440. De lasten in 2018 bedroegen 
voor woonrijp maken € 3.880, € 680 plan- en voorbereidingskosten, € 603 overhead en € 1.079 overige 
kosten.  
 
Complex 42 Uitbreiding bedrijventerrein Ens:  
Op basis van de POC methode is voor € 258.033 tussentijds winst genomen. De opbrengsten uit 
grondverkoop bedroegen € 709.383. De kosten bestonden uit € 6.147 rente, € 658 Plan- en 
voorbereidingskosten, € 151 overhead en € 752 overige kosten.  
 
Complex 43 Bedrijventerrein Creilerpad:  
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Voor dit complex is in 2017 het laatste deel van de verliesvoorziening vrijgevallen. De rentekosten 
bedroegen € 3.927. Er waren geen opbrengsten. 
 
Complex 50 Centrumplan Emmeloord 
Op eindwaarde is er een negatieve bijstelling/storing ad € 101.096 van de verlies voorziening, op 
eindwaarde wordt een negatief resultaat van € 4.961.220 voorzien. Dit jaar is voor € 170.500 aan 
gronden verkocht, voor € 115.395 aan huur- en pacht- opbrengsten en voor €31.802 aan overige 
opbrengsten gegenereerd. De kosten bestonden uit € 261.604 verwervingskosten, € 59.273 woonrijp 
maken, € 179.670 plan- en voorbereidingskosten, € 53.815 overhead en € 2.401 overige kosten. 
 
Complex 63 De Kaghe, Espel 
Dit terrein is in 2018 in exploitatie genomen. De verwervingskosten betreffen € 105.095, de plan- en 
voorbereidingskosten € 1.142 en de overhead € 11.367. Er zijn in 2018 geen opbrengsten. 
 
Complex 65 Ens Zuid-Oost:  
Op eindwaarde is er een positieve bijstelling/vrijval ad € 507.598 van de verliesvoorziening, op 
eindwaarde wordt een negatief resultaat van € 1.057.608 voorzien. De verkoopopbrengsten 
bedroegen € 426.190 en de opbrengsten uit huren en pachten € 11.000. De kosten bouwrijpmaken 
bedroegen € 2.580. De kosten voor woonrijp maken € 36.062, plan-, voorbereidingskosten € 27.496, 
overhead € 7.644, de kosten voor rente € 18.296 en overige kosten (verrekening inschrijfgeld € 1.240. 
 
Complex 67-1 Uitbreiding Bant fase 1:  
Op eindwaarde is er een negatieve bijstelling/storting ad € 22.474 in de verliesvoorziening, op 
eindwaarde wordt een negatief resultaat van € 327.485 voorzien. De opbrengsten uit grondverkopen 
bedroegen voor dit complex € 150.845 en de overige opbrengsten € 1.863. De kosten voor plan-, 
voorbereidingskosten bedroegen € 14.875, overhead € 1.699, de kosten voor rente bedroegen € 
3.615 en overige kosten € 1.010. 
 
Complex 67-2 Uitbreiding Bant fase 2:  
Op basis van de POC-methode is in 2018 voor € 53.670 tussentijds aan winst genomen. De opbrengsten 
uit grondverkopen bedroegen € 274.550, de opbrengsten voor inschrijfgelden € 413. De rentekosten € 
7.925 en kosten met betrekking tot bouwrijp- (€ 68.312) en woonrijpmaken € 4.109 , overhead € 8.621 en 
plankosten € 8.153. 
 
Complex 68 Uitbreiding Espel (Espelerpad):  
Op basis van de POC-methode is in 2018 voor € 36.788 tussentijds aan winst genomen. 
De opbrengsten uit grondverkopen bedroegen in 2018 € 199.180, inschrijfgelden € 413, huren en 
pachten € 4.150 en overige bijdragen € 3.280. De kosten voor woonrijp- en bouwrijpmaken bedroegen 
€ 67.535, voorbereidingskosten plankosten € 20.382 en overhead € 10.022, rentekosten € 3.997 en 
overige kosten € 5.745 
 
Complex 71 Uitbreiding Creil (Oost):  
Op basis van de POC-methode is in 2018 voor € 13.213 tussentijds aan winst genomen. 
De  inschrijfgelden bedroegen € 1.653 en de rente € 45. De lasten voor woonrijp- en bouwrijpmaken 
bedroegen € 46.909, voorbereidingskosten plankosten € 9.450 en overhead € 6.328 en de overige 
lasten € 2.784. 
 
Complex 72 Uitbreiding Luttelgeest-Zuid:  
Op basis van de POC methode is in 2018 voor € 732.095 tussentijds aan winst genomen. De 
opbrengsten uit grondverkopen bedroegen € 399.890 en de rente € 6.361. De kosten bestonden uit 
woonrijp maken € 5.168,  plan- en voorbereidingskosten € 7.811, toegerekende overhead € 1.798 en 
overige kosten € 3.827.  
 
Complex 75 Marknesse fase 3: 
Op basis van de POC methode is in 2018 voor € 99.266 tussentijds aan winst genomen. De opbrengsten 
uit grondverkopen bedroegen € 467.500, de inschrijfgelden € 1.033 en huur- en pachtopbrengsten € 
9.477. De kosten bestonden uit bouw- en woonrijp maken € 12.383, € 61.459 plan- en 
voorbereidingskosten, toegerekende overhead € 8.269, rentekosten € 12.490 en overige kosten € 3.440.  
 
Complex 76 Inbreidingslocaties Nagele: 
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Voor dit complex is de verliesvoorziening bijgesteld ad € 74.999 op negatieve eindwaarde van ultimo 
2018 € 196.926. De gemaakte kosten zijn aankoop- /verwervingskosten ad € 93.026, bouwrijp maken 
ad € 6.075, plan- en voorbereidingskosten € 21.732, toegerekende overhead € 13.007, rente kosten € 
10.355 en overige kosten ad € 725. De opbrengsten betroffen € 413 inschrijfgelden. 
 
Complex 77 Walstraat Kraggenburg: 
Dit complex is in oktober 2016 vastgesteld. De kosten bedroegen € 36 rentekosten, € 21.440 voor 
bouw- en woonrijp maken, € 9.261 voorbereiding- en plankosten, € 3.288 overheadkosten en € 30 
voor overige kosten. 
 
Complex 81 Mariaschool Tollebeek 
Dit complex is in 2018 in exploitatie genomen met een verwervingsbedrag ad € 28.985. Daarnaast zijn 
er plan- en voorbereidingskosten gemaakt ad € 20.303 en toegerekende overhead ad € 5.274. 
 
Complex 82 Wellerwaard: 
Het project Wellerwaard kent een (ver)hoog(d) risicoprofiel. Dit komt vanwege de uitgifte van 
buitengewone kavels. Het BBV schrijft voor dat exploitaties een maximale looptijd van 10 jaar hebben. 
Een looptijd langer dan tien jaar wordt beoordeeld als (te) onzeker. Hier mag gemotiveerd van worden 
afgeweken, waarbij risicomitigerende maatregelen getroffen moeten worden. Bij het complex de 
Wellerwaard wordt afgeweken van deze termijn. Bij dit complex houden we de vastgestelde 
uitgangspunten (zoals de looptijd) in stand, omdat deze als realistisch en voorzichtig wordt 
beoordeeld. We rekenen geen opbrengstenstijgingen door als risicomitigerende maatregel. De 
verwachte sluitingsdatum van dit complex is 2029. Wel is er een verliesvoorziening getroffen ad € 
218.416 in 2017, deze is in 2018 bijgesteld naar € 575.220.  
De opbrengst van grondverkopen bedroeg € 626.033, opbrengsten kavelinschrijving bedroeg € 826, 
de overige opbrengsten bedroegen € 3.500. De rentelasten bedroegen € 46.866, kosten 
bouwrijpmaken € 58.115, de voorbereidings- plankosten € 90.631, overhead € 15.919 en overige 
kosten € 32 
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Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
 
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt 
worden gespecificeerd: 

     

 
Boekwaarde 
per 

Voorziening 
oninbaarheid 

Balanswaarde 
per  

Balanswaarde 
per  

 31-12-2018  31-12-2018 31-12-2017 

Vorderingen op openbare lichamen 440.028  -  440.028  556.858  

Verstrekte kasgeldleningen aan openbare 
lichamen 

-  -  -  -  

Overige verstrekte kasgeldleningen -  -  -  -  

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een 
rentetypische looptijd korter dan één jaar 

-  -  -  -  

Rekening-courantverhoudingen met het Rijk 19.303.300  -  19.303.300  13.190.150  

Rekening-courantverhoudingen met niet -
financiële instellingen 

192.365  -  192.365  190.374  

Debiteuren algemeen 2.906.986  -2.600.045  306.942  1.040.270  

Debiteuren belastingen 551.869  -687  551.182  554.987  

Overige vorderingen 2.188  -  2.188  2.188  

Overige uitzettingen -  -  -  -  

Totaal 23.396.736  -2.600.732  20.796.005  15.534.826  

     

 
Ten aanzien van de debiteuren belastingen is een voorziening opgenomen van € 2.600.732 als 
schatting van het bedrag dat vermoedelijk niet invorderbaar zal zijn. Hierin is € 2.400.000 voor de 
lening aan het IJsselmeerziekenhuis die als oninbaar is meegenomen. 
Op het moment van de start van de controle van de jaarrekening door de accountant  
(begin maart 2019) stond van de totale debiteurenvordering nog een bedrag open van  
€ 3.321.489.  
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Het drempelbedrag voor schatkistbankieren is 0,75% van de jaarlijkse begrotingsomvang (met een 
minimum van € 250.000). Voor 2018 is het drempelbedrag voor schatkistbankieren € 947.247.  
 
Hieronder een overzicht per kwartaal van het bedrag aan middelen dat in het kader van het 
drempelbedrag door de gemeente buiten ’s Rijks schatkist is aangehouden: 
 

      
Berekening 
benutting 
drempelbedrag 
schatkistbankieren 
(bedragen x € 
1.000) 

     

Verslagjaar 

(1) Drempelbedrag 942,274075     

  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

(2) 

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 
Rijks schatkist aangehouden 
middelen 638 680 674 746 

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 310 267 273 201 

(3b) = (2) > (1) 
Overschrijding van het 
drempelbedrag 

    

      
(1) Berekening 
drempelbedrag 

     

Verslagjaar 

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 126.303     

(4b) 

Het deel van het begrotingstotaal 
dat kleiner of gelijk is aan € 500 
miljoen 126.303  

   

(4c) 
Het deel van het begrotingstotaal 
dat de € 500 miljoen te boven gaat -  

   

(1) = (4b) * 
0,0075+(4c) * 
0,002 met een 
minimum van 
€250.000 Drempelbedrag 942,274075  

   

(2) Berekening 
kwartaalcijfers op 
de dagbasis 
buiten 's Rijks 
schatkist 
aangehouden 
middelen 

     

  Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 

(5a) 

Som van de per dag buiten 'Rijks 
schatkist aangehouden middelen 
(negatieve bedragen tellen als nihil) 57.393  61.924  62.016  68.670  

(5b) Dagen in het kwartaal 90  91  92  92  

(2) - (5a) / (5b) 

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 
Rijks schatkist aangehouden 
middelen 638  680  674  746  
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Liquide middelen 

 
De liquide middelen bestaan uit: 

   

 Boekwaarde per Boekwaarde per 

 31-12-2018 31-12-2017 

Kassaldi   

Banksaldi 767.538 747.465 

Totaal 767.538  747.465  
 
 

Overlopende activa 

 
De overlopende activa bestaan uit:  

   

 Boekwaarde per Boekwaarde per 

 31-12-2018 31-12-2017 

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen 
nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door 
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek 
bestedingsdoel -  -  

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde 
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 10.943.804  8.761.943  

   

Totaal 10.943.804  8.761.943  
 
Nadere toelichting 
De terug te vorderen omzetbelasting betreft vooral een vordering betreffende het btw 
compensatiefonds van € 7.086. 611. Van dit bedrag is € 7.075.306 meegenomen in de aangifte van 
januari 2019, een bedrag van € 11.305 moet nog worden teruggevraagd aan de belastingdienst 
middels een suppletieaangifte. De compensabele btw zal medio 2019 met de belastingdienst worden 
verrekend. 
 
Facturen inzake verzekeringspremies, Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, GGD 
Flevoland en andere diensten die in 2018 door de gemeente Noordoostpolder zijn ontvangen en 
betaald en die betrekking hebben op 2019 of daarna, zijn als overlopende activa op de balans 
verantwoord zodat de kosten iin het juiste boekjaar kunnen worden opgenomen. In 2018 gaat het om 
een bedrag van € 438.626. 
 
De nog te factureren prestaties over het jaar 2018(nog te ontvangen bedragen) bedragen in totaal        
€ 1.734.596. Het betreft hier voornamelijk leges bouwvergunningen, toeristenbelasting, nog te 
ontvangen rente voor de leningen Flevomeer Bibliotheek en Vitens, te ontvangen gelden van 
Nedvang, afrekening HVC, Gemeente Almere betreffend bescherm wonen en Algemene uitkering. 
  
Onder overige overlopende activa zijn vorderingen opgenomen met betrekking tot sociale zaken voor 
een bedrag van € 58.660, dit heeft betrekking op het Zelfstandigenloket Flevoland. 
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Passiva 
 

Eigen vermogen 

 
Het eigen vermogen bestaat uit: 

   

 Boekwaarde per Boekwaarde per 

 31-12-2018 31-12-2017 

Algemene reserves  18.010.746 18.010.746 

Bestemmingsreserves 82.713.768 68.185.535 

Gerealiseerd resultaat 750.694  2.575.893  

Totaal 101.475.208  88.772.174  
 
Per reserve wordt het verloop in het jaar 2018 op de volgende bladzijden weergegeven. De 
resultaatbestemming van 2018 is hierin nog niet verwerkt. 

       
Naam van de reserve Boekwaarde Toe- 

voeging 
2018 

Ont- 
trekking 

2018 

Bestemming 
resultaat vorig 

jaar 

Vermindering ter 
dekking van 

afschrijvingen 

Boekwaarde 

 31-12-2017     31-12-2018 

Algemene reserves       

E003 Saldireserve 1.588.231  -  1.588.231  -  -  -  

E004 Eigen kapitaal 11.422.515  6.588.231  -  -  -  18.010.746  

E310 Sociaal Domein 5.000.000  -  5.000.000  -  -  -  

 18.010.746  6.588.231  6.588.231  -  -  18.010.746  
Ten behoeve van egalisatie 
van tarieven       

E239 Afvalstoffenheffing 386.791  -  386.791  -  -  0 

E242 Riolering 300.325  115.193  -  -  -  415.518  

E247 Begraven 166.194  -  16.688  -  -  149.506  

 853.310  115.193  403.479  -  -  565.024  

       

Afschrijvingsreserves       
D001 Toenemende 
verkeersdrukte centrum 1.118.471  -  -  -  -  1.118.471  
D002 Rotonde 
Moerasandijviestraat 343.948  -  10.964  -  -  332.984  

D003 Marknesserbrug 3.711.600  720.000  10.862  -  -  4.420.738  
D004 Verkeerssituatie 
Europalaan 391.750  150.000  -  -  -  541.750  

D005 Verkeersregelinstallaties 168.400  138.625  3.680  -  -  303.345  
D006 Uitvoeringsplan 
speelplaatsen 93.180  139.900  4.545  -  -  228.535  

D007 VSO de Optimist 1.672.108  -  1.672.108  -  -  -  

D008 CBS op de Wieken 433.281  -  -  -  -  433.281  
D009 CBS op de Wieken 
leerpakket 18.963  -  -  -  -  18.963  
D010 De Koperwiek leerpakket 
en meubilair 22.348  -  -  -  -  22.348  
D011 Uitbreiding 
Groenhorstcollege 661.659  -  -  -  -  661.659  
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D012 Groenhorstcollege 
leerpakket en meubilair 131.334  -  -  -  -  131.334  
D013 Bonifatius leerpakket en 
meubilair 69.082  -  3.454  -  -  65.628  
D014 Rotonde 
Urkerweg/Scandinaviëlaan 336.153  -  13.446  -  -  322.707  
D015 Loswallen Bant en 
Marknesse 145.000  -  4.729  -  -  140.271  

D016 Onderwijs MFA Rutten -  1.563.930   -  -  1.563.930  

D017 Aanleg skatebaan 150.000  -  6.000  -  -  144.000  
D018 Rotonde Amsterdam- en 
Nagelerweg 279.000  -  -  -  -  279.000  

D019 Lichtmasten 94.525  82.000  1.651  -  -  174.874  

D020 Armaturen 37.910  158.102  994  -  -  195.018  
D021 OLP en meub De 
Koperwiek -  8.078  -  -  -  8.078  
D022 AR OLP en meub Albert 
Schweitzer -  16.829  -  -  -  16.829  
D023 AR Kindvoorziening 
Luttelgeest -  180.000  -  -  -  180.000  
D024 Dorpshuis de Bosfluiter 
L'geest -  450.000  -  -  -  450.000  
D025 Kindvz de Locomotief 
Triade -  21.946  -  -  -  21.946  
D026 Dorpshuis De Marke 
Marknesse -  36.947  -  -  -  36.947  

D027 Zwembad Bosbad -  200.000  -  -  -  200.000  

D028 Barak Emmeloord -  7.620  -  -  -  7.620  
D033 Reconstructie 
Leeuwenkruising -  401.368  -  -  -  401.368  

 9.878.712  4.275.345  1.732.433  -  -  12.421.624  

       
Overige 
bestemmingsreserves       

E001 Beleidsplan 12.383.416  883.683  2.873.879  2.575.893  -  12.969.113  
E024 Onderhoud uitbreiding 
Tollebeek 183.712  2.939  -  -  -  186.651  

E026 Vervanging bruggen 4.120.694  495.931  87.750  -  -  4.528.875  
E029 Investeringsbudget 
Landelijk Gebied 624.905  -  39.353  -  -  585.552  
E041 Ontw fonds stimulering 
werkgelegenheid 436.594  6.985  -  -  -  443.579  
E043 EU-co-fin phasing-out 
programma 331.696  5.307  44.268  -  -  292.735  

E070 Huisvesting onderwijs 8.430.923  1.807.003  9.936.359  -  -  301.567  
E071 Onderhoud 
onderwijsgebouwen 3.460.874  55.374  713.838  -  -  2.802.410  
E072 Onderhoud MFC 
Tollebeek/ Nagele 72.000  12.000  -  -  -  84.000  
E205 Onderwijsachterstanden 
exc groei 133.731  2.140  -  -  -  135.871  
E240 Onderhoud/vervanging 
speelplaatsen 52.238  836  25.000  -  -  28.074  
E244 Optimaliseren 
afvalwatersysteem 148.515  -  129.086  -  -  19.429  
E245 Transitiegelden 
Zuiderzeelijn 1.884.190  -  100.000  -  -  1.784.190  

E265 Startersleningen 654.000  -  -  -  -  654.000  

E267 Duurzaam vervoer 5.288  -  1.375  -  -  3.913  

E269 Onderhoud wegen N50 810.854  -  -  -  -  810.854  

E271 Restauratie monumenten 146.365  2.342  -  -  -  148.707  

E272 Kerktorens 90.125  1.442  -  -  -  91.567  

E273 Duurzaamheidslening 290.000  150.000  -  -  -  440.000  
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E275 Hardware 31.392  -  5.568  -  -  25.824  
E278 Reserve duurzame 
particuliere wb Nagele 275.000  -  -  -  -  275.000  
E280 Nog uit voeren 
werkzaamheden 1.119.451  295.378  463.595  -  -  951.234  

E281 Reserve blijverslening -  300.000  -  -  -  300.000  

E290 Exploitatie poldertoren 326.727  5.228  20.279  -  -  311.676  

E301 Grondexploitatie 14.502.784  16.142.162  1.775.467  -  -  28.869.479  
E308 Beeldende Kunst en 
Cultuurbeleid 267.212  4.275  -  -  -  271.487  

E310 Sociaal Domein 6.271.163  3.674.419  6.008.387  -  -  3.937.195  
E311 Reserve degeneratie 
glasvezelproject 119.167  55.000  -  -  -  174.167  

E 312 Reserve De Stiepe 237.500  -  12.500  -  -  225.000  
E 313 Egalisatiereserve 
Voorzien in Vastgoed 43.000  8.939.548  907.575  -  -  8.074.973  

 57.453.514  32.841.992  23.144.279  2.575.893  -  69.727.120  

       

Totaal 86.196.281  43.820.761  31.868.422  2.575.893  -  100.724.513  
 

 
Hieronder worden de aard en reden van de belangrijkste toevoegingen en onttrekkingen per reserve 
toegelicht. 
 
Algemene reserves 
 
In Noordoostpolder wordt voor de algemene reserve een omvang van tenminste 15% van het 
begrotingsresultaat vóór resultaatsbestemming en exclusief grondexploitatie gehanteerd. 
 

Saldireserve   -  
 
Het saldo van de saldireserve is in 2018 overgeboekt naar het eigen kapitaal. 
 

Eigen kapitaal   18.010.746  
 
Dit is een dekkingsreserve die in stand moet worden gehouden ten behoeve van het 
weerstandsvermogen. In 2018 is het saldo van de saldireserve en de reserve sociaal domein die 
onder de algemene reserve opgenomen stond ultimo 2017 toegevoegd. Deze reserve kan dus niet 
worden ingezet voor realisering van het beleidsplan. 
 
 

Sociaal Domein   -  
 
Het saldo van de reserve sociaal domein is in 2018 overgeboekt naar het eigen kapitaal. 
 
Ten behoeve van egalisatie van tarieven 
 

Afvalstoffenheffing   0 
 
Deze egalisatiereserve is bedoeld voor het specifiek afzonderen van de resultaten op de productgroep 
reiniging/afvalverwerking. Voeding vindt plaats door het positieve resultaat op het product 
afvalverwerking toe te voegen aan deze reserve. Onttrekking vindt plaats door het negatieve resultaat 
op het product afvalverwerking te onttrekken aan deze reserve. De onttrekking  van € 386.791 betreft 
het exploitatietekort op het product afvalverwerking. De reserve is in 2018 geheel onttrokken. 
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Riolering   415.518  
 
Deze egalisatiereserve is opgenomen om efficiëncyvoor- en nadelen en aanbestedingsvoor- en 
nadelen ten opzichte van de begroting op te vangen. In 2018 is een voordeel van  
€ 115.193 gerealiseerd die in het geheel is gedoteerd aan de bestemmingsreserve riolering. 
 

Begraven   149.506  
 
Deze egalisatiereserve is bedoeld ten behoeve van de egalisatie van de lasten op het product 
begraven. Voeding vindt plaats door het positieve resultaat op het product begraven toe te voegen 
aan deze reserve. Onttrekking vindt plaats door het negatieve resultaat op het product begraven te 
onttrekken aan deze reserve. De storting betreft het tekort op het product begraven van € 16.688. 
 
 
 
Afschrijvingsreserves 
 

Afschrijvingsreserves   12.421.624  
 
Volgens de nota waardering, activeren en afschrijven wordt voor investeringen in de openbare ruimte 
met een maatschappelijk nut in de regel een afschrijvingsreserve gevormd ter dekking van de 
jaarlijkse afschrijvingslasten. In 2018 zijn de afschrijvingslasten van de investeringen met een 
maatschappelijk nut onttrokken van de reserve. De dotaties in 2018 hebben betrekking op het instellen 
van een afschrijvingsreserve voor investeringen met een maatschappelijk nut. 
 
 
Overige bestemmingsreserves 
 

Beleidsplan   12.969.113  
 
Deze reserve met een bestedingsfunctie is bedoeld ter dekking van incidentele lasten van (nieuw) 
beleid. Voeding geschiedt door toevoeging van de bespaarde rente, rekeningresultaten en via de 
begroting (incidenteel). Onttrekkingen vinden veelal plaats door vaststellingen van de beleidsplanning, 
perspectiefnota en door separate raadsvoorstellen. 
 
De vermeerderingen betreffen onder meer een inflatiecorrectie ad € 198.134, storting opbrengsten 
windmolens € 675.548 en de bestemming van het resultaat van 2017 ad € 2.575.893. 
 
Daarnaast hebben er meerdere onttrekkingen c.q. verminderingen ad €7.817.627 plaatsgevonden, de 
grootste onttrekkingen in deze reserve zijn: 

- Overboeking naar afschrijvingsreserve voor de Marknesserbrug € 595.000 
- Onttrekking ten behoeve van onderhoud wegbermen € 450.936 
- Onttrekking ten behoeve van de renovatie van de golfbaan € 345.528 
- Onttrekking ten behoeve van het investeringsplan Sociaal Domein € 165.838 
- Onttrekking ten behoeve van de renovatie van de bermverharding € 135.000 
- Onttrekking ten behoeve van de frictiekosten Cultuurbedrijf € 125.000 
- Onttrekking ten behoeve van de uitstraling Groen € 121.728 
- Onttrekking ten behoeve van de digitaliseren DIV € 115.000 
- Onttrekking ten behoeve van de project dienstverlening € 109.000 
- Onttrekking ten behoeve van kwaliteit speeltoestellen € 90.000 
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Onderhoud uitbreiding Tollebeek   186.651  
 
Deze reserve is gevormd uit de afkoopsom ontvangen van een projectontwikkelaar voor het 
toekomstig onderhoud (na voltooiing van het project) van de openbare voorzieningen in Tollebeek. 
 
De vermeerdering betreft de inflatiecorrectie over de balanswaarde per 1 januari € 2.939. 
 

Vervanging bruggen   4.528.875  
 
Deze reserve is bedoeld voor de realisatie van de toekomstige vervanging van bruggen in de 
Noordoostpolder.  

 
De vermeerderingen betreffen de rentetoevoeging over de balanswaarde per 1 januari 2017 € 65.931 
en de dotatie voor de toekomstige vervanging en groot onderhoud van de bruggen € 430.000. De 
onttrekking  van € 87.750 betreft een bedrag voor betonreparatie.  
 
 

Investeringsbudget Landelijk Gebied   585.552  
 
Deze reserve is gevormd om het inzicht te vergroten voor de realisatie van de projecten van het 
Investeringsbudget Landelijk Gebied. Hiervoor is een onttrekking van € 39.353 voor het kappen van 
zieke bomen. 
 

Ontwikkelingsfonds stimulering werkgelegenheid  443.579  
 
De reserve ontwikkelingsfonds stimulering werkgelegenheid is gevormd om de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid te stimuleren.  
 
De vermeerdering betreft de inflatiecorrectie over de balanswaarde per 1 januari  
ad € 6.985.  
 
 

EU-co-financiering phasing-out programma   292.735  
 
Deze reserve is bestemd als cofinanciering van Leader-projecten. 
 
De vermeerdering betreft de inflatiecorrectie van € 5.307, berekend over de balanswaarde per 1 
januari. De vermindering heeft betrekking op de bijdrage voor LEADER subsidies van POP3, Green 
Experience en Outdoor Fitness Creil van in totaal € 44.268. 
 
 

Huisvesting onderwijs   301.567  
 
Deze egalisatiereserve werd gevoed door uit de algemene uitkering de bedragen voor 
onderwijshuisvesting te filteren. Hierop worden de uitgaven die zijn gedaan in het kader van 
onderwijshuisvesting in mindering gebracht.  
 
De vermeerdering betreffen de inflatiecorrectie van € 134.895 berekend over de balanswaarde per 1 
januari en een vrijval op de storting ten behoeve van de afschrijvingsreserve voor de Optimist ad € 
1.672.108.  
De onttrekking van € 9.936.359 heeft betrekking op storting in ingestelde afschrijvingsreserves en een 
storting aan de reserve VIV van € 8.000.000 en stortingen in diverse afschrijvingsreserves. 
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Onderhoud onderwijsgebouwen   2.802.410  
 
Deze reserve is gevormd om de lasten betreffende onderhoud en aanpassing van het financieel kader 
onderwijshuisvesting te kunnen dekken. 
 
De vermeerdering betreft een inflatiecorrectie van € 55.374 over de balanswaarde per 1 januari .De 
vermindering betreft investeringen in de onderwijshuisvesting, in totaal  
€ 713.838. 
 
 

Onderhoud MFC Tollebeek/ Nagele   84.000  
 
Deze reserve dient voor het groot onderhoud van de MFC Tollebeek en MFC Nagele welke in 2011 
zijn gebouwd. Conform de programmabegroting heeft er een vermeerdering van € 12.000 
plaatsgevonden ten behoeve van het onderhoud aan de gymzaal binnen de MFC’s Tollebeek en 
Nagele. 
 
 

Onderwijsachterstanden exc groei   135.871  
 
Deze reserve is bedoeld om de lasten betreffende het bestrijden van vroegtijdig schoolverlaten te 
dekken. De vermeerdering betreft de inflatiecorrectie over de balanswaarde per 1 januari € 2.140. Dit 
jaar is geen onttrekking van deze reserve noodzakelijk geweest. 
 
 

Onderhoud/vervanging speelplaatsen   28.074  
 
Deze reserve is bedoeld om toekomstige vervangingen van speelplaatsen c.q. speeltoestellen in de 
Noordoostpolder conform een vastgesteld vervangingsplan te dekken. 
 
De vermeerdering betreft de inflatiecorrectie ad € 836, berekend over de balanswaarde per 1 januari. 
De verminderingen van in totaal € 25.000 hebben betrekking op onder meer vervanging van 
speeltoestellen. 
 
 

Optimaliseren afvalwatersysteem   19.429  
 
Deze reserve is gevormd om uitvoering te geven aan de uit te voeren bronmaatregelen aan de 
bestaande rioleringsstelsels. Onttrekkingen vinden plaats via het vastgestelde vGRP. In 2017 is € 
97.963 onttrokken in verband met verbetermaatregelen riolering Bant. 
 

Transitiegelden Zuiderzeelijn   1.784.190  
 
Deze reserve is gevormd voor de bijdrage van de gemeente in de totale uitgaven die er gepland zijn 
naar aanleiding van het beschikbaar stellen door het Rijk van transitiegelden vanwege het niet 
doorgaan van het Zuiderzeelijn-project. De provincie Flevoland levert ook een bijdrage. Voeding heeft 
ineens plaatsgevonden.  
Onttrekkingen vinden plaats middels separate voorstellen die door de raad dienen te worden 
goedgekeurd en die binnen de voorwaarden van het convenant vallen. De vermindering heeft 
betrekking op de aan de provincie voor de cofinanciering N50 betaalde bedragen van totaal € 
100.000. 
 

Startersleningen   654.000  
 
Deze reserve is ingesteld om het risico af te dekken dat de gemeente loopt door middel van het 
verstrekken van zogenoemde ‘startersleningen’. 
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Voeding heeft ineens plaatsgevonden ten laste van de reserve Beleidsplan. De reserve is 
gemaximeerd op € 654.000. In 2018 zijn geen onttrekkingen noodzakelijk geweest. 
 

Duurzaam vervoer   3.913  
 
In de decemberrapportage 2011 is deze reserve ingesteld om de afschrijvingslast van de aanschaf 
van de elektrische auto te dekken evenals de leasetermijnen van de accu’s.  
De vermindering van € 1.375 betreft dan ook lasten voor de elektrische auto (afschrijving, kosten 
laadpunt en accu). 
 

Onderhoud wegen N50   810.854  
 
Deze reserve is ingesteld bij de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen 2013 en dient om 
toekomstig (groot) onderhoud te kunnen dekken. Het betreft het (groot) onderhoud aan de in beheer 
en onderhoud overgedragen (delen van) wegen Oud Emmeloorderweg, Kamperzandweg en 
Zwartemeerweg. In 2018 hebben geen onttrekkingen of dotaties plaatsgevonden. 
 

Restauratie monumenten   148.707  
 
Deze reserve is bedoeld om uitgaven en inkomsten betreffende restauratie van (gemeentelijke) 
monumenten te egaliseren. Voeding vindt plaats door overschotten op het product Monumenten aan 
deze reserve te doteren. De vermeerdering in 2018 betreft de inflatiecorrectie ad € 2.342 over de 
balanswaarde per 1 januari. 
 

Kerktorens   91.567  
 
Uit de reserve kerktorens worden de subsidies gedekt die op basis van de “Subsidieregeling groot 
onderhoud kerktorens” worden verstrekt. De vermeerdering betreft de inflatiecorrectie over de 
balanswaarde per 1 januari ad € 1.442. In 2018 hebben geen onttrekkingen plaatsgevonden. 
 

Duurzaamheidslening   440.000  
 
Deze reserve is ingesteld om het risico af te dekken dat de gemeente loopt door middel van het 
verstrekken van zogenoemde ‘duurzaamheidsleningen’. In 2018 zijn geen onttrekkingen noodzakelijk 
geweest. Er heeft een toevoeging van €150.000 plaatsgevonden ten behoeve van het verstrekken van 
duurzaamheidsleningen. 
 

Hardware   25.824  
 
In de decemberrapportage 2013 is deze afschrijvingsreserve ingesteld met als doel de 
afschrijvingslasten met betrekking tot specifieke hardware te kunnen dekken. Voeding heeft ineens 
plaatsgevonden. Onttrekking vindt plaats op basis van de afschrijvingslast per jaar van de specifieke 
hard- en software. 
In 2018 heeft er onttrekking plaatsgevonden ter dekking van de afschrijvingslasten van specifieke 
aangekochte hard- en software € 5.568. 
 

Reserve duurzame particuliere wb Nagele   275.000  
 
Deze reserve is via de decemberrapportage 2015 ingesteld ter bekostiging van de bevordering van 
particuliere woningbouw in Nagele. De voeding heeft ineens plaatsgevonden via het saldo van 
vooruitontvangen VER-gelden en dekking ISV II. In 2018 hebben er geen mutaties plaatsgevonden. 
 

Nog uit voeren werkzaamheden 2016   951.234  
 
Deze reserve is ingesteld om budgetten die niet (of niet volledig) besteed zijn in enig jaar op een 
transparante wijze over te brengen naar een volgend begrotingsjaar. Via de nota reserves en 
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voorzieningen 2017, heeft er een samenvoeging plaatsgevonden, waarbij vanuit gefragmenteerde 
bestemmingsreserves één centrale bestemmingsreserve is gevormd.   
 
Het restant van de vermeerdering betreft de overgebrachte budgetten naar 2018 voor een bedrag van     
€ 295.378. De vermindering betreft de aanwending van de uit eerdere jaren overgebrachte budgetten 
naar 2018 voor een totaalbedrag van € 463.595. De vermindering heeft onder meer betrekking op 
kosten qua digitalisering archief € 125.000, Erfgoed opgravingen RUG € 56.185 en maatregelen 
vanuit het GVVP € 35.000. 
 

Reserve blijverslening   300.000  
 
In januari 2018 is door de raad besloten om de reserve blijverslening in te stellen. Om de inwoners 
van Noordoostpolder te faciliteren in hun (toekomstige) behoefte om langer zelfstandig, comfortabel 
en veilig in hun woning te blijven. 
Voor deze faciliteit een bedrag van € 300.000 gestort in de reserve blijverslening. 
 

Exploitatie poldertoren   311.676  
 
Deze reserve is ingesteld met de bedoeling dat de exploitatie van de Poldertoren op termijn budgettair 
neutraal wordt geëxploiteerd, gebruikmakende van deze egalisatiereserve. Voeding heeft ineens 
plaatsgevonden. Hierna worden, naast de toevoeging van een inflatiecorrectie ad € 5.228 in 2018, de 
exploitatieoverschotten/tekorten toegevoegd dan wel onttrokken aan deze reserve. Het 
exploitatietekort ad € 20.279 in 2018 is onttrokken aan de reserve. 
 

Grondexploitatie   28.869.479  
 
Deze bestemmingsreserve vormt de buffer voor verlieslatende grondexploitaties. Voeding vindt plaats 
ten laste van de algemene middelen op basis van een risicoanalyse van de (bouw)grondcomplexen. 
Tevens vindt voeding en onttrekking plaats wanneer verliesvoorzieningen respectievelijk vrijvallen dan 
wel worden gevormd. 
 
Voor een toelichting omtrent het verloop van deze reserve verwijzen wij u naar de paragraaf 
grondbeleid. 
 

Beeldende Kunst en Cultuurbeleid   271.487  
 
Deze reserve is een samenvoeging van de reserves Kunstwerken Noordoostpolder en de reserve 
Kunstopdrachten Noordoostpolder. Voeding vindt plaats middels de vastgestelde percentageregeling 
over de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. De toevoeging in 2018 
betreft een inflatiecorrectie ad € 4.275. Er zijn geen onttrekkingen geweest in 2018. 
 

Sociaal Domein   3.937.195  
 
De reserve Sociaal Domein is primair bedoeld om beperkt beheersbare, incidentele risico’s op te 
kunnen vangen wanneer zij zich voordoen. Secundair kan de reserve worden aangewend voor het 
doen van beleidsmatig onderbouwde, incidentele investeringen ten behoeve van het sociaal domein. 
 
De dotaties aan deze reserve in 2018 betreffen: 

- Toevoeging als gevolg van een overschot op Inkomensregelingen (€ 455.537). 
- Toevoeging als gevolg van een overschot op Arbeidsparticipatie (€ 195.704). 
- Toevoeging als gevolg van een overschot op Maatwerk dienstverlening 18+ (huishoudelijke 

ondersteuning) (€ 1.031.883). 
- Toevoeging als gevolg van een overschot op de middelen beschikbaar voor Geëscaleerde 

zorg 18+ (€ 1.991.295). 
 
De onttrekkingen aan deze reserve in 2018 betreffen: 



208 

- Onttrekking in het kader van Samenkracht en burgerparticipatie (Jeugdwet) (€ 4.758.734). De 
onttrekking is gebaseerd op het verschil tussen de uitvoeringslasten en de integratie-uitkering 
jeugd en wordt veroorzaakt door extra uitgaven. 

- Onttrekking in het kader van Arbeidsparticipatie (€ 241.551). 
- Onttrekking in het kader van Inkomensregelingen (€ 77.526). 
- Onttrekking met betrekking tot Wijkteams (€ 753.124). 
- Onttrekking in het kader van Samenkracht en burgerparticipatie (minderhedenbeleid)  

(€ 50.000). 
- Diverse overige onttrekkingen (€ 127.452). 

 
 

Reserve degeneratie glasvezelproject   174.167  
 
Deze reserve is gevormd ter dekking van herstelkosten van achteruitgang in kwaliteit van het 
straatwerk bij de aanleg van glasvezel. In 2018 zijn geen onttrekkingen noodzakelijk geweest. Wel is 
er een vermeerdering geboekt van € 55.000 in 2018 door storting van de degeneratievergoedingen. 
 

Reserve De stiepe   225.000  
 
Deze reserve betreft een afschrijvingsreserve die dient ter dekking van de afschrijvingslasten voor de 
komende jaren van De Stiepe. De storting heeft in een keer plaatsgevonden. In 2018 is € 12.500 
onttrokken ter dekking van de afschrijving. 
 

Egalisatiereserve Voorzien in Vastgoed   8.074.973  
 
Via deze egalisatiereserve worden overschotten en tekorten opgevangen in de budgetten van 
voorzien in vastgoed. In 2018 is deze reserve met € 8.939.548 vermeerderd. De vermeerdering komt 
onder andere door een storting vanuit de reserve onderwijs van € 8.000.000. 
De onttrekking van € 907.575  heeft betrekking op storting in ingestelde afschrijvingsreserves. 
 

Voorzieningen 
 
Het verloop van de voorzieningen is als volgt: 

      

 
Saldo  Toevoeging  Vrijval Aanwending Saldo  

 31-12-2017    31-12-2018 

Wegen, straten en pleinen 90.648  1.351.533  -  1.260.933  181.248  

Pensioenen wethouders 4.049.796  170.856  -  195.647  4.025.005  

Groot onderhoud gemeentelijke 
gebouwen 3.069.324  719.626  -  266.857  3.522.093  

Museum Schokland 198.499  35.238  -  142.730  91.007  

Onderhoud buitensportacc. 165.000  -  -  42.987  122.013  

Renovatie riolering 3.612.000  1.062.194  -  1.966.977  2.707.217  

Voorziening grondexploitaties 1.244.994   71.902  -  1.173.092  

Totaal 12.430.260  3.339.447  71.902  3.876.131  11.821.674  

      

      
In de kolom vrijval worden de bedragen opgenomen die ten gunste van de rekening van baten en 
lasten zijn vrijgevallen. De aanwendingen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. 
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Wegen, straten en pleinen 

   
181.248  

 
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van een gelijkmatige verdeling van de onderhoudslasten 
van wegen, straten en pleinen over een aantal begrotingsjaren. 
Vanuit de exploitatie is € 1.351.533 toegevoegd en zijn de onderhoudsuitgaven van € 1.260.933 direct 
ten laste van de voorziening gebracht. 
 

Pensioenen wethouders    4.025.005  
 
Deze voorziening is gevormd voor de pensioenrechten van huidige en ex-wethouders die op dit 
moment nog geen gebruik maken van de pensioenregeling. Deze voorziening is in 2001 ontstaan in 
verband met de wet APPA die wethouders de mogelijkheid biedt de opgebouwde rechten op te eisen 
bij de gemeente en bijvoorbeeld aan een andere pensioenverzekeraar over te dragen. Voorheen 
werden in de voorziening alleen de toekomstige pensioenen opgenomen, dus de pensioenen van de 
oud-wethouders die nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Vanaf ultimo 2012 zijn 
alle huidige pensioengerechtigden ook meegenomen. De aanwendingen betreffen de uitbetalingen 
van pensioenen in 2018 totaal € 266.857. De toevoeging ad € 170.856 heeft plaatsgevonden om de 
stand van de voorziening aan te sluiten op de nieuwste actuariële berekening.  
 

Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen   3.522.093  
 
Deze voorziening is gevormd ten behoeve van een gelijkmatige verdeling van de lasten van groot 
onderhoud van de gemeentelijke gebouwen over een aantal begrotingsjaren. 
Vanuit de exploitatie is € 719.626 toegevoegd en zijn de onderhoudsuitgaven van € 266.857 direct ten 
laste van de voorziening geboekt. 
 

Museum Schokland    91.007  
 
Deze voorziening is ten behoeve van een gelijkmatige verdeling van de onderhoudslasten van 
museum Schokland over een aantal begrotingsjaren. De toevoeging betreft de vermeerdering van      
€ 35.238 ten laste van de exploitatie en de onderhoudsuitgaven van € 142.730 komen direct ten laste 
van deze voorziening. 
 

Onderhoud buitensportacc.    122.013  
 
Deze voorziening is ten behoeve van een gelijkmatige verdeling van de onderhoudslasten van het 
eerste kunstgrasveld Ervenbos over een aantal begrotingsjaren. In 2018 is € 42.987 onttrokken ten 
behoeve van renovatie sportvelden. 
 

Renovatie riolering    2.707.217  
 
Deze voorziening wordt gevoed uit opbrengsten uit het rioolrecht en dient voor het gestelde doel te 
worden aangewend. De toevoeging betreft de dotatie op basis van het vastgestelde Gemeentelijke 
Rioleringsplan 2012-2016, welke in 2012 is vastgesteld en geldend is vanaf 1 januari 2013.  ad € 
1.062.194. De aanwending in 2018 voor de gemaakte kosten bedraagt € 1.966.977. 
 

Voorziening grondexploitaties    1.173.092  
 
Doordat de getroffen voorziening van Hart van Emmeloord (X050) en Bant fase 1 (X067-1) groter is 
dan de boekwaarde per ultimo boekjaar is het restant van de voorziening volgens de voorschriften 
gerubriceerd onder de passiefzijde van de balans. 
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Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 

 
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: 

   

 Boekwaarde per  Boekwaarde per 

 31-12-2018 31-12-2017 

   

Langlopende geldleningen o/g 4.000.000  4.000.000  

Onderhandse leningen:   

- overige binnenlandse sectoren 1.210.806  1.141.059  

Waarborgsommen 7.734  7.384  

   

Totaal 5.218.539  5.148.443  
 
 

     

 
Saldo 

Vermeerderingen 
Aflossingen Saldo 

 31-12-2017   31-12-2018 

     

Langlopende leningen o/g 4.000.000  -  -  4.000.000  

Onderhandse leningen 1.141.059  69.747  -  1.210.806  

Waarborgsommen 7.384  350  -  7.734  

     

Totaal 5.148.443  70.097  -  5.218.539  
 
De totale rentelast voor het jaar 2018 met betrekking tot de vaste schulden was € 157.200. 

Vlottende passiva 

 
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: 

   

 Boekwaarde per  Boekwaarde per 

 31-12-2018 31-12-2017 

   

Netto vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar 6.486.081  3.556.441  

Overlopende passiva 10.307.335  5.868.229  

   

Totaal 16.793.416  9.424.671  
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Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

 
Onder de overige schulden zijn de crediteuren algemeen opgenomen. Het openstaand saldo 
crediteuren algemeen bedroeg ultimo 2018 € 6.486.081 (ultimo 2017 was dit saldo € 3.556.441). 
Op het moment van de start van de controle van de jaarrekening 2018 door de accountant op 18 
maart 2019 staat nog een bedrag van € 1.445,61 credit ten aanzien van de crediteuren open. 
 

Overlopende passiva 

 
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: 

   

 Boekwaarde per  Boekwaarde per 

 31-12-2018 31-12-2017 

   

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn 
opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot 
betaling komen met uitzondering van jaarlijks 
terugkerende arbeidskosten gerelateerde 
verplichtingen van vergelijkbaar volume 6.242.296  5.016.640  

De van de Europese en Nederlandse 
overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor 
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die 
dienen ter dekking van lasten van volgende 
begrotingsjaren 144.248  246.230  

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van 
volgende begrotingsjaren komen 3.920.791  605.360  

   

Totaal 10.307.335  5.868.229  
 
De vooruit ontvangen bedragen betreffen vooral een subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed voor Nagele. Daarnaast zijn er bedragen vooruit ontvangen ten behoeve van huur, VER 
gelden Schokland, Proeftuin Nagele en Bijdrage Provincie Flevoland voor de Constructieweg. 
 
Nog te betalen bedragen hebben veelal betrekking op werkzaamheden en/of diensten die door diverse 
leveranciers in 2018, of in een incidenteel geval eerder, zijn uitgevoerd dan wel geleverd maar nog 
niet daadwerkelijk in 2018 in rekening zijn gebracht.  
De meest in het oog springende bedragen betreffen, te betalen uitkeringen en bijdragen sociale 
zaken, afrekening aankoopcentrale, Riolering centrum oost, Regiotaxi, HV. Voor het overige betroffen 
het nog te betalen bedragen met een factuurbedrag van € 100.000 of kleiner. 
 
De middelen (subsidies/bijdragen) met een specifiek bestedingsdoel die van Europese en 
Nederlandse overheidslichamen zijn ontvangen maar nog niet zijn besteed, worden als ‘vooruit 
ontvangen middelen met een specifiek bestedingsdoel (msb)’ op de balans opgenomen, onder de 
overlopende passiva. Als deze middelen in volgende jaren worden besteed, worden deze uitgaven als 
last in de jaarrekening opgenomen met als bate een bedrag vanuit de ‘vooruit ontvangen middelen’. 
  



212 

     

 

Saldo per  Ontvangen 
bedragen 

Vrijgevallen 
bedragen of 

terugbetalingen 

Saldo per  

 31-12-2017   31-12-2018 

BDU-infra 184.250  -  76.218  108.032  

BANS 36.216  -  -  36.216  

ISV-2 Stedelijk wonen voor starters 25.764  -  25.764  -  

Totaal 246.230 -  101.982 144.248 

     
BDU-infra 
De BDU-infra betreft een bijdrage van de provincie Flevoland voor de voorbereiding en uitvoering van 
het verkeer- en vervoerbeleid en het verbeteren van bushaltevoorzieningen (toegankelijkheid en 
voorziening). De totale bestedingen bedroegen in 2018 € 76.218, aanwending rotonde Randweg.  
 
ISV-2 Nagele 
Het ISV-2 project Stedelijk wonen voor starters heeft betrekking op het weer bewoonbaar en 
verhuurbaar maken van woningen boven de winkels in de Lange Nering. In 2013 is dit project 
afgerond en heeft de gemeente Noordoostpolder de bevestiging ontvangen van de provincie dat het 
gehele bedrag ingezet mag worden voor het uitvoeren Ontwikkelperspectief Nagele voor het 
onderdeel Wonen. In 2017 is ten behoeve van de uitvoering van de plannen in Nagele een bedrag van 
€ 104.280 aan bestedingen geweest, waarvan 10% ten laste van het gesubsidieerde ISV-2 bedrag 
mag worden gebracht. Het saldo is eind 2018 afgerekend met de Provincie. 
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Waarborgen en garanties 
In een voetnoot aan de passivazijde van de balans zijn bedragen opgenomen voor verstrekte 
waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen. Een specificatie hiervan is aanwezig in bijlage II 
Gewaarborgde geldleningen. In het kader van de verleende borg- en garantstellingen is in 2018 geen 
beroep gedaan op Noordoostpolder als gevolg van verleende borg- en garantstellingen. 

Niet uit de balans blijkende langlopende financiële verplichtingen en rechten 
Noordoostpolder is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan financiële verplichtingen die niet 
uit de balans blijken. 
 
Voor de uitvoering van de Wmo zijn met diverse zorgaanbieders langlopende contracten afgesloten. 
De contracten hebben onder meer betrekking op huishoudelijke ondersteuning, leerlingenvervoer en 
re-integratiediensten. 
 
Ten aanzien van onder meer huur en onderhoud van scanners, printers en servers, gebruik van hard- en 
software en de exploitatie van de horeca zijn meerjarige contracten afgesloten waaruit verplichtingen 
voortvloeien. 
 
Ten aanzien van onderhoud van de openbare ruimte zijn met diverse partijen meerjarige contracten 
afgesloten waaruit verplichtingen voortvloeien. 
 
Ten aanzien van onderhoud van gemeentelijke gebouwen zijn met diverse partijen meerjarige contracten 
afgesloten waaruit verplichtingen voortvloeien. 
 
HVC is een samenwerkingsverband van gemeenten en waterschappen, dat actief is op het gebied van 
afvalinzameling, -scheiding en -recycling, compostering, afval- en slibverbranding en de opwekking en 
benutting van duurzame energie uit biomassastromen en andere bronnen. Noordoostpolder bezit 62 
(1,873%) aandelen van de Huisvuilcentrale Noord-Holland NV (HVC). In verband met de financiële 
positie van HVC is in de aandeelhoudersvergadering van december 2012 besloten om de 
garantstelling van gemeenten voor leningen ten behoeve van alle afvalactiviteiten van HVC te laten 
gelden, tot een maximum van € 670 miljoen (bedoeld voor (her)financieringen van 
vervangingsinvesteringen en modificaties aan bestaande activa). De waterschappen staan garant voor 
de leningen ten behoeve van activiteiten die op hen betrekking hebben. De maximum garantstelling 
van Noordoostpolder, na toepassing van de ballotageovereenkomst, is € 14.255.319. De werkelijke 
garantstelling hangt af van de hoogte van het leningenbedrag op het moment dat de garantstelling 
aangesproken zou moeten worden. In de paragraaf verbonden partijen wordt een actueel 
garantiebedrag vermeld dat gebaseerd is op de hoogte van het leningenbedrag per het einde van een 
jaar, zoals dat in de laatst bekende jaarrekening van HVC is opgenomen. 
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Leverancier 
Bedrag 

Contractduur 
> €15.000 

Centric Netherlands B.V.  €      75.033  Jaarlijks stilzwijgende verlenging 

ROXIT BV  €      73.249  Jaarlijks stilzwijgende verlenging 

PS Media bv  €      56.956  Jaarlijks stilzwijgende verlenging 

Centric Netherlands B.V.  €      60.454  Jaarlijks stilzwijgende verlenging 

Schulinck  €      57.645  Jaarlijks stilzwijgende verlenging 

Centric Netherlands B.V.  €      56.365  Jaarlijks stilzwijgende verlenging 

Unit 4 Agresso Enterprise Solutions  €      53.806  Jaarlijks stilzwijgende verlenging 

Centric Netherlands B.V.  €      32.652  Jaarlijks stilzwijgende verlenging 

Centric Netherlands B.V.  €      26.459  Jaarlijks stilzwijgende verlenging 

Centric Netherlands B.V.  €      20.673  Jaarlijks stilzwijgende verlenging 

Detron Telecom Enterprise bv  €      19.585  Jaarlijks stilzwijgende verlenging 

VCD Automatisering bv  €      17.987  Jaarlijks stilzwijgende verlenging 

ezCompany B.V.  €      15.000  Jaarlijks stilzwijgende verlenging 

KPN Mobile The Netherlands bv  €      67.210  Meerjarig met einddatum 

Raet bv  €      65.530  Meerjarig met einddatum 

Unet B.V.  €      64.045  Meerjarig met einddatum 

Comparex Nederland bv  €      40.528  Meerjarig met einddatum 

Esri Nederland BV  €      29.741  Meerjarig met einddatum 

C-Content  €      24.990  Meerjarig met einddatum 

Gemeenteoplossingen B.V.  €      24.902  Meerjarig met einddatum 

Oracle Nederland bv  €      40.513  Meerjarig met einddatum 

Lias Software B.V.  €      22.440  Meerjarig met einddatum 

ITON B.V.  €      15.849  Meerjarig met einddatum 

Comparex Nederland bv  €      21.691  Meerjarig met einddatum 

ITON B.V.  €      28.024  Meerjarig met einddatum 
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Single Information Single Audit 2018 
Sisa (Single Information Single Audit) 
 
De gemeente hoeft niet meer voor iedere specifieke uitkering van het rijk of de provincie een aparte 
verantwoording (met controleverklaring) op te stellen maar kan daar de eigen jaarrekening voor 
gebruiken. De informatie die de subsidieverstrekker (Rijk of Provincie) nodig heeft wordt in een aparte 
bijlage opgenomen. 
 
De regeling geldt niet voor Europese subsidies. 
 
Met 'single audit' wordt bedoeld dat de controle door de accountants plaatsvindt tijdens de reguliere 
controle van de jaarrekening. 
 
Het model van de bijlage is door het CBS voorgeschreven.  
 
De bijlage wordt naast de publicatie in de jaarstukken ook digitaal verzonden aan het CBS; het CBS 
zorgt daarna voor de verzending van de informatie naar de diverse ministeries en andere overheden 
die de informatie gebruiken voor het afrekenen van verstrekte subsidies en het berekenen van 
vervolgsubsidies. 



 

         

 

 

      

 

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019  
OCW D9 Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 

(OAB) 
Besluit specifieke uitkeringen 
gemeentelijke 

onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 
Gemeenten 

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor 

voorschoolse educatie die voldoen aan de 
wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 
166, eerste lid WPO)  

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten 

(naast VVE) voor leerlingen met een grote 
achterstand in de Nederlandse taal (conform 
artikel 165 WPO)  

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- 

en vroegschoolse educatie met bevoegde 
gezagsorganen van scholen, houders van 
kindcentra en peuterspeelzalen (conform 

artikel 167 WPO)  

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) 

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

volledigheid van de 
verantwoordingsinformatie 

  

   Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R   

   Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 Indicatornummer: D9 / 03 Indicatornummer: D9 / 04   

   € 791.651  € 282.500  € 20.000  € 0    

   

Hieronder per regel één gemeente(code) 

selecteren en in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor die 
gemeente invullen 

Aan andere gemeenten (in jaar T) 

overgeboekte middelen (lasten) uit de 
specifieke uitkering 
onderwijsachterstandenbeleid  

Hieronder per regel één gemeente(code) 

selecteren en in de kolommen ernaast de 
verantwoordingsinformatie voor die 
gemeente invullen 

Van andere gemeenten in (jaar T) 

overgeboekte middelen (baten) uit de 
specifieke uitkering 
onderwijsachterstandenbeleid  

Eindverantwoording Ja/Nee  

 

    Bedrag  Bedrag   
         

   Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t.  
   Indicatornummer: D9 / 05 Indicatornummer: D9 / 06 Indicatornummer: D9 / 07 Indicatornummer: D9 / 08 Indicatornummer: D9 / 09  

  1     Ja  

IenW E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer 
(SiSa tussen medeoverheden) 
 

Provinciale beschikking en/of 
verordening 
 

Gemeenten en Gemeenschappelijke 
Regelingen 

Hieronder per regel één 
beschikkingsnummer en in de kolommen 
ernaast de verantwoordingsinformatie 

Besteding (jaar T) ten laste van provinciale 
middelen Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van tot jaar T 

verantwoorde bestedingen ten laste van 
provinciale middelen 

 
Indien de correctie een vermeerdering 
van bestedingen betreft, mag het alleen 

gaan over nog niet eerder verantwoorde 
bestedingen 

Correctie ten opzichte van tot jaar T 
verantwoorde overige bestedingen  
 

 
Indien de correctie een vermeerdering 
van bestedingen betreft, mag het alleen 

gaan over nog niet eerder verantwoorde 
bestedingen  

   Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R  

   
Indicatornummer: E27B / 01 Indicatornummer: E27B / 02 Indicatornummer: E27B / 03 Indicatornummer: E27B / 04 Indicatornummer: E27B / 05 

 
  1 2342710 directe uitkering € 76.218  € 0     



 

  2 2342710 halteplan € 0  € 0     

   

Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten laste van 
provinciale middelen 
tot en met (jaar T) 

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

volledigheid van de 
verantwoordingsinformatie 

Cumulatieve overige bestedingen tot en met 
(jaar T)  
 

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

verantwoordingsinformatie 

Toelichting Eindverantwoording Ja/Nee 
 
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het 

project is afgerond en u voor de komende 
jaren geen bestedingen meer wilt 
verantwoorden  

   Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.  

   Indicatornummer: E27B/ 06 Indicatornummer: E27B / 07 Indicatornummer: E27B / 08 Indicatornummer: E27B / 09 Indicatornummer: E27B / 10  

  1 2342710 directe uitkering € 76.218   resteert: € 0 Nee  

  2 2342710 halteplan € 0   resteert: € 108.032 Nee  
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van 

artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 

2018 
 
Alle gemeenten verantwoorden hier het 

gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of 
de gemeente in (jaar T) geen, enkele of 
alle taken heeft uitbesteed aan een 

Openbaar lichaam opgericht op grond 
van de Wgr.  

Besteding (jaar T) algemene bijstand 
 

Gemeente 
 
I.1 Participatiewet (PW) 

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief 
Rijk) 

 
Gemeente 
 

I.1 Participatiewet (PW) 

Besteding (jaar T) IOAW  
 

 
Gemeente 
 

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

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) 
 

Gemeente 
 
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers (IOAW) 

Besteding (jaar T) IOAZ 
 

 
Gemeente 
 

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

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) 
 

Gemeente 
 
I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 
zelfstandigen (IOAZ) 

  Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R 

  Indicatornummer: G2 / 01 Indicatornummer: G2 / 02 Indicatornummer: G2 / 03 Indicatornummer: G2 / 04 Indicatornummer: G2 / 05 Indicatornummer: G2 / 06 

  € 11.408.559  € 188.031  € 868.881  € 4.009  € 39.594  € 0  

  

Besteding (jaar T) Bbz 2004 

levensonderhoud beginnende zelfstandigen 
 
Gemeente 

 
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 
2004 (levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004)  

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud 

beginnende zelfstandigen 
 
Gemeente 

 
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 
2004 (levensonderhoud beginnende 

zelfstandigen) (Bbz 2004)  

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) 

 
 
Gemeente 

 
I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars 
(WWIK) 

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. 

art. 10d Participatiewet 
 
Gemeente 

 
I.7 Participatiewet (PW)  

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 

10d Participatiewet (excl. Rijk) 
 
Gemeente 

 
I.7 Participatiewet (PW) 

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee 

   Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. 
   Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 Indicatornummer: G2 / 09 Indicatornummer: G2 / 10 Indicatornummer: G2 / 11 Indicatornummer: G2 / 12 

   € 125.609  € 13.167  € 0  € 553.459  € 0  
Ja 

SZW G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 
2004 (exclusief levensonderhoud 

beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 
2018 
 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 
(Bbz) 2004 
 

Alle gemeenten verantwoorden hier het 
gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of 
de gemeente in (jaar T) geen, enkele of 

alle taken heeft uitbesteed aan een 
Openbaar lichaam opgericht op grond 
van de Wgr.  

Besteding (jaar T) levensonderhoud 
gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking 

(exclusief Bob) Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde 
zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief 

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

Bob)  
Besteding (jaar T) Bob 

  Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R 

  Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Indicatornummer: G3 / 03 Indicatornummer: G3 / 04 Indicatornummer: G3 / 05 Indicatornummer: G3 / 06 

  € 61.990  € 271.985  € 22.059  € 177.893  € 115.159  € 0  

  
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob 

als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee 
   

   Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.    

   Indicatornummer: G3 / 07 Indicatornummer: G3 / 08 Indicatornummer: G3 / 09    

   € 0  € 0  
Ja    

 
  



 

Incidentele baten en lasten 
Nr Programma Nr Taakveld Omschrijving Incidentele last Incidentele bate Toelichtting 

        

0 
Overhead, reserves en 
resultaat 

0.10 Mutaties reserves 
Reserve uit te voeren 
werkzaamheden 

€ 245.378,00   
Huisvesting cultuurbedrijf, Sportstimulering, ICT, 
Veiligheid, Toeristische overstappunten, sloop 
schuur Muntweg 

  0.10 Mutaties reserves 
Reserve uit te voeren 
werkzaamheden 

 € -436.188,00  
Digitalisering, Brandwerende beglazing, inhuur, 
digitaal archief, opvang AZC, opgraving RUG, 
Gezond in de stad 

  0.10 Mutaties reserves Grondexploitatie € -46.623,00  € -1.320.094,00  Div grondexpoitaties 

  0.10 Mutaties reserves 
Algemene 
infrastructurele 
voorzieningen 

€ 1.409.993,00  € -227.103,00  
Markneserbrug, Europlaan, Leeuwenkruising, 
Centrum plan, / reparatie bruggen, zieke bomen 
kappen,  

  0.10 Mutaties reserves Reserve sociaal domein 0 € -5.676.066,00  Div Sociaal domein 

  0.10 Mutaties reserves Reserve beleidsplan € 675.548,00  € -2.830.541,00  

Opbrengst Windmolens / Inhuur, Werelderfgoed, 
NOP de Ruimte, infrastructuur divers, achterstalling 
onderhoud Bermen, Cultuurbedrijf, renovatie 
golfbaan 

  0.10 Mutaties reserves 
Dienstverlening/andere 
overheid 

€ 12.168.301,00  € -11.683.108,00  

VSO de Optimist, duurzaamheidsleningen, 
blijverslening, glasvezel, VIV, Uitvoeringsplan 
speelplaatsen, uitbreiding kindvoorziening, 
renovatie dorpshuizen / saldo rekening 2017, 
Leader 3, ViV, onderwijshuisvesting 

  0.4 Overhead 
BTW Naheffingsaanslag 
2014-2017 

€ 89.712,00   BTW naheffing + Belastingrente 

  0.4 Overhead BCF 2014-2017  € -81.583,00  
Extra teruggaven 2014-2017 BTW 
compensatiefonds 

  0.8 Overige baten en lasten     

  0.9 
Vennootschapsbelasting 
(VpB) 

  € -150.000,00  Voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 

     € 14.542.309,00  € -22.404.683,00   



 

1 Fysieke Leefomgeving 1.1 
Crisisbeheersing en 
brandweer 

    

  1.2 
Openbare orde en 
veiligheid 

    

  2.1 Verkeer en vervoer  € 25.838,00  € 60.000,00  
Lasten door droogteschade, bate door 
compensatiekosten transport windpark NOP 
Agrowind  

  2.2 Parkeren     

  2.4 
Economische havens en 
waterwegen 

    

  3.2 
Fysieke 
bedrijfsinfrastructuur 

    

  5.7 
Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

 € 53.538,00   Droogteschade  

  7.2 Riolering  € 13.994,00  € 13.994,00  Verplaatsen inspectieputten  

  7.3 Afval     

  7.4 Milieubeheer  € 30.000,00   
Ondersteuning in de vervolgfase Netwerk 
Noordoostpolder energieneutraal  

  7.5 
Begraafplaatsen en 
crematoria 

    

  8.1 Ruimtelijke Ordening     

  8.3 Wonen en bouwen  € 15.674,00   
Slopen en opruimen opstallen nabij woonboot 
Hoefbladstraat; veiligheidscontroles 
woonwagenstandplaatsen  

     € 139.044,00  € 73.994,00   

        

2 Sociale leefbaarheid 4.2 Onderwijshuisvesting  € 746.165,21   
Diverse lasten door onderwijshuisvesting. Grootste 
deel door onderhoud onderwijshuisvesting 2014 

  4.3 
Onderwijsbeleid en 
leerlingzaken 

Vergoeding 
bewegingsonderwijs 

   

  5.1 Sportbeleid en activering 
Incidentele subsidie MFS 
Espel 

   



 

  5.2 Sportaccommodaties -    

  5.3 
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

-    

  5.4 Kunst Restaurant Schokland    

  5.4 Kunst 
Marktverkenning 
bezoekerscentrum 
Schokland 

   

  5.5 Cultureel erfgoed 
Procesbegeleiding 
Nieuwe Natuur 

   

  5.6 Media -    

     € 746.165,21  € -   

        

3 
Economische 
ontwikkeling 

0.3 
Beheer overige 
gebouwen en gronden 

 € 17.820,00   
Exploitatiebijdrage Level One en Breestraat 
(Mercatus) 

  3.1 
Economische 
ontwikkeling 

ILG    

  3.1 
Economische 
ontwikkeling 

Compoworld    

  3.1 
Economische 
ontwikkeling 

Snel internet 
buitengebied 

   

  3.3 
Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

Pioniersfonds    

  3.3 
Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

Noppedia     

  3.3 
Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

Noppedia en 
worldpotato 

   

  3.4 Economische promotie 
Buitengewoon 
Noordoostpolder 

   

  3.4 Economische promotie Marketing    

     € 17.820,00  € -   

        



 

4 
Dienstverlening en 
besturen 

0.1 Bestuur Wachtgeld wethouders    

  0.2 Burgerzaken Tolken    

     0 0  

        

5 Financiën 0.5 Treasury 
treffen voorziening 
faillissement MC groep 

€ 2.488.400,00   Voorziening ziekenhuis 

  0.61 OZB woningen     

  0.62 OZB niet-woningen     

  0.64 Belasting overig     

  0.7 
Algemene uitkering en 
overige uitkeringen 
gemeentefonds 

    

  0.8 Overige baten en lasten verhaal schadekosten  € 40.056,00  Aanmaningen en dwangbevelen 

     € 2.488.400,00  € 40.056,00   
  



 

        

6 
Krachtig 
Noordoostpolder 

6.1 
Samenkracht en 
burgerparticipatie 

 € 3.451,86   Communicatie SD Promotie 

  6.2 Wijkteams  € 229.958,49   
Onderzoek Toetspraktijk /Sociale Teams / 
Verbeterplan 

  6.3 Inkomensregelingen     

  6.4 Begeleide participatie     

  6.5 Arbeidsparticipatie     

  6.6 Materiële voorzieningen     

  6.71 
Maatwerk 
dienstverlening 18+ 

    

  6.72 
Maatwerkdienstverlening 
18- 

 € 2.409,59   Pilot mijn eigen plan 

  6.81 Geëscaleerde zorg 18+     

  6.82 Geëscaleerde zorg 18-     

  7.1 Volksgezondheid     

     € 235.819,94  € -   

    Saldo overzicht € 18.169.558,15  € -22.290.633,00  € -4.121.074,85  
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Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 
 

Structurele onttrekkingen 
 begroting na 

wijziging 2018 
realisatie 

Reserve 2018 

    

Loswallen Bant en Marknesse Afschrijvingsreserve 4.729 4.729 

Rotonde Urkerweg-Scandinavielaan Afschrijvingsreserve 13.446 13.446 

Vervanging Marknesserbrug Afschrijvingsreserve 10.862 10.862 

Rotonde Moerasandijviestraat Afschrijvingsreserve 10.964 10.964 

Verkeersdruk Emmeloord Centrum Afschrijvingsreserve 0 0 

Uitvoeringsplan speelplaatsen Afschrijvingsreserve 1.651 1.651 

Verkeersregelinstallaties Afschrijvingsreserve 3.680 3.680 

Verkeerssituatie Europalaan Afschrijvingsreserve 0 0 

    

Programma 1 - Fysieke leefomgeving 45.332 45.332 

    

BVK VSO De Optimist Afschrijvingsreserve -  0 

CBS Op de Wieken  Afschrijvingsreserve 0 0 

Bonifatius mavo - OLP en meubilair Afschrijvingsreserve 3.454 3.454 

De Koperwiek - OLP en meubilair Afschrijvingsreserve 0 0 

Groenhorst - OLP en meubilair Afschrijvingsreserve 0 0 

Uitbreiding Groenhorstcollege PRO Afschrijvingsreserve 0 0 

Uitbreiding De Wissel Onderwijs gebouwen 30.000 29.698 

RMC Onderwijsachterstanden 3.425 0 

Culturele visitekaartjes Beeldende Kunst en 
Cultuurbeleid 

0 0 

    

Programma 2 - Sociale leefbaarheid 36.879 33.152 

    

Programma 3 - Economische ontwikkeling -  -  

    

Programma 4 - Dienstverlening en besturen -  -  

    

Programma 5 - Financien -  -  

    

Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder -  -  

    

Totaal structurele onttrekkingen 82.211 78.484 

    

    

    



224 

Structurele toevoegingen 
 begroting na 

wijziging 2018 
realisatie 

Reserve 2018 

    

Windpark bijdrage RWE  Beleidsplan 10.000 10.000 

Vervanging bruggen  Vervanging bruggen 430.000 430.000 

    

Programma 1 - Fysieke leefomgeving 440.000 440.000 

    

Exploitatie Poldertoren Exploitatie Poldertoren 14.543 8.012 

MFC Tollebeek + Nagele MFC Tollebeek/Nagele 12.000 12.000 

    

Programma 2 - Sociale leefbaarheid 26.543 20.012 

    

Programma 3 - Economische ontwikkeling -  -  

    

Programma 4 - Dienstverlening en besturen -  -  

    

OZB windmolens Beleidsplan 675.548 675.548 

Rentetoerekening reserves Vervanging bruggen 65.931 65.931 

Rentetoerekening reserves Huisvesting onderwijs 134.895 134.895 

Rentetoerekening reserves Onderwijs gebouwen 55.374 55.374 

Rentetoerekening reserves Speelplaatsen 836 836 

Rentetoerekening reserves Uitbreiding Tollebeek 2.939 2.939 

Rentetoerekening reserves Onderwijsachterstanden 2.140 2.140 

Rentetoerekening reserves Beleidsplan 168.462 198.134 

Rentetoerekening reserves Beeldende Kunst en 
Cultuurbeleid 

4.275 4.275 

Rentetoerekening reserves Eu phasing-out 5.307 5307 

Rentetoerekening reserves Exploitatie poldertoren 5.228 5.228 

Rentetoerekening reserves Kerktorens 1.442 1.442 

Rentetoerekening reserves 
Ontwikkelings fonds 
stimulering werk-
gelegenheid 

6.986 6.986 

Rentetoerekening reserves Restauratie 
monumenten 

2.342 2.342 

    

Programma 5 - Financien 1.114.658 954.126 

    

Programma 6 - Krachtig Noordoostpolder -  -  

    

Totaal structurele toevoegingen 1.581.201 1.420.669 

 



 

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid 2018 
 

 

 Raming begrotingsjaar na wijziging Realisatiebegrotingsjaar Begrotingsafwijking 

 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo 

Bestuur en ondersteuning 32.202  13.463.541  -13.431.339  153.492  13.002.980  -12.849.488  121.290  460.561  581.851  

Fysieke leefomgeving 20.513.954  35.786.882  -15.272.928  27.857.903  34.326.475  -6.468.572  7.343.949  1.460.407  8.804.356  

Sociale leefbaarheid 1.810.914  14.474.290  -12.663.376  1.756.655  13.811.004  -12.054.349  -54.259  663.286  609.027  

Economische ontwikkeling 935.273  1.867.148  -931.875  11.465.859  4.739.919  6.725.940  10.530.586  -2.872.771  7.657.815  

Dienstverlening en besturen 800.170  3.592.094  -2.791.924  839.153  3.259.093  -2.419.940  38.983  333.001  371.984  

Financiën 82.572.886  3.788.385  78.784.501  82.405.297  3.696.597  78.708.700  -167.589  91.788  -75.801  

Krachtig Noordoostpolder 14.863.141  55.380.672  -40.517.531  16.651.146  55.590.404  -38.939.258  1.788.005  -209.732  1.578.273  

resultaat voor bestemming  121.528.540  128.353.012  -6.824.472  141.129.506  128.426.473  12.703.033  19.600.966  -73.461  19.527.505  

Bestuur en ondersteuning 22.247.554  18.094.872  4.152.682  20.621.632  18.092.974  2.528.658  -1.625.922  1.898  -1.624.024  

Fysieke leefomgeving 3.053.659  2.027.200  1.026.459  3.410.494  10.397.280  -6.986.786  356.835  -8.370.080  -8.013.245  

Sociale leefbaarheid 2.307.504  1.649.930  657.574  2.005.194  1.649.930  355.264  -302.310  -  -302.310  

Economische ontwikkeling 374.362  1.200.423  -826.061  3.038.484  11.544.149  -8.505.665  2.664.122  -10.343.726  -7.679.604  

Dienstverlening en besturen 94.500  -  94.500  61.177  -  61.177  -33.323  -  -33.323  

Financiën -  1.162.066  -1.162.066  -  1.162.065  -1.162.065  -  1  1  

Krachtig Noordoostpolder 2.881.384  -  2.881.384  5.431.496  3.674.419  1.757.077  2.550.112  -3.674.419  -1.124.307  

subtotaal mutaties reserves 30.958.963  24.134.491  6.824.472  34.568.477  46.520.817  -11.952.339  3.609.514  -22.386.326  -18.776.811  

Gerealiseerd resultaat   -    750.694    750.694  
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Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen 
kunnen tenminste de volgende “soorten” 
begrotingsafwijkingen worden onderkend:  

Onrechtmatig, 
maar telt niet mee 
voor het oordeel  

Onrechtmatig, en telt 
mee voor het oordeel  

 

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

 X 

 

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

 X 

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

X  

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

X  

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

 X 

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

- geconstateerd na verantwoordingsjaar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Onrechtmatig, 
maar telt niet mee 
voor het oordeel  

Onrechtmatig, en telt 
mee voor het oordeel  

 

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

- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren  

 
 
 
 
 

 

X 

 
 
 
 
 

X 

 
Toelichting begrotingsrechtmatigheid 
 
Binnen programma 3 en 6 zijn kostenoverschrijdingen zichtbaar.  
 
De kostenoverschrijding binnen programma 3 wordt veroorzaakt door een overschrijding op het 
budget van de zogenoemde ZZL gelden. Ten tijde van behandeling van de decemberrapportage door 
de gemeenteraad werden geen kosten meer voorzien voor 2018 en werd het budget (en de dekking 
vanuit de reserve) via een budgetoverheveling overgebracht naar het boekjaar 2019. Eind december 
kwam er echter nog een factuur voor de afrekening van de N50 vanuit de provincie. Deze 
onrechtmatigheid telt niet mee voor het oordeel, omdat deze onrechtmatigheid valt onder de methode 
"IJsvogel+". Het budget wordt gebruikt voor het bereiken van vastgestelde doelstellingen. De last 
wordt in 2019 direct ten laste van het overgebrachte budget gebracht. De totale lasten overschrijden in 
zijn totaliteit niet het door de gemeenteraad beschikbare budget voor dit specifieke doel. 
Dit valt onder de categorie Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die 
niet tijdig konden worden gesignaleerd. Bij het opmaken van de jaarrekening 2018 is deze 
kostenoverschrijding aan het licht gekomen en wordt als zodanig hierbij toegelicht. Het uitgangspunt is 
dat voor de verslaggeving voorgeschreven toerekeningsstelsel is gehanteerd. 
 
 
De kostenoverschrijding van programma 6 wordt veroorzaakt door een overschrijding van het budget 
voor Jeugdzorg.  De kostenoverschrijding in 2018 is voornamelijk veroorzaakt door een toename van 
het aantal jeugdigen dat zorg ontvangt en een toename van de gemiddelde trajectduur voor bepaalde 
typen zorg. Bij Jeugdzorg is sprake van open einde regelingen, hierdoor komen deze overschrijdingen 
vaak pas aan het licht bij opstellen van de jaarstukken. Conform de hierboven genoemde tabel telt 
deze onrechtmatigheid telt niet mee in het oordeel. 
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Wet Normering Topinkomens 
 
Op 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en 
semipublieke sector (hierna: WNT) van kracht geworden. Topfunctionarissen zijn diegenen die leiding 
geven aan de gehele organisatie.  
 
De WNT is van toepassing op gemeente Noordoostpolder. Derhalve is het algemeen toepasselijk 
bezoldigingsmaximum van toepassing voor de gemeente. Het voor gemeente Noordoostpolder 
toepasselijke bezoldigingsmaximum is € 189.000. 

    

Bedrag x €1 R.F. Wassink I.J.W. Valk E.G. de Vries 

Functiegegevens Griffier 
Gemeente-
secretaris / 
directeur 

Algemeen 
directeur / loco-

secretaris 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 

Omvang dienstverband (deeltijdfactor in fte) 1 1 1 

Dienstbetrekking ja ja ja 

Bezoldiging 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 87.331 € 117.518 € 117.904 

Beloningen betaalbaar op termijn € 14.060 € 17.153 € 17.936 

Subtotaal € 101.391 € 134.671 € 135.841 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 189.000 € 189.000 € 189.000 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen 
bedrag 

nvt nvt nvt 

Totale bezoldiging 2018 € 101.391 € 134.671 € 135.841 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt nvt nvt 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde 
betaling 

nvt nvt nvt 

Gegevens 2017 

Bedrag x €1 R.F. Wassink I.J.W. Valk E.G. de Vries 

Functiegegevens Griffier 
Gemeente-
secretaris / 
directeur 

Algemeen 
directeur / loco-

secretaris 

Aanvang en einde functievervulling in 2017 01/01-31/12 01/01-31/12 01/01-31/12 

Omvang dienstverband (deeltijdfactor in fte) 1 1 1 

Dienstbetrekking ja ja ja 
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Bezoldiging 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 87.627 € 115.566 € 115.965 

Beloningen betaalbaar op termijn € 13.105 € 16.154 € 16.855 

Subtotaal € 100.732 € 131.720 € 132.820 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 181.000 € 181.000 € 181.000 

Totale bezoldiging 2018 € 100.732 € 131.720 € 132.820 

 

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT 

 
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2018 een 
bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2018 geen 
ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT vermeld dienen te 
worden, of die in eerdere jaren op grond van de Wopt of WNT vermeld zijn of hadden moeten worden. 
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Taakveldenoverzicht 
 

bedragen x € 1.000 

  Begroting na wijziging 2018 Realisatie 2018 

Taakveld  Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 
        

0.1 Bestuur 2.296 - -2.296 2.041 6 -2.036 

0.2 Burgerzaken 1.296 800 -496 1.218 834 -384 

0.3 
Beheer overige gebouwen en 
gronden 

388 468 80 3.177 10.913 7.736 

0.4 Overhead 13.314 32 -13.281 13.006 153 -12.852 

0.5 Treasury 3.081 1.120 -1.961 3.081 1.136 -1.945 

0.61 OZB woningen 293 5.283 4.990 244 5.286 5.042 

0.62 OZB niet-woningen 226 6.012 5.786 208 6.023 5.815 

0.64 Belasting overig - - - - - - 

0.7 
Algemene uitkering en overige 
uitkeringen gemeentefonds 

- 70.113 70.113 - 69.871 69.871 

0.8 Overige baten en lasten 189 45 -143 163 89 -74 

0.81 Onvoorziene lasten - - - - - - 

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 150 - -150 -3 - 3 

0.10 Mutaties reserves 24.134 30.959 6.824 46.521 34.569 -11.952 
       

0. Bestuur en Ondersteuning 45.366 114.832 69.466 69.657 128.880 59.223 
        

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.291 - -2.291 2.243 1 -2.242 

1.2 Openbare orde en veiligheid 709 50 -660 653 42 -610 
       

1. Veiligheid 3.001 50 -2.951 2.896 43 -2.853 
        

2.1 Verkeer en vervoer 7.204 522 -6.682 6.835 591 -6.245 

2.2 Parkeren 56 - -56 56 - -56 

2.3 Recreatieve havens 49 - -49 8 - -8 

2.4 
Economische havens en 
waterwegen 

472 - -471 368 - -368 
       

2. Verkeer, vervoer en waterstaat 7.780 522 -7.258 7.267 591 -6.676 
        

3.1 Economische ontwikkeling 119 - -119 118 - -118 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.562 2.493 -69 2.133 3.757 1.624 

3.3 
Bedrijvenloket en 
bedrijfsregelingen 

803 117 -686 675 125 -550 

3.4 Economische promotie 508 350 -158 761 428 -333 
       

3. Economie 3.993 2.960 -1.033 3.687 4.309 622 
        

4.2 Onderwijshuisvesting 3.602 110 -3.492 3.474 126 -3.348 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 2.552 1.057 -1.495 2.423 1.055 -1.368 
       

4. Onderwijs 6.154 1.167 -4.987 5.897 1.181 -4.715 
        

5.1 Sportbeleid en activering 553 - -553 541 - -541 

5.2 Sportaccommodaties 3.393 489 -2.904 3.083 415 -2.668 

5.3 
Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

2.539 90 -2.449 2.518 94 -2.424 

5.4 Kunst 334 35 -300 319 35 -284 

5.5 Cultureel erfgoed 436 30 -406 388 31 -357 

5.6 Media 1.065 - -1.065 1.064 - -1.064 
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5.7 
Openbaar groen en (openlucht) 
recreatie 

4.135 35 -4.100 3.946 38 -3.908 
       

5. Sport, cultuur en recreatie 12.456 679 -11.776 11.860 613 -11.247 
        

6.1 
Samenkracht en 
burgerparticipatie 

3.996 177 -3.819 3.803 188 -3.615 

6.2 Wijkteams 2.266 26 -2.239 2.287 23 -2.264 

6.3 Inkomensregelingen 17.725 14.276 -3.449 16.356 14.107 -2.249 

6.4 Begeleide participatie 7.636 - -7.636 7.238 - -7.238 

6.5 Arbeidsparticipatie 2.611 75 -2.536 2.912 692 -2.220 

6.6 Materiële voorzieningen 1.219 9 -1.210 1.282 9 -1.273 

6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ 6.543 300 -6.243 6.187 478 -5.709 

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 10.589 - -10.589 12.665 - -12.665 

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 139 - -139 139 1.154 1.015 

6.82 Geëscaleerde zorg 18- 1.054 - -1.054 1.177 - -1.177 
       

6. Sociaal domein 53.777 14.863 -38.914 54.046 16.651 -37.395 
        

7.1 Volksgezondheid 1.604 - -1.604 1.545 - -1.545 

7.2 Riolering 2.263 3.143 880 2.169 3.143 974 

7.3 Afval 4.443 5.983 1.540 4.628 5.510 882 

7.4 Milieubeheer 1.463 60 -1.403 1.448 60 -1.388 

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 577 572 -4 557 584 26 
       

7. Volksgezondheid en milieu 10.351 9.758 -592 10.347 9.297 -1.050 
        

8.1 Ruimtelijke Ordening 1.195 167 -1.028 1.104 243 -861 

8.2 
Grondexploitatie (niet 
bedrijventerreinen) 

5.999 5.999 - 6.346 12.526 6.181 

8.3 Wonen en bouwen 2.416 1.489 -927 1.841 1.363 -478 
       

8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw. 9.610 7.655 -1.955 9.291 14.132 4.841 
        

9.9 Kostenplaatsen - - - - - - 
       

9. Kostenplaatsen - - - - - - 
        

Totaal  152.488 152.488 - 174.947 175.698 751 
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Aan de raad van de gemeenteraad Noordoostpolder  

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Aan: de raad van de gemeente Noordoostpolder 
 
A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van de gemeente Noordoostpolder te Emmeloord gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel: 

 geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van de 
gemeente Emmeloord op 31 december 2018 in overeenstemming met het Besluit begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten (BBV); 

 zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming 
met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke 
verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normen en accountantsprotocol. 

 
De jaarrekening bestaat uit 
1 de balans per 31 december 2018; 
2 het overzicht van baten en lasten over 2018; 
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen; 
4 de toelichting op de balans 
5 het overzicht met de publicatie Wet Normering Topinkomens 
6 de SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen; en 
7 de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het 
controleprotocol dat is vastgesteld door de raad en het Controleprotocol Wet normering topinkomens 
(WNT) 2018 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Noordoostpolder zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta) 

de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 

assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 
(VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
 
Nalevering anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit 
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normenoverschrijding 
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereist toelichting juist 
en volledig is. 
 
Materialiteit 
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als 
geheel bepaald op EUR 1.746.390. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt 
voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, 
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zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado. 
 
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de 
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2018. 
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de 
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 
Bado.  
 
B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, 
die bestaat uit:

 
 

 jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen; 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

 
 

 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de relevante vereisten in titel IV 
van de Gemeentewet en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde 
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere 
informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV. 
 
C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de raad voor de 
jaarrekening 
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw 
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van burgemeester en 
wethouders is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en 
met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen 
bepalingen, zoals opgenomen in normen- en accountantsprotocol. 
 
In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
De raad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de gemeente. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de 
aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van 
onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld door de raad, het 
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Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 
bestond onder andere uit: 

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel van het niet rechtmatig tot stand komen van baten 
en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 
het doorbreken van de interne beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de gemeente; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de 
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen 
door het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

 
Wij communiceren met de raad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en 
over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
Zwolle, 4 juli 2019 
 
 
Baker Tilly (Netherlands) N.V. 
 

 

 
 
 
 

 

M.C.J.M. Bekker RA  
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Vaststelling 
 
De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 juni 2019, no.19.0001175; 
 
 
gelet op artikel 198 Gemeentewet 
 
  

BESLUIT: 
 
1. Het jaarverslag en jaarrekening over het dienstjaar 2018 vaststellen. 
 
2. Hierbij het positieve resultaat ad € 750.694 conform vastgesteld beleid als volgt te bestemmen: 
- toevoeging aan de Reserve beleidsplan   €   750.694 
 
 

 
    

 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van  d.d. 8 juli 2019. 
 
De griffier,    de voorzitter,  



236 

  



237 

Bijlagen 
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Investeringsoverzicht 
    

 

Beschikbaar 
gesteld krediet 

Werkelijk 
besteed in  

Cumulatief 
besteed t/m  

  2018 2018 

MFA kindcentrum Rutten 1.972.451  61.168  69.843  
Renovatie en aanpassing Lichtwachter Fladderiep 
Kraggenburg 685.469  685.469  685.469  

Onderwijsleerpakketten en Meubilair Albert Schweitzerschool 17.156  17.156  17.156  

Uitbreiding groenhorst college PRO 661.658  661.659  661.659  
Eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakketten 
Groenhorst 131.334  118.201  118.201  

Aanpassing gebouw Theater 't Voorhuys 186.000  16.350  185.312  

uitbreiding Eben-Haëzer Emmeloord  336.646  110.531  110.531  

renovatie gymlokaal Skagerrak 472.500  230.468  230.468  

Meldestraat NIEGG  -  31.067  31.067  

renovatie dorpshuis de Bosfluiter Luttelgeest 360.000  908  908  

Riolering Oosterringweg Luttelgeest 453.107  8.139  455.893  

Riolering Ruttensepad Rutten -  28.280  28.280  

Riolering Drietorensweg Ens -  -7.785  9.481  

Riolering Leemringweg Kraggenburg 595.000  4.280  4.280  

Uitbreiding begraafplaats Emmeloord 522.000  51.786  507.776  

Urnenmuur Bant 13.012  2.396  13.012  

Transporter grafdelfmachine  67.000  617  57.162  

Laadpalen electrische auto's gemeentewerf 30.000  1.673  1.673  

Bliksembeveiligingsinstallatie gemeentehuis 39.000  33.077  33.077  

Containers afvalinzameling 1.200.000  26.161  1.199.262  

3 bovengrondse PMD containers  10.000  10.000  10.000  

Kadaverbak Milieustraat 30.000  5.352  5.352  

Toegangscontrole systeem gemeentehuis  70.755  9.844  75.907  

Vervanging software automatisering 372.500  12.769  371.257  

Vervanging hardware automatisering 221.000  23.254  220.926  

Vervanging software automatisering 225.000  48.290  225.112  

Vervanging hardware automatisering 221.000  44.601  44.601  

Aanschaf ipads/Iphone's 105.000  30.707  76.092  

Vervanging software automatisering 425.000  217.868  230.384  

Aanleg korfbalveld  23.800  21.518  21.518  

Aanleg korfbalveld toplaag 110.200  104.880  104.880  

Aanleg korfbalveld onderlaag 66.000  63.885  63.885  
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Beschikbaar 

gesteld krediet 
Werkelijk besteed 

in  
Cumulatief besteed 

t/m  

  2018 2018 

Marknesserbrug vervanging 4.173.962  2.808.775  2.830.897  

Vervanging bruggen 294.356  38.333  166.549  

Verkeersregelinstallaties 2017 70.000  13.908  69.104  
Verkeersregelinstallaties Onder de toren -Korte 
Dreef 111.722  86.077  111.721  

Verkeersregelinstallaties Leeuwenkruising 140.000  125.303  125.303  

Rotonde onder de Toren/KJ straat 793.471  204.385  685.218  

Rotonde Moerasandijviestraat 343.948  -4.837  269.273  

Herinrichting loswal Bant en Marknesse 145.000  -9.999  108.224  

Verkeerssituatie Europalaan  541.750  23.100  23.100  

Reconstructie Leeuwenkruising 457.500  401.368  401.368  

Rotonde Nageler-/A'damweg 279.000  205.266  205.266  

Uitvoeringsplan speelplaatsen 139.900  134.774  134.774  

Vervanging lichtmasten 2018 82.000  105.822  105.822  

Vervanging armaturen 160.000  160.964  160.964  

Centrum plan onder de toren lichtmasten 28.485  -1.359  27.126  
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Kasstromenoverzicht 
Een kasstromenoverzicht laat zien welke geldstromen feitelijk hebben plaatsgevonden in 2018. Het 
kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De mutaties zijn berekend uit de 
resultaten en de balansmutaties die van invloed zijn op de kasstromen. De kasstromen zijn gesplitst 
naar operationele activiteiten, investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten. 
De kasstromen hebben betrekking op het verslagjaar ongeacht het jaar van toerekening aan de 
resultaten of balans.  
De netto kasstroom bestaat uit de netto mutatie tussen de liquide middelen in vergelijking met het 
vorig verslagjaar. 
De investeringen en desinvesteringen in gronden zijn opgenomen onder de investeringsactiviteiten. 

   

 2018 2017 

Operationele activiteiten:   

Resultaat na bestemming 750.694 2.575.893 

Afschrijvingen 3.802.404 3.667.363 

Dotatie voorzieningen 3.339.447 4.642.162 

Mutatie kortlopende vorderingen 851.971 (633.575) 

Mutatie kortlopende schulden 3.368.266 (2.334.352) 

Mutatie overlopende activa (2.620.489) 356.704 

Mutatie overlopende passiva 4.439.106 (1.885.742) 

Aflossingen uitgeleende gelden 3.830.002 1.989.43 

Vrijgekomen middelen 17.761.401 8.377.883,00 

   

Investeringsactiviteiten:   

Investeringen in immateriële vaste activa € -16.915 € 93.531 

Investeringen in materiële vaste activa € -14.859.480 € -2.908.062 

Desinvesteringen in materiële vaste activa € 134.080 € 0 

Investeringen in financiële vaste activa € -1.062.750 € -1.336.588 

Investeringen in gronden € -2.724.425 € 6.322.813 

Onttrokken middelen € -18.529.490 € 2.171.694 

   

Financieringsactiviteiten:   

Onttrekking aan voorzieningen € -5.121.125 € -3.257.728 

Toevoeging aan reserves € 11.952.340 € -59.928 

Aflossingen ontvangen leningen € 69.747 € -492.148 

Ontvangen leningen € 350 € 135 

Onttrokken middelen € 6.901.312 € -3.809.669 

   

Per saldo onttrokken middelen  € 6.133.223 € 6.739.908 

   

 eind 2018 eind 2017 

Banktegoeden € 20.070.838 € 13.937.615 

Bankschulden € 0 € 0 

 € 20.070.838 € 13.937.615 
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Gewaarborgde geldleningen 



 

              

              

 Oorspronkelijk 

bedrag van de 

lening  

Doel van de lening Naam geldnemer/ 

geldgever 
Gemeensch. 

Waarborging geldlening 
Jaar van 

verlening 
Looptijd Rente % Restantbedrag van de 

lening aan het begin van 

het dienstjaar 

Totaalbedrag 

van de 

gewone en 

buitengewone 
aflossing 

Restantbedrag van de 

lening aan het einde van 

het dienstjaar 
 

  Namen 

van de 

andere 

borgen 

Waarborg 

gemeente 
  totaal waarvan 

door de 

gemeente 

gewaarborgd 

totaal waarvan 

door de 

gemeente 

gewaarborgd   

  

  

18 308.571  Financiering flat "Toutenburgh" Woonzorg Ned.  100%  40 7,88% 23.667  23.667  23.667  -  -  

   
Woonzorg 

Ned./NW           

45 5.612.807  Vervolg herfinanciering complex Mercatus WSW tertiaire 2011 20 4,26% 3.239.623  3.239.623  173.971  3.065.652  3.065.652  

   BNG           

46 581.746  Vervolg herfinanciering complex Mercatus WSW tertiaire 2011 20 4,49% 349.827  349.827  18.491  331.337  331.337  

   BNG           

47 1.545.500  Herfinanciering complex Mercatus WSW tertiaire 2004 30 2,79% 1.364.269  1.364.269  63.812  1.300.456  1.300.456  

   BNG           

48 630.301  Herfinanciering complex Mercatus WSW tertiaire 2014 10 3,02% 630.301  630.301  -  630.301  630.301  

   BNG           

50 1.554.651  Vervolg herfinanciering complex Mercatus WSW tertiaire 2011 20 4,49% 929.282  929.282  49.119  880.163  880.163  

   BNG           

51 403.864  Vervolg herfinanciering complex Mercatus WSW tertiaire 2002 30 2,85% 219.043  219.043  11.912  207.131  207.131  

   BNG           

70 2.155.957  Herfinanciering diverse complexen Mercatus WSW tertiaire 2013 31 2,71% 1.832.893  1.832.893  86.311  1.746.581  1.746.581  

  woningwetwoningen BNG           

71 1.238.934  Herfinanciering diverse complexen Mercatus WSW tertiaire 2013 34 2,74% 1.084.008  1.084.008  41.420  1.042.588  1.042.588  



 

  woningwetwoningen BNG           

75 4.310.912  Herfinanciering diverse complexen Mercatus WSW tertiaire 2010 14 3,21% 1.560.480  1.560.480  202.362  1.358.119  1.358.119  

  woningwetwoningen BNG           

76 4.310.912  Herfinanciering diverse complexen Mercatus WSW tertiaire 2005 19 0,99% 1.621.893  1.621.893  224.908  1.396.985  1.396.985  

  woningwetwoningen BNG           

77 1.705.760  Herfinanciering diverse complexen Mercatus WSW tertiaire 2010 10 3,00% 302.030  302.030  97.716  204.314  204.314  

  woningwetwoningen BNG           

78 6.126.487  Herfinanciering diverse complexen Mercatus WSW tertiaire 2003 24 2,54% 3.017.018  3.017.018  268.801  2.748.217  2.748.217  

  woningwetwoningen BNG           

99 3.559.000  herfinanciering complex  Woonzorg Ned. WSW tertiaire  20 3,93% 3.559.000  3.559.000  -  3.559.000  3.559.000  

  Diemenhof BNG           

100 15.000.000  financiering div. complexen Mercatus WSW tertiaire  40 3,58% 15.000.000  15.000.000  -  15.000.000  15.000.000  

  en nieuwbouw Tollebeek e.d. ABN AMRO           

101 10.000.000  financiering grond Emmelhage,  Mercatus WSW tertiaire  11 4,50% 10.000.000  10.000.000  10.000.000  -  -  

  ren. Bergenbuurt en nieuwbouw Ned. Waters.bank           

102 3.097.472  Herfinanciering diverse complexen Mercatus WSW tertiaire  10 4,74% 1.638.709  1.638.709  202.864  1.435.845  1.435.845  

  woningwetwoningen BNG           

103 1.590.934  Herfinanciering diverse complexen Mercatus WSW tertiaire  10 4,76% 1.239.141  1.239.141  1.239.141  -  -  

  woningwetwoningen BNG           

106 1.195.000  vervangende lening bouw 30 woon- Woonzorg Ned. WSW tertiaire  20 3,80% 776.750  776.750  59.750  717.000  717.000  

  eenheden Wijdeneshof De Zuidert BNG           

107 8.000.000  financiering prof. Lorentzstraat en Mercatus WSW tertiaire 2012 15 2,83% 5.695.000  5.695.000  500.795  5.194.205  5.194.205  

  Pasteur- en Picassohage/ herf div. compl BNG           

108 4.500.000  Nieuwbouw 84 eenheden op de Balkan Mercatus WSW tertiaire 2012 20 1,58% 4.500.000  4.500.000  -  4.500.000  4.500.000  

   Aegon           

109 4.500.000  Nieuwbouw aan de Baanhoek Ens  Mercatus WSW tertiaire 2012 15 1,37% 4.500.000  4.500.000  -  4.500.000  4.500.000  

  en modernisering Sport- en Meerweg BNG           



 

110 4.500.000  herfinanciering div. complexen Mercatus WSW tertiaire  10 0,51% 4.500.000  4.500.000  -  4.500.000  4.500.000  

   AG           

111 4.500.000  herfinanciering div. complexen Mercatus WSW tertiaire  13 0,70% 4.500.000  4.500.000  -  4.500.000  4.500.000  

   AG           

112 5.500.000  Nieuwbouw de Jura (2e deel) Bockholt- Mercatus WSW tertiaire 2017 25 1,825 5.500.000  5.500.000  -  5.500.000  5.500.000  

  
str Ens, Papiermolen Espel, Jan van 

Capelle Creil BNG           

113 4.500.000  Nieuwbouw de Jura (2e deel) Bockholt- Mercatus WSW tertiaire 2017 10 0,14 4.500.000  4.500.000  -  4.500.000  4.500.000  

  str Ens, Papiermolen Espel, Jan van 

Capelle Creil Ned. Waters.bank           

114 5.000.000  Modernisering en ren Rivierenbuurt E'oord Mercatus WSW tertiaire 2017 16 1,50 5.000.000  5.000.000  -  5.000.000  5.000.000  

  Nieuwbouw 8 eenheden Baan Ens N.N.           

115 7.000.000  
Modernisering 50 woningen Rivierenbuurt 

E'oord Mercatus WSW tertiaire 2018 19 1,62 -  -  -  7.000.000  7.000.000  

  nieuwbouw Hoogzijde/app Suyderpoort  
Bankhaus Lampe 
KG           

116 5.000.000  herfinanciering grond Emmelhage,  Mercatus WSW tertiaire 2018 20 1,7 -  -  -  5.000.000  5.000.000  

  ren. Bergenbuurt en nieuwbouw AG           

117 5.000.000  herfinanciering grond Emmelhage,  Mercatus WSW tertiaire 2018 10 0,13 -  -  -  5.000.000  5.000.000  

  ren. Bergenbuurt en nieuwbouw Ned. Waters.bank           

 264.500  Borgtochtovereenkomst ZLF   100%    77.228  77.228  6.970  70.257  70.257  

 134.000  Borgtochtovereenkomst ZLF   100%    15.370  15.370  15.370  -  -  

 89.000  Borgtochtovereenkomst ZLF   100%    39.797  39.797  578  39.220  39.220  

 123.416.308 
Totalen incl. dekking Waarborgfonds 
Sociale Woningbouw       87.215.328 87.215.328 13.287.958 90.927.371 90.927.371 

              

 796.071 
Totalen excl. dekking Waarborgfonds 

Sociale Woningbouw       156.062 156.062  46.585  109.477  109.477  
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Subsidieverleningen 
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Progr. Taakveld Ontvanger Doel van de subsidieverlening Structureel Incidenteel 

     2.018 2.018 

       

1 1.1 Crisisbeheersing en brandweer - n.v.t. -  -  

 1.2 Openbare orde en veiligheid - n.v.t. -  -  

 2.1 Verkeer en vervoer - n.v.t. -  -  

 2.2 Parkeren - n.v.t. -  -  

 2.4 Economische havens en waterwagen - n.v.t. -  -  

 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - n.v.t. -  -  

 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Stichting NOPPEDIA 
Het verbinden van het bedrijfsleven in de gemeente 
Noordoostpolder en het bouwen van een community -  10.000  

   Stichting Centrummanagement Subsidie BIZ 80.250  -  

 4. Straatmarkten Reclamefonds markt Emmeloord Reclamebijdrage -  7.780  

 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Dorpsbelang Tollebeek Lustrumviering 60 jaar Tollebeek -   

   Dorpsbelang Marknesse Lustrumviering 75 jaar Marknesse -  -  

   
Cofinanciering LEADERproject 'De 
Groene Leerling' 

Vergroenen van schoolpleinen 
-  66.667  

   Dorpsbelangen en wijkplatforms Bevorderen leefbaarheid dorpen en wijken 2.800  -  

   Stichting Vrienden Kinderboerderij 
Educatie verzorging en houden van boerderijdieren 

36.495  10.384  

 7.2 Riolering - n.v.t. -  -  

 7.3 Afval - n.v.t. -  -  

 7.4 Milieubeheer Stichting Pioniers van de Toekomst Promotie en stimulering FairTrade -  10.000  

   Stichting Pioniers van de Toekomst Dag van de Duurzaamheid -  5.000  

 7.5 Begraafplaatsen en crematoria - n.v.t. -  -  

 8.1 Ruimtelijke Ordening - n.v.t. -  -  

 8.2 
Grondexploitatie (niet 
bedrijventerreinen) 

- 
n.v.t. 

-  -  
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 8.3 Wonen en bouwen Protestantse gemeente Nagele Behoud en onderhoud kerktorens -  -  

   Protestantse gemeente Tollebeek Behoud en onderhoud kerktorens -  -  

   Protestantse gemeente Rutten Behoud en onderhoud kerktorens -  -  

   RK Parochie Sint Michael Subsidie provincie -  5.018  

   RK Parochie de Heilige Ireneus Subsidie herstel glas in lood -  3.765  

2 4.2 Onderwijshuisvesting - n.v.t. -  -  

 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Stichting FlevomeerBibliotheek Volwasseneneducatie: Huis voor Taal 28.000  -  

   Stichting FlevomeerBibliotheek Boekenpret 15.500  -  

   Carrefour Opstapje 165.000  -  

   Diverse instellingen/ouders VVE aanbod en peuteropvang aanbod 501.975  -  

   Startpunt Peuteropvang AZC 52.085  27.000  

   AVES Schakelklas 40.000  -  

   Humanitas Homestart 62.000  -  

   Stichting Aandacht+ Ondersteuning Schoolmaatschappelijk werk 15.000  -  

   Stichting Aandacht+ Ondersteuning ziekteverzuimproject 20.000  -  

   Startpunt Ondersteuning doelgroeppeuters 80.000  8.000  

 5.1 Sportbeleid en activering 
Stichting Balansruiters 
Noordoostpolder 

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

12.750  -  

   
Stichting Cultuurbedrijf 
Noordoostpolder Combinatiefuncties: Cultuurcoaches 

28.600  -  

   Stichting Carrefour Combinatiefuncties: Beweegcoaches 80.565  -  

   Stichting Carrefour Combinatiefuncties: Beweegcoaches 174.015  -  

   Stichting MFS Espel Realisering MFS Espel -  350.000  

   Atliekvereniging NK junioren AB -  3.000  

   MFC Espel Multifuntioneel centrum -  350.000  

   Poldervoorntje Werven nieuwe leden -  750  

   AMJ Wisch van Roode subsidie deelname special olympics -  312  
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   Sportclub Espel Open sportieve dag 60 jarig bestaan -  500  

   Ceres basketball Streetball masters tour -  750  

   Vitree Subsidie bocce  -  1.000  

   St. Kuinderbos Eventing 2018 -  20.000  

 5.2 Sportaccommodaties 
Stichting Exploitatie Zwembad 
Bosbad 

Instandhouding van een overdekte en openlucht 
zwemvoorziening in Noordoostpolder 

574.995  -  

 5.3 
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

Stichting Cultuurbedrijf 
Noordoostpolder 

Faciliteren van professionele podia, erfgoedcentrum, 
kunsteducatie, exposities en kunstuitleen alsmede 
stimuleren amateurkunstbeoefening en 
cultuureducatie. 

920.645  -  

   
Stichting Cultuurbedrijf 
Noordoostpolder Diversen 

22.445  -  

   
Stichting Cultuurbedrijf 
Noordoostpolder Diversen 

457.310  -  

   
Stichting Cultuurbedrijf 
Noordoostpolder Diversen 

32.650  -  

   
Stichting Cultuurbedrijf 
Noordoostpolder Diversen 

178.910  -  

   
Stichting Cultuurbedrijf 
Noordoostpolder Diversen 

23.765  -  

   
Stichting Cultuurbedrijf 
Noordoostpolder Diversen 

24.120  -  

   
Stichting Cultuurbedrijf 
Noordoostpolder Diversen 

458.895  -  

   Groei en Bloei Zeebodemconcerten 3.000  -  

   Diverse stichtingen/verenigingen 

(Semi)professionele instellingen faciliteren 
eenmalige culturele projecten, evenementen, 
activiteiten uit te voeren die een cultureel 
visitekaartje afgeven en waarbij wordt 
samengewerkt. 

39.354  -  

 5.4 Kunst - n.v.t. -  -  



249 

 5.5 Cultureel erfgoed NTLO Kring NOP Boerderijen route 10.000  -  

   Diverse aanvragers 
Stimuleren van het vertellen van het verhaal van de 
polder 

-  -  

 5.6 Media Stichting FlevomeerBibliotheek 
In stand houden van een basisbibliotheek in 
Noordoostpolder 

1.031.914  -  

   
Stichting Lokale Omroep 
Noordoostpolder 

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

32.500  -  

3 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden - n.v.t. -  -  

 2.3 Recreatieve havens - n.v.t. -  -  

 3.1 Economische ontwikkeling - n.v.t. -  -  

 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - n.v.t. -  -  

 3.4 Economische promotie 
Stichting Kampeerfestival 
Noordoostpolder 

Organisatie van het Uit-je-tent weekend ter 
bevordering van gebiedspromotie en recreatie / 
toerisme. 

10.000  -  

   Stichting Emmeloord Promotie 

Vergroten aantrekkelijkheid van Noordoostpolder als 
woon-, werk en recreatiegebied door het 
organiseren van publieksevenementen voor nieuwe 
en bestaande inwoners. 

105.280  -  

   Diverse verleningen Fietstocht en wildernis -  9.100  

   
Ontwikkelmaatschappij Flevoland 
(Toerisme Flevoland) 

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

70.030  -  

   
Ontwikkelmaatschappij Flevoland 
(Toerisme Flevoland) 

talentenfonds Flevoland 
-  2.500  

4 0.0 Bestuur Nationale gedenkdagen Viering koningsdag en 5 mei (p830) 6.500  -  
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  Bestuur Nationale gedenkdagen Viering koningsdag en 5 mei 2.500  -  

  Bestuur Stichting vrienden van Japan Studentenuitwisseling 2.500  -  

6 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie ZONL Diabetes challenge 1.250  -  

   Humanitas Thuisadministratie 110.000  -  

   ZONL Maatschappelijk werk bij schulden 49.662  -  

   ZONL Bemoeizorg OGGZ 18.221  -  

   ZONL Preventie huisuitzetting 25.883  -  

   ZONL Steunpunt huiselijk geweld 10.353  -  

   Vrouwencentrum Vrouwencentrum 30.480  -  

   ZONL Levensloopondersteuning / maatschappelijk werk 280.832  -  

   Slachtofferhulp Slachtofferhulp 10.000  -  

   AVES Coördinatie ontwikkeling kindcentra 20.000  -  

   Wereldwinkel Wereldwinkel 6.000  -  

   Wolkentheater Subsidie dubbele verjaardag 2.000  -  

   Vluchtelingen werk Begeleiding vergunninghouders 20.000  -  

   Toon Hermans Huis Incidentele bijdrage -  3.000  

   Stichting Present Diverse activiteiten 5.000  -  

   Carrefour 
Mantelzorg & Project Verbinden formele en 
informele zorg 

252.915  -  

   Carrefour Vrijwilligerspunt 298.360  -  

   Bureau gelijke behandeling Bureau gelijke behandeling 17.697  -  

   Heelal Welzijnsactiviteiten 54.868  -  

   Vakantieactiviteiten Vakantieactiviteiten  8.073  -  

   Carrefour Ondersteuning "de Klos" 43.000  -  

   Klos Activiteitensubsidie 4.000  -  

   Speel-O-Theek Activiteitensubsidie 4.000  -  

   GGD Website CJG en voorlichting 13.688  -  

   Tactus Verslavingsproblematiek / middelengebruik 32.500  -  
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   Carrefour o.a. Uitgaan kun je leren 208.505  -  

   Aandacht+ 
Fysiek Mentaal/schoolmaatschappelijk werk en 
ziekteverzuim 

13.500  -  

   Triade School & gezins ondersteuning 140.000  -  

   Vitree Gezinshulp 66.631  -  

   Vitree 
Dienstverlening gedragswetenschapper tbv Sociaal 
Team 

72.327  -  

   ZONL CJG-Maatwerk 214.411  -  

   Carrefour o.a. Project Ouderbetrokkenheid, Nanny's 175.580  -  

   ZONL Maatschappelijk werk jongeren & Project KIES 54.807  -  

   Cultuurbedrijf Beweegcoach 10.000  -  

   Carrefour Huis voor taal 10.960  -  

   Carrefour Eenzaamheid 58.300  -  

   Carrefour Buurtbemiddeling 27.735  -  

   Carrefour Alarmering 10.520  -  

   Mannencentrum Mannencentrum 12.210  -  

   Melodica Bevordering vrijwillige inzet 2.200  -  

   Voedselbank Voedselbank 6.096  -  

   Zonnebloem Bevordering vrijwillige inzet 4.070  -  

   Carrefour GIDS Project gezond in NOP 119.320  -  

   Amateurkunst divers Diversen 2.010  -  

   Vorming divers Diversen 5.290  -  

 6.2 Wijkteams Carrefour VIA punt 141.925  -  

   Carrefour Buurtwerk 202.000  -  

   Carrefour Buurtwerk 524.720  -  

   ZONL Inzet DOEN! Team 194.659  -  

   ZONL Back on Track 27.868  -  

   GGD Medische administratie 17.248  -  
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   GGD Plusproducten Inzet sociaal team 165.816  -  

   GGD Plusproducten Inzet specialistentafel 116.688  -  

   Kwintes Cliëntondersteuning meervoudige problematiek 26.600  -  

   MEE IJsseloevers Onafhankelijke cliëntondersteuning 19.000  -  

   MEE IJsseloevers Levensloopcoaching 138.320  -  

   MEE IJsseloevers Onafhankelijke cliëntondersteuning 76.000  -  

   MEE IJsseloevers Clientondersteuning 14.592  -  

   MEE IJsseloevers Opleiding & ondersteuning 19.000  -  

   ZONL Calamiteitendienst 8.283  -  

 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+ GKB-Assen Schuldhulpverlening 658.750  -  

 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Kwintes Inloop GGZ 138.725  -  

 7.1 Volksgezondheid ZONL Centrum voor Jeugd&Gezin/consultatiebureau's 657.432  -  

   ZONL CJG maatwerk 214.411  -  

 
 
 
 
 
 


