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1. ‘Samen, duurzaam en leefbaar’ 
 

1.1 Inleiding 

Voor u ligt de gemeentelijke begroting voor het jaar 2014, het laatste (financiële) beleidsdocument uit 
de bestuursperiode 2010 – 2014. Hét moment om nog eens terug te kijken naar de afgelopen jaren 
van deze bestuursperiode, maar zeker ook het moment om vooruit te kijken naar wat komen gaat: de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014, de economische ontwikkeling, de ingrijpende 
veranderingen in het sociaal domein, de samenwerking in Noord Drenthe, de ver(der)gaande 
rijksbezuinigingen en niet in de in laatste plaats de ontwikkelingen in onze gemeente. Als te doen 
gebruikelijk is de laatste begroting van een bestuursperiode ‘beleidsarm’ ingevuld. Dat is een goede 
traditie, maar nu kon dat ook niet anders vanwege de aanhoudende noodzaak bezuinigingen te 
realiseren op de gemeentelijke uitgaven. Die bezuinigingen zijn ook van wezenlijke invloed geweest 
op het verloop van de lopende bestuursperiode. 
 
Eerst maar eens een terugblik op wat we met elkaar in de afgelopen vier jaren hebben bereikt. We 
begonnen in het collegeprogramma 2010-2014 met de volgende vijf uitgangspunten: 

1. Implementeren toekomstvisie 
2. Betrokkenheid 
3. Solidariteit 
4. Duurzaamheid 
5. Leefbaarheid 

 
Deze uitgangspunten gaven/geven gezamenlijk richting aan het beleid om Aa en Hunze nog meer 
betrokken, solidair, duurzaam en leefbaar te maken. In het collegeprogramma is een elftal 
speerpunten genoemd, verder hebben we inhoud gegeven aan een drietal themajaren en zijn tal van 
belangrijke beleidsmatige thema’s aan bod geweest. We zijn nog lang niet klaar in Aa en Hunze, maar 
als college denken we toch veel te hebben bereikt, vooral door een constructieve samenwerking met 
de raad, de bevolking en de ambtelijke organisatie. De themajaren 2011 t/m 2013 zijn naar ons 
oordeel goed aangeslagen bij inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen. De hiervoor 
genoemde elf speerpunten zijn grotendeels met succes afgerond. Daarnaast zijn vele (ook nieuwe) 
actuele beleidsmatige thema’s opgepakt. In paragraaf 1.2 staan we uitvoerig stil bij de bereikte 
resultaten in de afgelopen collegeperiode. 
 
De titel van de begroting 2014 bestaat uit de volgende componenten: 

- Samen:  als we stappen vooruit willen zetten dan moeten we dat samen doen. Intern (raad, 
college en ambtelijke organisatie), maar vooral ook extern: met burgers, ondernemers en 
lokaal, actieve instellingen. In onze ogen blijft burgerparticipatie het thema in de komende 
jaren. Daarbij zal een door de raad in 2009 vastgestelde strategische toekomstvisie 2020 
richtinggevend zijn. In de volgende bestuursperiode zullen we de toekomstvisie overigens wel 
een keer herijken: heeft hij nog steeds voldoende actualiteitswaarde? Wij denken van wel. De 
beleidsmatige evaluatie van de toekomstvisie is gepland in 2015. 

- Duurzaam:  het jaar 2013 is uitgeroepen tot het ‘Jaar van de Duurzaamheid’. Het is niet 
moeilijk om te voorspellen, dat duurzaamheid ook de komende jaren een centraal thema zal 
blijven. Al was het alleen maar vanwege de directe koppeling met het onderwerp energie, met 
energiebesparing en met het opwekken van duurzame energie.  Duurzaamheid richt zich niet 
alleen op onze centrale doelstelling om te streven naar 50% minder CO2-uitstoot in 2020 
(t.o.v. 2010), maar het gaat ons bijvoorbeeld ook om financiële duurzaamheid. Een structureel 
sluitende begroting en een sluitende meerjarenraming gelden voor ons als tekenen van 
duurzaamheid omdat daarmee een goede basis ontstaat voor het zetten van  vervolgstappen 
in het kader van het realiseren van onze toekomstvisie. Dit was ook steeds een uitgangspunt 
en een speerpunt van het collegeprogramma 2010-2014. 

- Leefbaar: in  de toekomstvisie 2020 geven we aan, dat wij als gemeente een levendige en 
zorgzame samenleving in een robuust landschap willen zijn en daarnaast hét recreatiegebied 
in Noord Drenthe. De afgelopen jaren zijn we het erover eens geworden, dat, behalve goede 
woningen en werkgelegenheid, een toekomstgericht voorzieningenbeleid, goede zorg  en 
participatie belangrijke pijlers zijn voor die leefbaarheid.  
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De (toekomstige) opgaven waar we als gemeente voor staan zijn uitdagend … en kansrijk. Door samen 
de schouders eronder te zetten zorgen we ervoor dat Aa en Hunze een prachtige gemeente blijft waar 
het goed wonen, werken en recreëren is. Wat dat betreft staat onze toekomstvisie nog recht overeind. 
Wat ons betreft kan dat in ieder geval de gedeelde inzet zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 
2014. Als na de verkiezingen een nieuw collegeprogramma wordt opgesteld, zal er ongetwijfeld weer 
bijzondere aandacht zijn voor het behoud van een solide financiële positie. Verder zullen de komende 
jaren gedomineerd worden door de decentralisatie van belangrijke taken van de rijksoverheid naar 
gemeenten: Jeugdzorg, Participatie en AWBZ(-begeleiding). Niet alleen om die reden zullen wij ons ook 
steeds sterker richten om samenwerking met omliggende gemeenten, maar ons motto blijft ongewijzigd: 
Aa en Hunze ‘buitengewoon’! 
 

De inhoud van de begroting 2014 is als volgt: 

De begroting 2014 kent net als voorgaande begrotingen de onderdelen beleidsbegroting (hoofdstuk 2) 
en financiële begroting (hoofdstuk 3). Daarnaast zijn in de bijlagen het financieel meerjarenperspectief 
(FMP) 2015 – 2017, alsmede de kerngegevens van de gemeente Aa en Hunze en de 
kostenverdelingsmatrix opgenomen.  
 
Dit eerste hoofdstuk gaat verder in op de belangrijkste (beleidsmatige) thema’s en speerpunten van 
de bestuursperiode 2010 – 2014, de financiële uitgangspunten, het bezuinigingstraject en de actuele  
financiële ontwikkelingen. 
 
De beleidsbegroting (hoofdstuk 2) bevat: 

 Paragraaf 1: het programmaplan 2014 met daarin de te realiseren programma’s en een overzicht 
van de algemene dekkingsmiddelen. 

 In paragraaf 2 komen de verschillende verplichte paragrafen, zoals de paragraaf lokale heffingen 
en de paragraaf grondbeleid aan de orde. 

 
De financiële begroting (hoofdstuk 3) bevat: 

 In paragraaf 1 vindt de uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente plaats. 

 Paragraaf 2 bestaat uit een overzicht van de lasten en baten per programma. 
 

1.2 Belangrijke (beleidsmatige) thema’s en speerpunten 2010 – 2014 

Zoals aangegeven zullen we in deze paragraaf uitgebreid stil staan bij de bereikte resultaten in de 
afgelopen bestuursperiode. Achtereenvolgens gaan we in op de speerpunten, de belangrijke 
beleidsmatige thema’s en het verloop van  de themajaren. 
 
Speerpunten 
Het collegeprogramma 2010 – 2014 kende een elftal speerpunten, voortvloeiende uit de eerder 
genoemde uitgangspunten. De elf speerpunten uit het collegeprogramma zijn: 
 

1. Implementatie KCC 
Het KCC is door de vorming van een nieuwe team Frontoffice in de nieuwe organisatie feitelijk 
gerealiseerd. Met informatiesystemen wordt continu 
gemonitord of de servicenormen die zijn vastgelegd in 
een ‘garantiebewijs’ ook  worden gehaald. In 2012 
voldeden we voor 90% aan de gestelde servicenormen. 
In 2013/2014 wordt gestreefd naar het realiseren van 
minimaal een vergelijkbaar resultaat. De resultaten van 
het in november 2012 uitgevoerde 
klanttevredenheidonderzoek “Waar staat je gemeente” 
laten zien dat de burgers de dienstverlening van de 
gemeente met een hoog cijfer waarderen. 
 

2. Burgerparticipatie  
In juni 2013 hebben wij het projectplan burgerparticipatie “De Blik naar buiten” en een daaruit 
voortvloeiend activiteitenplan vastgesteld. Hierin zijn activiteiten opgenomen om voor de 
komende jaren burgerparticipatie vorm en inhoud te geven. Een aantal projecten waarbij 
gericht betrokkenheid van de bewoners wordt gevraagd, maar die ook moeten zorgen voor 
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inbedding in de interne organisatie. Het betrekken van inwoners bij ontwikkeling én uitvoering 
van beleid moet een vanzelfsprekendheid worden, zowel voor inwoners als voor 
medewerkers. 
Zo gaan we een burgerpanel inrichten om de mening 
van inwoners te kunnen peilen over specifieke 
onderwerpen. Hiermee beginnen we in het kader van 
afvalinzameling. Nog in 2013 gaan we hiermee starten. 
In het kader van het voorzieningenbeleid willen we 
inwoners uitnodigen om met voorstellen te komen die 
betrekking hebben op het vergroten van de 
leefbaarheid in de dorpen en die de eigen kracht van 
inwoners aanboren. De beste voorstellen willen we 
(financieel) ondersteunen. Dit traject gaat in oktober 
van start. Ten aanzien van de koopcentra willen we starten met het centrum Gieten om samen 
met belanghebbenden, inwoners en gemeente te kijken naar mogelijkheden. Om deze 
trajecten op een goede wijze te begeleiden is voor de medewerkers een trainingstraject 
opgezet. Met deze trainingen wordt in oktober 2013 een start gemaakt, waarbij de eerder 
genoemde onderwerpen zullen worden besproken. 
 

3. MFC Gasselternijveen – De Spil 
Naar verwachting zal de 1e fase, de nieuwbouw voor de basisscholen, medio november 2013 
worden opgeleverd waarna de twee basisscholen hun nieuwe onderkomen kunnen betrekken. 
Nadat in het voorjaar 2014 ook de tweede fase gereed 
is, verbouw van het bestaande gebouwgedeelte, zal 
het MFC in gebruik worden genomen. De Spil biedt 
straks onderdak aan de volgende vaste gebruikers: 
basisscholen ’t Kompas en J. Emmens, 
jeugdactiviteiten Stichting Welzijn Aa en Hunze, 
peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, 
kinderdagopvang, bibliotheekfunctie, dagopvang 
ouderen en Centrum Jeugd en Gezin. Uiteraard maken 
ook diverse incidentele 
huurders/verenigingen/instellingen actief gebruik van het MFC. Daarnaast wordt structureel 
kantoorruimte verhuurd aan Buurtzorg Nederland en is aan de buitenzijde van de Spil de 
pinautomaat van Rabobank gesitueerd. 
Wij willen de inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende partners nadrukkelijk vorm 
geven en stimuleren (zie ook programma 9). 

 
4. Huisvesting van het voortgezet onderwijs in Gieten  

In de periode 2010-2014 is het leerlingaantal van het Dr. Nassaucollege gestegen van 133 
naar 233 bij de aanvang van het schooljaar 2013/2014. De school heeft naar aanleiding van 
de toename van het aantal leerlingen een aanvraag ingediend voor (tijdelijke) uitbreiding. 
Binnen de huidige collegeperiode zal er geen 
besluitvorming plaatsvinden over de huisvesting. In 
afwachting van een eventuele doordecentralisatie van 
financiële middelen is door het schoolbestuur in de 
tijdelijke uitbreiding voorzien door een interne 
aanpassing in de school. Zowel door uw raad, door de 
school als door ons college is verzocht om een 
onderzoek naar de mogelijkheden van 
doordecentralisatie. Het onderzoek leert dat er 
mogelijkheden zijn, maar dat dit wel financiële gevolgen 
heeft. Wij vinden het belangrijk om een goede, 
toekomstbestendige voorziening voor het Voortgezet Onderwijs in Gieten te behouden.  
 

 
5. Het revitaliseren van het Centrum Rolde en een begin maken met een uitvoeringsprogramma  

Het inrichtingsplan richt zich op een herinrichting van het centrum van Rolde binnen kaders 
die in de vastgestelde Centrumvisie Rolde zijn aangegeven. Het doel is het aantrekkelijker 
maken van Rolde voor inwoners en bezoekers, door onder andere het beperken van het 
verkeer en een betere inrichting voor het winkelend publiek. Het concept inrichtingsplan is op 
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17 december 2012 tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd. Dit plan is in nauwe 
samenwerking met Stichting Dorpsbelangen, de Ondernemersvereniging Rolde e.o. en de 
gemeente tot stand gekomen. 
Het concept inrichtingsplan is vervolgens tijdens een 
raadscommissievergadering op 6 februari 2013 
besproken. Daarna heeft een inspraakperiode 
plaatsgevonden. Ons college heeft – met een aantal 
aanpassingen – het inrichtingsplan ter vaststelling aan 
de raad aangeboden. Het inrichtingsplan is door de 
raad unaniem en ongewijzigd vastgesteld op 18 
september 2013. 
Dit jaar zal de aanbestedingsprocedure worden 
afgerond. De start van de uitvoering is gepland in het 
voorjaar van 2014.  
Het tot nu toe beschikbaar gestelde budget is ontoereikend voor de uitvoering van het plan. 
Voor de begrotingsvergadering van november 2013 zal ons college dan ook een voorstel 
aanleveren voor het beschikbaar stellen van aanvullende middelen.Voorgesteld wordt om de 
benodigde aanvullende middelen uit de VAR te dekken. Dit is in lijn met de besluitvorming 
over het eerder beschikbaar gestelde budget (zie ook hoofdstuk 3, nieuwe voorstellen 
incidenteel). 
 
 
 

6. Herstructureren/uitbreiden begraafplaats Rolde en renovatie begraafplaats Gasselte 
De mogelijkheden voor de verschillende varianten van 
de begraafplaats Rolde zijn besproken met de provincie 
Drenthe. In 2014 worden de plannen voor de keuze van 
één van de varianten verder geconcretiseerd. Op de 
bestaande begraafplaats is een voorlopige locatie 
gekozen voor de realisatie van een nieuwe 
(7

E
)urnenmuur. 

Het inrichtingsplan van de begraafplaats Gasselte is 
opgesteld. In 2013/2014 zal de herinrichting van deze 
begraafplaats worden gerealiseerd. 
 

7. Cultuurgemeente Aa en Hunze 2011 
Zie het themajaar 2011: Cultuurlijk Aa en Hunze. 
 

8. Concrete stappen zetten op weg naar een duurzamer samenleving 
Zie het themajaar 2013: Jaar van de Duurzaamheid. 

 
9. Fiets- en wandelpaden  

In opdracht van het Recreatieschap Drenthe is in 2012 onderzoek gedaan naar de kwaliteit en 
kwantiteit van het fietspadennetwerk in alle Drentse 
gemeenten en de gemeente Ooststellingwerf. Hieruit is 
naar voren gekomen dat 94% van de fietspaden 
(Drenthe breed 94%) en 93% van de verbindende 
wegen (Drenthe breed 90%) voldoende tot zeer goed 
scoren in Aa en Hunze. Uit het onderzoek blijkt dat in 
Aa en Hunze aan 4 (delen van) fietspaden binnen 1 
jaar onderhoud noodzakelijk is. Het onderhoud dat 
binnen 2 jaar noodzakelijk is betreft met name 
onderhoud van de verbindende wegen. De genoemde 
onderhoudswerkzaamheden zijn verricht c.q. in onze planning opgenomen. Het Drentse 
fietspadennetwerk is van groot belang voor het toerisme en de Drentse economie. Het is 
daarom ook zaak om dit netwerk zo optimaal mogelijk te hebben en te houden. Essentieel 
hierbij is de samenhang in deze kwaliteit. Er vindt op dit moment nader onderzoek plaats in 
hoeverre het mogelijk en wenselijk is om dit Drenthe breed op te pakken. 
In 2014 komt er komt een follow up van het masterplan fiets waarin onderzocht wordt wat de 
gemeenten met de resultaten van het masterplan hebben gedaan. Naar aanleiding van het 
masterplan fiets is tevens onderzocht of de betrokken gemeenten het onderhoud van de 
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fietspaden gezamenlijk op wilden pakken. De meeste gemeenten hebben aangegeven daar 
niet gezamenlijk in op te willen trekken. Nu wordt nader onderzocht wat de mogelijkheden zijn 
om werkzaamheden aan de fietspaden op elkaar af te stemmen (oa. qua tijdsplanning). 
Resultaten hierover worden verwacht in 2014. De hoogste prioriteit ligt nu bij de fietspaden 
van Staatsbosbeheer (SBB). Met ingang van 1 januari 2014 moet SBB flink bezuinigen. 
Omdat een aanzienlijk deel van de fietspaden in Drenthe in eigendom is van SBB   zal de 
bezuiniging van invloed zijn op het fietspadennetwerk in Drenthe. Momenteel zitten SBB, 
Recreatieschap Drenthe, de Provincie Drenthe en een afvaardiging van de gemeenten om 
tafel om nog in 2013 te komen met een oplossing voor dit punt. 
 

10. Ontwikkeling gebied Gasselterveld  
Voor het Gasselterveld is op basis van de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Gasselterveld een 
uitvoeringsprogramma opgesteld, met een 
inventarisatie van concrete ontwikkelingen. Over de 
daadwerkelijke uitvoering van dit programma wordt 
gesproken met diverse partijen. De zandwinner is 
gestart met het afwerken van de kleine plas en heeft 
een ontheffing van het bestemmingsplan tot 1 januari 
2015 aangevraagd, teneinde het nog resterende zand 
uit depot te kunnen halen. Voor de locatie van het 
voormalige Motel Gasselterveld heeft een 
initiatiefnemer inmiddels verzocht een planologische 
procedure op te starten. Met betrekking tot 
Vakantieoord De Kremmer BV heeft het kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie een advies 
uitgebracht. Met de initiatiefnemer voor het Wildpark Gasselterveld vindt intensief overleg 
plaats om de plannen nader uit te werken. Staatsbosbeheer is hierbij nauw betrokken en er is 
een link gelegd met het Geopark (er is inmiddels een intentieovereenkomst gesloten tussen 
Zodiac en Staatsbosbeheer). Het park zal een oppervlakte krijgen van ca. 45 hectare. 
Gekoerst wordt op de exploitatie van het park in 2015. Gelet op de diverse ontwikkelingen die 
planologisch ingepast moeten worden, is besloten te komen tot één bestemmingsplan voor 
het gehele visiegebied, waarin alle initiatieven zullen worden meegenomen.  

 
11. De gemeente financieel gezond houden 

Zie paragraaf 1.3 van dit hoofdstuk voor uitgangspunten en de actuele ontwikkelingen. 
 
 
Uit het vorenstaande kan worden geconcludeerd, dat de elf speerpunten die uit het collegeprogramma 
2010-2014 voortvloeien grotendeels zijn gerealiseerd. 
 
 
Belangrijke beleidsmatige thema’s 
Naast de elf speerpunten zijn er diverse beleidsmatige thema’s die de revue zijn gepasseerd in de 
beleids- en verantwoordingsdocumenten die in de afgelopen jaren zijn gepresenteerd, zoals: 

 Sportaccommodatiebeleid 
Pensionering van de bedrijfsleiders van de zwembaden te Annen en Gieten en de beheerder 
van sporthal Annen alsmede de noodzaak om op uitgaven te bezuinigen zijn aanleiding 
geweest onderzoek te verrichten naar de huidige en toekomstige organisatiestructuur, 
werkwijzen en personele inzet met betrekking tot de gemeentelijke zwembaden en 
sporthallen.  
 
Met instemming van de gemeenteraad en het bestuur 
van de Vereniging Zwembad Zwanemeer is besloten 
de zwembaden in Annen en Gieten als een 
zelfstandige eenheid onder te brengen bij de 
gemeente. Deze samenvoeging is per 1 januari 2013 
gerealiseerd.  
In het winterseizoen 2011-2012 heeft het 
openluchtzwembad “de Borghoorns” in Annen een 
complete renovatie ondergaan. Bij de uitvoering van 
de werkzaamheden is veel aandacht besteed aan 
duurzaamheid. Het openluchtzwembad zal de 
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komende 25 jaar naar verwachting gevrijwaard zijn van groot onderhoud. De feestelijke 
opening van het zwembad heeft plaatsgevonden op zaterdag 12 mei 2012 door wethouder 
Bert Wassink. 
 
Met betrekking tot het beheer van de sporthallen is kritisch gekeken naar de inzet van het 
personeel. Zo wordt er nu gewerkt met een pool van medewerkers die op verschillende 
accommodaties kunnen worden ingezet en wordt gebruik gemaakt van de inzet van pachters 
van de sportkantines. 

 

 Herontwikkeling Schaapskooi Balloërveld 
De herontwikkeling van de Schaapskooi Balloërveld 
vordert gestaag na de brand twee jaar geleden. De 
herbouw van de schaapskooi en het bedrijfsgebouw 
met wol-atelier is volgens planning medio oktober 2013 
gereed. De officiële opening staat gepland op 1 
november 2013. De raad stemde in januari 2013 in met 
de bouw van een dienstwoning. Naast inzet van 
verzekeringsgelden werd daarvoor een krediet van 
maximaal € 130.000 beschikbaar gesteld. Na afronding 
van de planologische procedure eind 2013 kan de bouw 
volgens planning begin 2014 worden gestart. Op dit 
moment wordt met de omgeving (o.a. dorpsbelangen Balloo) en de betrokkenen in het 
Nationaal Park gewerkt aan de verdere herinrichting en opwaardering van het knooppunt ter 
plaatse. Naast bijdragen vanuit o.a. de provincie Drenthe en Staatsbosbeheer zal voor de 
realisatie in 2014 een gemeentelijke inzet van maximaal € 150.000 nodig zijn.  
 

 Windenergie  
Het veenkoloniale deel van de gemeente Aa en Hunze is door de provincie aangewezen als 
zoekgebied voor grootschalige windparken. Om een ruimtelijk afwegingskader te hebben voor 
initiatieven voor windparken, heeft de raad het college 
opdracht gegeven om samen met de provincie en de 
andere gemeenten in het zoekgebied een Gebiedsvisie 
Windenergie op te stellen. Het ontwerp van de 
Gebiedsvisie Windenergie is in juni van dit jaar door ons 
college vastgesteld en zal later dit jaar aan de 
gemeenteraad worden voorgelegd voor definitieve 
besluitvorming. De Gebiedsvisie Windenergie geeft aan 
op welke locaties in het zoekgebied de provinciale 
doelstelling van 280 MW het best kan worden 
gerealiseerd met respect voor landschap en woon- en 
leefklimaat. In de gemeente Aa en Hunze is daarvoor het gebied rond Gasselterboerveen 
aangewezen. Het is, op z’n zachts gezegd, onzeker of de ondernemers die een 
windmolenpark willen realiseren en de Rijksoverheid zich wel iets gelegen zullen laten liggen 
aan de opvattingen van provincie en gemeente(n). 
 

 Decentralisaties / ontwikkeling sociaal domein (Participatiewet, AWBZ-begeleiding en 
Jeugdzorg) 
Op 1 juli jl. is het voorstel voor de Jeugdwet aangeboden aan de Tweede Kamer. De 
afgelopen maanden is ten aanzien van de transitie 
Jeugdzorg prioriteit gegeven aan het opstellen van 
regionale transitiearrangementen. Hierin is vastgelegd 
op welke wijze de continuïteit van zorg 
in de overgangsfase wordt gewaarborgd. In het kader 
van de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) 
heeft in de gemeenteraad 
onlangs besluitvorming plaatsgevonden met betrekking 
tot een voorstel voor de overgangsmaatregel inkoop 
huishoudelijke hulp. In het landelijk overeengekomen 
zorgakkoord blijft de richting voor zowel de Jeugdzorg 
als de AWBZ overeind en worden enkele maatregelen 
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en kortingen versoepeld. Ten aanzien van de AWBZ heeft de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten onlangs besloten het overleg met de staatssecretaris op te schorten. Aanleiding 
daarvoor is de onduidelijkheid die is ontstaan over de plannen voor de overheveling van de  
AWBZ – functie persoonlijke verzorging.  Deze onduidelijkheid heeft betrekking op signalen 
dat het kabinet van plan is deze taken niet meer over te hevelen naar de gemeenten maar 
naar zorgverzekeraars.  Als dit wordt doorgezet zou dit een integrale benadering van 
ondersteuningsvragen doorkruisen. 
Het is van groot belang dat het kabinet op korte termijn komt tot een afronding van de nadere 
inhoudelijke uitwerking van de verschillende akkoorden (onder andere het sociaal akkoord en 
het zorgakkoord).  Uiteraard is ook een spoedige afronding van de parlementaire behandeling 
van de betreffende wetten 
samen met duidelijkheid over de financiering van belang. Het kabinet heeft aangegeven in de 
mei-circulaire met nadere budgetprognoses te komen.    
Met de voorbereidingen voor invoering van de taken gaan we onverkort door.   
In het kader van de Participatiewet worden scenario’s uitgewerkt voor een efficiënte 
voortzetting van de uitvoering van opdracht voor de bestaande groep mensen met een 
dienstbetrekking op grond van de Wet sociale werkvoorziening en het ontwikkelen van 
kostendekkende nieuwe arrangementen voor de gemeenten.  Wij willen de voorbereiding voor 
besluitvorming eind februari 2014 afronden. In de periode maart-juli 2014 zullen de voorstellen 
ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd.  
De eerder gememoreerde afronding van de parlementaire behandeling gaat naar wij hopen 
niet tot ingrijpende wijzigen leiden.  
Het tempo waarin de decentralisaties moeten worden doorgevoerd in combinatie met de 
kortingen op de over te hevelen budgetten, vraagt een grote opgave en inzet van gemeenten. 
Wij staan voor de uitdaging ons “sociale gezicht” overeind te houden. In het financieel 
meerjarenperspectief hebben wij de uitvoering van de decentralisaties conform de 
vastgestelde financiële uitgangspunten vooralsnog budgettair neutraal opgenomen. 
 

 Samenwerking Noord Drenthe
1
  

In februari 2013 zijn we in de “Breeland-bijeenkomst” met u in gesprek geweest over een 
heldere visie op de samenwerkingsverbanden tussen de Drentse gemeenten, waarbij een 
viertal scenario’s de revue zijn gepasseerd van ‘kieknwattwordt’ tot herindelen. Op 8 mei jl. is 
dit vervolgd met een openbare thema-avond gemeentelijke samenwerking. In de 
raadsvergadering van 18 september 2013 is ons voorstel tot intergemeentelijke samenwerking 
in Noord- Drenthe besproken. In deze notitie worden diverse aspecten met betrekking tot het 
onderwerp bestuurlijke samenwerking belicht en in deze vergadering stelden wij u voor een 
koers in het kader van toekomstige samenwerking te bepalen en in het verlengde daarvan uw 
positie en gewenste betrokkenheid in de voorbereiding op het vast te stellen beleid ten 
aanzien van de decentralisaties in het sociale domein te bepalen. U heeft in meerderheid 
ingestemd met onze opvattingen en besloten is om de ambitie toekomstige 
samenwerking/schaalvergroting te richten op het scenario “bestuurlijke samenwerking in het 
gebied Noord Drenthe” vanuit zowel het traject van de decentralisaties in het sociaal domein 
als vanuit de verdergaande doorontwikkeling van de samenwerking bedrijfsvoering (STAAN). 
Dit besluit is onder de voorwaarde dat de vier strategische partners maar minimaal de 
gemeenten Assen en Tynaarlo deze ambitie delen. Op dit moment is niet bij alle strategische 
partners een strategische koers bepaald. De strategische bestuurlijke koers van met name de 
gemeente Tynaarlo is daarbij bepalend. Zoals bekend verkent deze gemeente ook een fusie 
met de gemeente Haren. Zolang hier nog geen duidelijkheid over is, zullen we een ‘pas op de 
plaats’ moeten maken. 
   
Naast de gesprekken over samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering en de 
decentralisaties in het sociale domein vindt ook al op diverse andere onderdelen zoals ISD 
(Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo) vergunningverlening en handhaving, brandweer Aa en 
Hunze (Tynaarlo) samenwerking plaats tussen de gemeenten in Noord Drenthe. 
 
 
 

 
 

                                                      
1
 Zie ook hoofdstuk 2.2.5 Paragraaf bedrijfsvoering 
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 Herinrichting winkelcentra Annen en Gieten 
Op verzoek van ondernemers uit Annen zijn de mogelijkheden voor het opknappen van de 
openbare ruimte nabij het winkelcentrum d’Anloop te Annen verkend en is er een 
schetsontwerp opgesteld. Het winkelcentrum d’Anloop 
te Annen is begin jaren negentig van de vorige eeuw 
aangelegd. Voor het parkeren is het voorterrein 
ingericht en in de Zuidlaarderweg is een 
asverspringing aangebracht om de snelheid van het 
verkeer af te remmen. Het gedeelte van de 
Zuidlaarderweg, vanaf de kruising met de Markeweg 
tot de kruising met de Kruisakkers is bovendien niet 
meegenomen in de herinrichting van de 
Zuidlaarderweg van enkele jaren geleden. Op dit 
moment is de inrichting van het plangebied gedateerd 
is en weinig aantrekkelijk is voor het winkelend 
publiek. Het doel is een gehele revitalisering van het 
voorterrein en gedeelte van Zuidlaarderweg te realsieren die eraan kan bijdragen om de 
aantrekkingskracht van het winkelend publiek te verhogen en de Zuidlaarderweg meer een 
dorps karakter te bezorgen.  
Het concept inrichtingsplan is op 22 januari 2013 tijdens een inloopbijeenkomst gepresenteerd 
aan de omwonende van de Zuidlaarderweg. Voorafgaand zijn tevens een aantal overleggen 
geweest met ondernemers. Het concept-inrichtingsplan is tijdens een 
raadscommissievergadering op 17 april 2013 informerend besproken en heeft vervolgens van 
25 april 2013 tot en met 5 juni 2013 voor een ieder (conform gemeentelijke 
inspraakverordening) ter inzage gelegen met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen 
of anderszins reacties. Op de beantwoording van de reacties is uiteindelijk op 2 juli 2013 
besloten, waarna het inrichtingsplan definitief is gemaakt. Op 17 september 2013 is het 
definitieve inrichtingsplan vastgesteld door ons college. Intussen is al gewerkt aan het maken 
van een bestek. De aanbesteding zal eind 2013 starten. 
Door de nieuwe aanbestedingswet duurt de procedure langer. Start met de uitvoering kan 
plaatsvinden in het voorjaar van 2014. 
Op 31 oktober 2012 is de begroting 2013 door de raad vastgesteld. Daarin is voor onderhavig 
project een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld. Naar verwachting is dit budget 
toereikend voor de uitvoering van het definitieve inrichtingsplan. 
 
In de Strategische toekomstvisie Gieten 2015 ‘Gieten begrepen’ is ervoor gekozen om het 
centrumgebied van Gieten aantrekkelijker te maken. De herinrichting wordt gefaseerd 
uitgevoerd.  
De eerste fase van het centrumplan Gieten omvat de 
herinrichting van de Stationsstraat-zuid. Dit werk is 
uitgevoerd in de tweede helft van 2010. De 
herinrichting van de Stationsstraat-noord is onlangs 
uitgevoerd.   
De volgende  fase betreft de herinrichting van de 
entree 
van de Stationsstraat noord, (bussen)Brink en het 
Boddeveld. Hiervoor is inmiddels een 
conceptinrichtingsplan opgesteld. Het 
conceptinrichtingsplan is besproken met 
Dorpsbelangen Gieten en de Ondernemersvereniging 
Gieten. Inspraak zal worden georganiseerd in het 
laatste kwartaal van 2013. Na afronding van de inspraak zal het inrichtingsplan ter vaststelling 
aan de raad worden aangeboden.  De uitvoering is gepland in 2014.    
 
De financiering van het project is naar verwachting nagenoeg rond (ISV3-subsidie, BDU-
subsidie en  restanten van beschikbare gemeentelijke gelden voor eerdere fasen van het 
centrumplan Gieten). 
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 Voorzieningenbeleid 
De raad heeft in de vergadering van 19 december 2012 het Beleidskader toekomstgericht 
voorzieningenbeleid gemeente Aa en Hunze vastgesteld. Het beleidskader is opgesteld op 
basis van een interactief traject met bewoners en instanties. Ook met de raad zijn diverse 
discussierondes gevoerd. Er zijn enkele pilots 
uitgevoerd, er heeft een leefbaarheidonderzoek onder 
inwoners plaats gevonden en de portefeuillehouder 
heeft gesprekken gevoerd in alle dorpen waar sprake 
is van voorzieningen.  
Het toekomstgericht voorzieningenbeleid is opgesteld 
om adequaat en vanuit een eenduidige visie te 
regisseren, in plaats van ad hoc te reageren. Het 
Beleidskader geeft richting aan een nieuw 
toekomstbestendig voorzieningenniveau en een 
objectief en integraal afwegingskader voor 
komende ontwikkelingen. De ingezette lijn beoogt meer multifunctioneel gebruik van 
accommodaties, meer samenwerking, een hogere draagkracht en draagvlak. 
 

 Impulsen voor de woningmarkt 
Om de woningmarkt een impuls te geven heeft het college vele initiatieven ontplooid. Er zijn 
startersavonden voor starters in de dorpen georganiseerd om de behoefte te inventariseren 
aan starterswoningen. Dit heeft geleid tot een aantal concrete initiatieven die worden 
uitgewerkt en moeten leiden tot nieuwbouw in 2014. Uiteraard heeft ook onze gemeente 
meegedaan aan de “Startersmanifestatie Drenthe”. Op de manifestatie hebben gemeentelijke 
makelaars hun woningaanbod tot € 200.000 gepresenteerd. Ook hebben diverse 
(bouw)bedrijven hun producten en bedrijf geëtaleerd. 
Ons college wil een gemeentelijk woningbedrijf inrichten, waarbij de gemeente in eerste 
instantie als ontwikkelaar/exploitant van ca. 6 tot 12 energieneutrale starterswoningen in het 
plan Nooitgedacht optreed, waarbij wordt gezocht naar een optimale samenwerking met 
marktpartijen waarbij ook corporaties niet zijn uitgesloten. Ook is een reële optie om gronden 
in het plan Nooitgedacht in erfpacht uit te geven. 
Voor het plan Nooitgedacht is mede op basis van uitgevoerd marktonderzoek (rapport 
Companen) besloten de aantal woningen terug te brengen naar 273 woningen met als insteek 
de exploitatie zonder verlies af te sluiten. Om dit mogelijk te maken is o.a. de looptijd verlengd, 
het rentepercentage aangepast en wordt er geen bos gecompenseerd. Ook is ingestoken op 
lagere kosten door aanpassing van het plan. Andere initiatieven zijn dat we jaarlijks op de 
woonbeurs in Assen staan om percelen in Nooitgedacht aan te prijzen en we hebben constant 
de beschikking over de dienstverlening van een makelaar. Tevens worden er continu 
gesprekken gevoerd met projectontwikkelaars met het doel ze te interesseren voor (het 
ontwikkelen van) nieuwbouwprojecten. 
Tevens verstrekt de gemeente vanaf november 2013 startersleningen aan particulieren om 
starters op de woningmarkt een steuntje in de rug te geven bij de aankoop van een eigen 
woning. Het verschil tussen de verwervingskosten van de woning en het maximaal te lenen 
hypotheekbedrag bij de bank kan door middel van de starterslening worden overbrugd. 

 
 
Themajaren 
In de bestuursperiode 2010 – 2014 kenden we een drietal themajaren, te weten: Cultuurlijk Aa en 
Hunze in 2011, Olympisch Aa en Hunze in 2012 en het Jaar van de Duurzaamheid in 2013. Ondanks 
dat het laatste thema nog niet is afgerond kunnen we spreken van drie succesvolle thema’s. 
 
2011: Cultuurlijk Aa en Hunze 
In het cultuurjaar zijn diverse cultuurevenementen georganiseerd 
en is het thema cultuur zowel binnen als buiten de gemeente. 
Onder de noemer ‘Cultuurlijk, beleef natuur en cultuur in Aa en 
Hunze’ hebben we ons samen met het culturele veld 
geprofileerd. Ruim veertig extra culturele evenementen vonden 
in dit jaar plaats. Circa 40.000 bezoekers hebben de weg naar 
Aa en Hunze gevonden en hebben deze evenementen bezocht 
of er actief aan deelgenomen. Ook de toeristische sector heeft 
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aangehaakt aan het culturele jaar door het aanbieden van culturele arrangementen. Hoogtepunten en 
grote publiekstrekkers van het culturele jaar waren de Drentse Blues Opera, Walkyre Echo’s, Festival 
der Aa en het Bluesfestival Groeten uit Grolloo. Naast deze grote evenementen vonden er nog tal van 
kleinere initiatieven plaats. Het culturele jaar heeft een aantal evenementen opgeleverd zoals het 
Festival der Aa en het Vocaal Festival die ook in de jaren na 2011 georganiseerd zijn. Cultuurlijk Aa 
en Hunze is hiermee zeer succesvol geweest. 
 
2012: Olympisch Aa en Hunze 
Het motto dat jaar was: “Iedereen in beweging!”. We hebben dat jaar vele laagdrempelige activiteiten 
georganiseerd voor verschillende doelgroepen als kinderen, 
volwassenen en mensen met een beperking. Enkele feiten: er 
zijn 291 sport- en beweegactiviteiten georganiseerd (120 door 
de sport-combifunctionarissen, er hebben 116 verschillende 
organisaties deelgenomen, 12.290 personen hebben 
deelgenomen aan de activiteiten, 4.586 leerlingen hebben 
deelgenomen aan activiteiten tijdens schooltijd, er zijn 46 
verschillende sporten aan bod gekomen. Ook is aandacht 
besteed aan sporten die normaliter niet in Aa en Hunzemogelijk 
zijn, alsmede aan sportactiviteiten voor mensen met een 
beperking. (bv. Project Scool on wheels). Al met al een 
succesvol sportief jaar! Een evaluatieonderzoek heeft uitgewezen dat sportverenigingen en 
deelnemers met genoegen terugkijken op de ervaringen in het ‘Olympisch jaar’. 
 
2013: Jaar van de Duurzaamheid 
Via een aantal informerende marktplaatsen is informatie verzameld en gedeeld over duurzaamheid in 
samenhang met het gemeentelijke werkterrein en in het verlengde van onze toekomstvisie. Dat heeft 
geresulteerd in het vaststellen van een duurzaamheidsvisie. In de visie is als centrale doelstelling 
vastgelegd het streven om in 2025 50% minder CO2 uit te stoten dan in 2010. De gemeente gaat 
samen met burgers, bedrijven, instellingen en andere 
stakeholders deze duurzaamheidsvisie tot uitvoering brengen. Er 
is een uitvoeringsprogramma opgesteld met plannen die allemaal 
tot CO2 reductie moeten leiden. 
Het Jaar van de Duurzaamheid is tot nog toe succesvol verlopen: 
inwoners, bedrijven en instellingen zijn betrokken geweest bij het 
opstellen van het jaarprogramma waarin maandelijks een ander 
thema aan de orde is gekomen. Bereikte resultaten: in februari is 
een mini-symposium gehouden over duurzaam ondernemen 
waarbij 80 bedrijven hebben deelgenomen. Er heeft een 
inventarisatie plaatsgevonden over de mogelijkheden op het 
gebied van energiebesparing en/of -opwekking bij dorpshuizen, 
verenigingsgebouwen en scholen. De zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis zijn sinds eind 
februari operationeel en tevens zijn we met de Drentse Energie Organisatie in overleg om te bekijken 
hoe we daken van de andere gemeentelijke gebouwen kunnen benutten voor het toepassen van 
zonnepanelen. Daarnaast is gestart met het houtsnipperkachel-concept voor het zwembad 
Zwanemeer in Gieten, zoals bij het zwembad de Borghoorn in Annen al enige jaren gebeurt. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de aanpak van deze beleidsmatige thema’s op een goede manier  
aanvullend zijn (geweest) op de speerpunten die uit het collegeprogramma 2010-2014 voortvloeien. 
De drie themajaren zijn over het algemeen positief door onze burgers en ondernemers gewaardeerd 
en hebben onze gemeente beter op de gemeentelijke kaart geplaatst. We  stellen daarom voor aan 
het organiseren van themajaren in de toekomst een vervolg te geven.    
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1.3 Financiële uitgangspunten en ontwikkelingen 
In deze paragraaf gaan we in op de financiële uitgangspunten, het bezuinigingstraject en op de 
algemene uitkering uit het gemeentefonds van de rijksoverheid. 
 
1.3.1 Financiële uitgangspunten 
Hieronder volgen in navolging op het beleidsplan 2013 nog een keer de met elkaar afgesproken 
financiële uitgangspunten. Deze uitgangspunten dragen bij aan het op orde houden van ons 
huishoudboekje.  
 
 Een sluitende begroting voor 2014 en een sluitend FMP 2015 – 2017. 

 
 De taakstellende bezuinigingen dienen voor de begrotingsjaren 2014 – 2016 concreet te worden 

ingevuld met bezuinigingsmaatregelen op programmaniveau, zodat voor die jaren steeds een 
sluitende begroting tot stand komt. 

 
 Bij het niet (kunnen) realiseren van een bezuinigingstaakstelling binnen een programma dient bij 

voorkeur primair binnen ditzelfde programma een alternatief te worden gevonden. Indien niet 
mogelijk, dient een alternatief te worden gevonden door integrale afweging binnen de totale 
programma’s (procesafspraak). 

 
 Tijdens het proces van opstellen van het beleidsplan 2013 en de begrotingsvoorbereiding 2014 

beoordelen of een aanvullende bezuinigingstaakstelling noodzakelijk is. 
 
 Bij het opvoeren van nieuw beleid / nieuwe wensen dient (alternatieve) dekking te worden 

aangeven voor hetzelfde begrotingsjaar. Of aangegeven dient te worden welk oud beleid plaats 
maakt voor het nieuwe. 

 
 Rijksregelingen worden uitgevoerd met rijksmiddelen, zonder ‘plus’: de decentralisaties begeleiding 

(AWBZ/Wmo), jeugdzorg en invoering Participatiewet (of de vervanger daarvan) zijn budgettair 
neutraal in de begroting verwerkt. 

 
 De toevoegingen in de algemene uitkering uit het gemeentefonds die we van de rijksoverheid 

ontvangen voor specifieke beleidsvelden worden niet automatisch omgezet in ‘stelposten’ voor het 
bedoelde beleidsterrein, maar gebruikt bij een integrale afweging van beleidsprioriteiten. 
Uitgangspunt: geen stelpost opvoeren, tenzij… 

 
 Inkomstenontwikkeling: voor 2014 wordt uitgegaan van een verhoging van de tarieven met het 

geldende inflatiepercentage (trendmatige verhoging) uit de meest recente circulaire. 
Uitzonderingen hierop zijn de tariefsverhogingen die onderdeel zijn van het bezuinigingstraject. 

 
 Loonontwikkeling: voor 2013 is het uitgangspunt een nullijn m.b.t. de salarissen en voor 2014 is het 

uitgangspunt een Cao verhoging van 1,25% (verwachte uitkomst onderhandelingen). In beide jaren 
is geen rekening gehouden met nieuwe/aanvullende premiestijgingen en een verlaging van het 
accres (risico’s). 

 
1.3.2 Bezuinigingstraject 
In 2010 is het bezuinigingstraject gestart met een taakstelling van € 4 miljoen. In de jaren erna is, als 
gevolg van een herbezinning op de omvang van de bezuinigingen en structurele uitzettingen van  
beleid, de totale bezuinigingsopgave verhoogd naar € 5,8 miljoen (de oorspronkelijke € 4 miljoen, een 
latere ophoging van € 1,5 miljoen + € 0,3 miljoen vanuit het beleidsplan 2013). Hiervan is reeds een 
bedrag van ca. € 3,9 miljoen gerealiseerd in de periode 2010 – 2013. De resterende opgave in de 
periode 2014 – 2016 bedraagt derhalve € 1,9 miljoen. Deze opgave is al grotendeels ingevuld met 
concrete bezuinigingsvoorstellen. 
 
In lopende bezuinigingstraject is nog geen rekening is gehouden met de verwachte aanvullende 
rijksbezuinigingen, zoals aangekondigd na het verschijnen van de meicirculaire 2013. De rijksoverheid 
heeft toen aangekondigd dat er in 2014 een extra bezuiniging van € 6 miljard komt (i.v.m. EU-
afspraken over een maximaal begrotingstekort). Deze bezuiniging heeft een geraamd nadelig effect 
op het gemeentefonds van ca. € 360 miljoen, hetgeen voor onze gemeente neerkomt op een 
verlaging van de algemene uitkering van ca. € 470.000. De aanvullende rijksbezuinigingen in 2014 
leiden tot een structureel nadelig saldo in 2017 van € 516.000. Hiermee wordt duidelijk, dat het nog de 
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nodige creativiteit (en extra bezuinigingen) zal vragen om u in 2017 een sluitende begroting te kunnen 
presenteren. Zodra meer duidelijkheid bestaat over de hoogte en de fasering van de aanvullende 
rijksbezuinigingen en het daadwerkelijke effect ervan voor onze gemeente zullen wij u betrekken bij de 
herbezinning op het huidige ingezette bezuinigingstraject. Nog vóór de Begrotingsraad willen wij u 
nader informeren (= effecten septembercirculaire). 
 
 
1.3.3 Financiële ontwikkelingen 
Zoals wij u reeds bij het beleidsplan 2013 hebben gemeld valt de fasering van de verlaging van de 
algemene uitkering uit het Gemeentefonds anders uit dan verwerkt in het beleidsplan 2013. Het tempo 
van de verlaging van de algemene uitkering ligt lager, hetgeen leidt tot incidentele voordelen op de 
algemene uitkering in 2014 en 2015. In de brief naar aanleiding van de meicirculaire 2013 heeft u 
kunnen lezen dat deze gewijzigde fasering van de algemene uitkering én de aangekondigde 
aanvullende rijksbezuinigingen in 2014 (nadelig effect voor Aa en Hunze ca. € 470.000) zorgden voor 
een structureel begrotingstekort met ingang van 2015 van € 137.000, oplopende naar een tekort van 
€ 652.000 in 2017.  
 
In lijn met het op 10 september 2013 door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere 
Overheden (Coelo) gepubliceerde rapport  over een tekort op gemeentelijke begrotingen van 6 miljard 
euro vanaf 2017, ontwikkelt ons structurele begrotingssaldo zich in het financieel meerjarenperspectief 
voor 2017 naar € 0,5 miljoen euro negatief. De VNG meldt naar aanleiding van dit rapport dat 
gemeenten vanaf 2017 in het nauw komen door fikse tekorten en te beperkte beleidsruimte. Dit blijkt 
dus ook voor onze gemeente in zekere zin het geval te zijn. 
 
In de begroting 2014 en het FMP is de algemene uitkering verwerkt, gebaseerd op de meicirculaire 
2013. Hierbij is eveneens de algemene uitkering verlaagd met € 470.000 met ingang van 2014 als 
gevolg van de aanvullende rijksbezuinigingen (zie paragraaf 1.3.2). Daarnaast heeft een actualisatie 
van de maatstaven ter bepaling van de hoogte van de algemene uitkering plaatsgevonden, waarvan 
de financiële effecten zijn meegenomen in de begroting 2014. De algemene uitkering valt door deze 
actualisatie hoger uit dan u heeft kunnen lezen in de brief behorende bij de meicirculaire 2013. 
Bovenstaande leidt tot het volgende overzicht (in € x 1.000): 
 
Algemene uitkering  2014 2015 2016 2017 

      

Hoogte algemene uitkering 

volgens begroting 2014  

23.362 21.969 22.129 22.084 

Hoogte algemene uitkering in 

beleidsplan 2013  

22.358 21.760 22.350 22.543 

Verschil begroting – beleidsplan 1.004 * 209 -221 -459 

 
* Hierin is het positieve effect ad € 200.000 a.g.v. het uitstellen van de invoering van de Wet BAG naar 1 januari 2015 
meegenomen. In het beleidsplan 2013 was reeds rekening gehouden met een lagere algemene uitkering in 2014 van 
€ 200.000. Tevens verwerkt: het positieve effect ad € 100.000 a.g.v. de actualisatie van de maatstaven ter bepaling van de 
hoogte van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Dit bedrag van € 300.000 is het verschil tussen het saldo in de brief 
aan uw raad over de meicirculaire 2013 en de huidige uitkomst in deze begroting. 

 
In onderstaande tabel zijn onder meer de gevolgen voor de structurele begrotingssaldi in de jaren 
2014 t/m 2017 opgenomen van de wijzigingen in de algemene uitkering (zie tabel hierboven), 
aanpassing prijsontwikkeling en anticiperen onderuitputting rijk (in € x 1.000): 
 
Structurele begrotingssaldi  2014 2015 2016 2017 

      

Saldo volgens beleidsplan 2013 17 -222 154 -115 

Effect algemene uitkering – zie tabel hierboven 1.004 209 -221 -459 

Effect productenraming/ prijsontwikkeling/rente   *1 102 65 61 58 

Anticiperen onderuitputting rijk   *2 -250 0 0 0 

Bezuinigingstraject   *3 -124 0 0 0 

Saldo volgens begroting 2014  749 52 -6 -516 
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Zoals reeds hierboven aangegeven werd in de brief behorende bij de meicirculaire 2013 rekening 
gehouden met structurele begrotingstekorten in de jaren 2015 t/m 2017, oplopende van € 137.000 in 
2015 tot een tekort van € 652.000 in 2017.De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van deze cijfers, 
zijn het effect van de prijsontwikkeling en het anticiperen op onderuitputting van het rijk (naast het 
effect van de algemene uitkering). Hierna wordt ingegaan op deze onderdelen, alsmede het onderdeel 
bezuinigingstraject. 
 
1.) Effect prijsontwikkeling 
Volgens de huidige systematiek worden de uitgaven en inkomsten, onderhevig aan 
prijsontwikkelingen, verhoogd met het percentage prijsontwikkeling conform de meest recente 
circulaire. In de meicirculaire 2013 is bekend geworden dat deze percentages, met name voor de 
jaren 2015 t/m 2017 sterk afwijken van de door ons gehanteerde percentages in het beleidsplan 2013. 
Dit zou een aanzienlijk voordeel met zich meebrengen voor de begroting 2014 – FMP. Aangezien het 
percentage uit de meicirculaire 2013, 0,9% voor de jaren 2015 t/m 2017, lager ligt dan het verwachte 
inflatiepercentage en eveneens lager wordt verondersteld dan onze leveranciers zullen hanteren voor 
hun diensten/producten is het voorstel om de gehanteerde percentages in het beleidsplan 2013, te 
weten 1,75% in de jaren 2015 en 2016 en 2,00% in 2017 te handhaven. Het niet hanteren van deze 
percentages zet o.i. onverantwoorde druk op de begroting, waar vanuit bezuinigingsoogpunt reeds 
een pas op de plaats is gemaakt in de jaren 2009 t/m 2011 door het percentage prijsontwikkeling op 
0% te zetten. Hiermee maken we een realistische keuze, die anders is dan het alleen noemen van de 
kanttekening m.b.t. de prijsontwikkeling zoals verwoord in de brief bij de meicirculaire 2013. 
 
2.) Anticiperen onderuitputting rijk 
Het lijkt zeer realistisch te anticiperen op te verwachten ‘onderuitputting’ van budgetten van de 
rijksoverheid in de komende jaren door de algemene uitkering uit het Gemeentefonds te verlagen. Het 
is zeker niet ondenkbaar dat in lijn met 2012 (effect onderuitputting € 250.000) er vaker 
onderuitputting gaat plaatsvinden bij het rijk. In bovenstaande tabel is geanticipeerd op 
‘onderuitputting’ voor het komende begrotingsjaar (incidenteel effect). Om niet op de feiten vooruit te 
lopen zal voorafgaand aan de jaren die volgen per jaar een keuze gemaakt worden om de algemene 
uitkering te verlagen a.g.v. ‘onderuitputting’. 
 
3.) Bezuinigingstraject 
In het bezuinigingstraject 2010 – 2016 was in het beleidsplan voor de jaarschijf 2014 een nog in te 
vullen bezuinigingstaakstelling opgenomen van € 63.000. Als gevolg van onder meer het niet door  
gaan van het bezuinigingsvoorstel ‘kosten groenonderhoud begraafplaatsen doorvoeren in de 
lijkbezorgingstarieven’, zoals besproken in de raadscommissie, is de nog in te vullen taakstelling 
verhoogd naar € 124.000. Deze diende bij de begroting 2014 te worden voorzien van concrete 
bezuinigingsvoorstellen. Gezien het verwachte voordelige begrotingssaldo ad € 749.000 dat jaar wordt 
voorgesteld om de taakstelling door te schuiven naar het jaar 2015, waarmee de nog in te vullen 
bezuinigingstaakstelling voor 2015 € 206.000 bedraagt. Invulling van de nog openstaande 
bezuinigingstaakstelling is noodzakelijk om de begrotingssaldi in de jaren 2015 en 2016 sluitend te 
krijgen en het tekort in 2017 niet verder te laten oplopen dan op dit moment geprognosticeerd. 
 
 
Nieuwe incidentele beleidswensen 
Het is tot nu toe gebruikelijk de laatste begroting van een bestuursperiode “beleidsarm” in te vullen. Uit 
de structurele begrotingssaldi blijkt dat er vanaf 2017 een structureel begrotingstekort is en dat er voor  
2014 nog enige financiële ruimte voor nieuw beleid is. Opgemerkt wordt dat deze ruimte van 
incidentele aard is en dus niet structureel. Conform de huidige systematiek zal het saldo volgens de 
begroting 2014 (€ 749.000) aan de VAR worden toegevoegd. Wij vinden het op basis van ons 
weerstandsvermogen (zie paragraaf 2.2.2) verantwoord om ten opzichte van het beleidsplan 2013 met  
aanvullende incidentele beleidswensen te komen. Uit de miljoenennota 2014 blijkt dat er perspectief is 
op duurzaam herstel. De langdurige recessie, en de naar verwachting bescheiden economische 
landelijke groei op de korte en middellange termijn vraagt veel van burgers en bedrijven. Mede om de 
(lokale) economie een impuls te geven vinden wij het daarom noodzakelijk om in 2014 met nieuwe 
incidentele beleidswensen te komen.    
  
Ten opzichte van het beleidsplan 2013 zijn in deze begroting 2014 de volgende nieuwe incidentele 
beleidswensen toegevoegd: 

- Versterking Toerisme en Recreatie     €   75.000 
- Revitalisering Centrum Rolde      € 400.000 
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- Bomenonderhoud      € 200.000 
- Bermbeleidsplan      €   32.000 
- Locatie nieuwe ijsbaan Gasselternijveen   €   42.000 
 
Totaal        € 749.000 

 
Een uitgebreide toelichting op deze beleidswensen staat in onderdeel 3.1.3 ‘Nieuwe voorstellen 
begroting 2014 – incidenteel’:  
 
Versterking Toerisme en Recreatie 
Er is behoefte aan versterking van de marketing en promotie. Om dit te realiseren is voor een periode 
van 3 jaar de aanstelling van een toeristisch intermediair gewenst. Deze wordt verantwoordelijk voor 
de stroomlijning van alle activiteiten en voert de regie over de implementatie van een op te stellen 
marketing en promotieplan. Hiervoor wordt een bedrag van € 75.000 per jaar gevraagd voor de 
periode 2014 t/m 2016.  
 
Revitalisering Centrum Rolde 
Het tot nu toe beschikbaar gestelde budget voor het revitaliseren van het centrum van Rolde is 
ontoereikend voor het voorgestelde uitvoeringsplan. Daarom wordt voorgesteld het budget met 
€ 400.000 te verhogen. 
 
Bomenonderhoud 
De gemeente Aa en Hunze heeft een groot bomenbestand. Om voor een deel van het bomenbestand 
in het noodzakelijke onderhoud te voorzien is een onderhoudsplanning opgesteld. In deze planning 
zijn bomenbestanden opgenomen die dringend aan onderhoud toe zijn. Het onderhoudsbudget is niet 
toereikend. Om het geplande bomenonderhoud uit te voeren, is een éénmalige verhoging van het 
budget met € 200.000 noodzakelijk. 
 
Bermbeleidsplan 
Met het bermbeleidsplan (vastgesteld op 27 januari 2010) is de basis gelegd voor het 
bermbeheerplan. In het bermbeheerplan wordt aangegeven welke beheer- en 
onderhoudsmaatregelen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de ambities uit het beleidsplan voor de 
bermen (buiten de kom). In deze begroting wordt een bedrag van € 32.000 opgenomen als 1

e
 aanzet 

voor de uitwerking van het plan. 
 
Locatie nieuwe ijsbaan Gasselternijveen 
Voorgesteld wordt grond aan het grondbedrijf te onttrekken t.b.v. een  nieuwe ijsbaan in 
Gasselternijveen. 
 
 
1.3.4 Septembercirculaire 2013 
De ontwikkelingen vanuit de septembercirculaire 2013 zijn niet in deze begroting verwerkt. Wij zullen u 
over de belangrijkste ontwikkelingen op de hoogte stellen en de financiële gevolgen verwerken in de 
tweede begrotingswijziging 2014, welke we aan u voorleggen ter besluitvorming. 
 
 
1.3.5 Lokale lastendruk 
Lokale lasten druk in de periode 2010 t/m 2014 
In onderstaande tabel wordt de lokale lastendruk per inwoner in euro’s weergegeven over de jaren 
2010 t/m 2014: 
 

jaar inwoners afval riool ozb totaal per inwoner 

2010 25.622 2.519.000 2.368.000 3.310.000 8.197.000 320 

2011 25.772 2.499.000 2.440.000 3.323.000 8.262.000 321 

2012 25.764 2.489.000 2.501.000 3.326.000 8.391.000 323 

2013 25.609 2.414.000 2.501.000 3.436.000 8.351.000 326 

2014 25.435 2.299.000 2.416.000 3.663.000 8.378.000 329 

 
De totale inkomsten vanuit de gemeentelijke belastingen OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn 
in de jaren 2010 t/m 2014 beperkt gestegen met € 9 per inwoner. De stijgingen in de jaren 2013 en 
2014 komen voor een groot gedeelte door de afname van het aantal inwoners. Bij een inwonertal van 
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2012 (25.764 inwoners) zouden de lokale lasten per inwoner in 2013 en 2014 € 324, respectievelijk 
€ 325 bedragen. In de paragraaf Voorstel lokale lasten 2014 wordt verder ingegaan op het jaar 2014. 
 
De stijging van € 9 per inwoner ten opzichte van 2010 betreft in relatieve zin een stijging van nog geen 
3%. In diezelfde periode bedroeg de inflatie gemiddeld genomen meer dan 2% per jaar, waarmee de 
stijging lokale lastendruk aanzienlijk achter is gebleven bij de inflatie. 
 
 
Vergelijking lokale lasten druk Drentse gemeenten in 2013 (bron: Coelo atlas) 
In bovenstaande tabel is uitgegaan van de lokale lasten per inwoner. In de Coelo atlas wordt 
uitgegaan van dezelfde lasten, maar dan per huishouden. In de tabel hieronder valt af te lezen dat 
onze gemeente de op een na laagste lokale lasten heeft van de Drentse gemeenten, waarmee we 
tevens fors onder het gemiddelde zitten in Drenthe. Alleen de gemeente Tynaarlo scoort op dit terrein 
beter. Landelijk staat Aa en Hunze op plek 125 van de ruim 400 gemeenten. 
 
Gemeente   Netto woonlast    Landelijk 

per huishouden   rangnummer 
Tynaarlo   616    68 
Aa en Hunze   661    125 
Meppel    663    132 
Midden-Drenthe  672    143 
De Wolden   686    163 
Assen    696    184 
Hoogeveen   700    193 
Noordenveld   710    216 
Westerveld   730    249 
Coevorden    780    336 
Borger-Odoorn   783    340 
Emmen    834    398 
 
Drenthe gemiddeld  723 
 
 
Voorstel lokale lasten 2014 
Zoals ook al in de eerste tabel te zien is, is het voorstel voor 2014 om de lokale lasten per inwoner 
€ 329 te laten bedragen. Hiermee vindt een beperkte stijging van € 3 per inwoner plaats ten opzichte 
van de lokale lasten in 2013. Zoals eerder al aangegeven komt dit hoofdzakelijk door de afname van 
het aantal inwoners in onze gemeente. De lasten van afval en riool dalen ten opzichte van 2013 en er 
vindt een stijging plaats van de OZB, voornamelijk door zogenaamde uitruil van belastingen 
(communicerende vaten). Een eveneens belangrijke te noemen stijging van de OZB betreft de 
trendmatige verhoging van 1,39%. In het beleidsplan 2013 zijn de financiële uitgangspunten 
vastgesteld. Bij de verhoging van de OZB is het uitgangspunt voor de inkomstenontwikkeling 
gehanteerd: “voor 2014 wordt uitgegaan van een verhoging van de tarieven met het geldende 
inflatiepercentage (trendmatige verhoging) uit de meest recente circulaire. Uitzonderingen hierop zijn 
de tariefsverhogingen die onderdeel zijn van het bezuinigingstraject”. Om te zorgen dat onze 
begroting ook de komende jaren in evenwicht blijft is het van groot belang om ook de inkomsten (OZB, 
leges en overige inkomsten) met de trend te laten toenemen naast de betreffende lasten in onze 
begroting. 
 

1.3.6 Conclusie  

Ondanks alle onzekerheden en uitdagingen die de komende jaren op onze gemeente afkomen zijn wij 
er van overtuigd, dat we door er samen onze schouders onder te blijven zetten we deze 
onzekerheden en uitdagingen kunnen beslechten.  
 
We weten nog niet precies wat er gaat gebeuren met de ontwikkeling van onze belangrijkste 
inkomstenbron, de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Wel is duidelijk dat deze inkomsten de 
komende jaren (afgezien van de decentralisaties) fors zullen afnemen. Zodra hierover meer 
duidelijkheid bestaat zullen we hierop anticiperen en indien nodig zullen we ons herbezinnen op het 
bezuinigingstraject. Eveneens bestaat er een grote onduidelijkheid over de effecten van de 
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ontwikkelingen in het sociaal domein (de drie decentralisatie opgaven). Vooralsnog is hierbij het 
geformuleerde uitgangspunt: rijksregelingen worden uitgevoerd met rijksmiddelen. 
 
De begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2017 laten voor de jaren 2014 tot en met 2016 positieve 
saldi zien. Geadviseerd wordt om de uitkomsten van de septembercirculaire 2013 te betrekken bij de 
behandeling van de begroting 2014.   
 
Voor 2014 is er nog enige financiële ruimte voor nieuw beleid. Opgemerkt wordt dat deze ruimte van 
incidentele aard en dus niet structureel is. De voorgestelde incidentele nieuwe beleidswensen kunnen 
de (lokale) economie een impuls geven.  
 
Vanaf 2017 is er sprake van een structureel begrotingstekort van ongeveer € 500.000 en hiervoor zal 
bij financieel ongewijzigde omstandigheden een additionele bezuinigingstaakstelling noodzakelijk zijn. 
 

1.4 Voorstellen 

Aan uw raad wordt voorgesteld: 
1) De financiële uitgangspunten, zoals opgenomen in paragraaf 1.3.1, vast te stellen. 
2) In te stemmen met de inhoud van paragraaf 1.3.2 Bezuinigingstraject. 
3) De financiële ontwikkelingen in hoofdstuk 1.3.3 voor kennisgeving aan te nemen.  
4) De beleidsbegroting 2014 vast te stellen door per programma vast te stellen: 

1. De beoogde maatschappelijke effecten (‘wat willen we bereiken’); 
2. De te leveren goederen en diensten (‘wat gaan we doen’); 
3. Het totaal van de baten en lasten op programmaniveau (‘wat mag het kosten’). 

5) De financiële begroting 2014 vast te stellen. 
6) De eerste en tweede begrotingswijziging 2014 vast te stellen. 
7) In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming. Het betreft een toevoeging van totaal 

€ 411.000 aan de reserves ten laste van de exploitatie (zie paragraaf 3.2.1 Lasten en baten per 
programma). 

8) Het FMP 2015 – 2017 voor kennisgeving aan te nemen. 
 
 
 
1 oktober 2013 
 
College van Burgemeester en Wethouders gemeente Aa en Hunze 

 

                
Eric van Oosterhout (burgemeester), Jur Wiersum, Bert Wassink, Harry Dijkstra (wethouders) en  
Fred Snoep (gemeentesecretaris/algemeen directeur). 
 
 
de secretaris,   de burgemeester, 
  

 

 
 
 
mr. F. Snoep    drs. H.F. van Oosterhout 
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1.5 Vaststelling financiële en beleidsbegroting 

 
 
Vaststellingsbesluit 

 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Aa en Hunze in de 
openbare vergadering van 13 november 2013. 
 
 
 
De griffier,      De voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Mr. E.P. van Corbach     Drs. H.F. van Oosterhout 
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2.1 Programmaplan 
 
 
In het duale stelsel heeft uw raad kaderstellende, budgetbepalende en controlerende taken. 
Het programmaplan ondersteunt uw raad met genoemde taken. 
 
 
Het programmaplan is ingedeeld in: 
 
2.1.1 Te realiseren programma’s 
2.1.2   Overzicht algemene dekkingsmiddelen. 
 
 
 

2.1.1 Te realiseren programma’s 
 
In het programmaplan komen de volgende programma’s aan de orde: 
        
 1. Bestuur 23 
 2. Publiekszaken 29 
 3. Openbare Orde en Veiligheid 33 
 4. Economische Zaken 39 
 5. Onderwijs 43 
 6. Cultuur 49 
 7. Sport 55 
 8. Sociale Zaken 59 
 9. Welzijn 65 
 10. Gemeentelijke afvaltaken 73 
 11. Openbare Werken / Verkeer en Vervoer 77 
 12. Milieu 83 
 13. Wonen en leefomgeving 89 
 14. Plattelands- en natuurontwikkeling 95 
 15. Recreatie en toerisme 99 
 16. Financiën en bedrijfsvoering 103 
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1. Bestuur 
 
 

Portefeuillehouder H.F. van Oosterhout / J.J. Wiersum  / J.B. Wassink 
  
Budgethouder F. Snoep / M. Jalving 
  
Toekomstvisie De gemeente wil zich ontwikkelen tot het loket voor burger, ondernemer en 

instanties. 
Meer bestuurskracht, daadkracht en externe gerichtheid. 
Bewoners, bedrijven en instanties stimuleren om actief deel uit te maken 
van de ontwikkeling en het beheer van de eigen leefomgeving: iedereen 
draagt bij aan onze samenleving. 
Gemeente als regisseur. 
Een sterke rol spelen in de regio, voor onder meer onze werkgelegenheid, 
voorzieningenniveau en recreatieve ontwikkeling. 
Samenwerking met overheden, instanties, ondernemers en burgers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegeprogramma Kernpunt van ons beleid is een bestuursstijl te hanteren die openheid en 
transparantie voorop stelt. Wij willen met externe gerichtheid beleid voeren, 
dat gebaseerd is op wederzijds respect tussen overheid, 
groepen/instellingen en burgers. Een overheid die betrouwbaar is en in het 
belang van een zo duurzaam mogelijke toekomst van onze inwoners waar 
maakt wat ze belooft. We handelen daarbij vanuit een bestuurskrachtige 
houding, met daadkracht en op basis van interactiviteit. 

  
Taakomschrijving Het op een open en controleerbare wijze besturen van de gemeente, het  

samenwerken met andere gemeenten in de regio en met publieke en private 
instanties. 

  
Producten De volgende producten vallen onder het programma Bestuur: 
  
 - Algemeen bestuur 
 - Kern- en buurtgericht werken 

 
A. Algemeen bestuur 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Een bestuur dat de belangen behartigt van al haar inwoners op een laagdrempelige en toegankelijke 
wijze. 

 Een bestuur dat voor de burger transparant is in wat het doet, waarom en hoe. 

 Een bestuur dat de nieuwe media integraal in haar communicatiebeleid opneemt. 

 Een bestuur dat de doelen bereikt die gesteld zijn, waarbij de belanghebbende vanaf het begin wordt 
betrokken bij het maken van plannen omtrent (nieuw) beleid, o.a. door het stimuleren van 
burgerparticipatie en burgerinitiatief. 
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 Een onafhankelijke, objectieve behandeling van bezwaren, beroepen en klachten, binnen de wettelijke 
termijnen. 

 Gemeentelijke dienstverlening waarbij kwaliteit een vanzelfsprekendheid is. 

 Een bestuur dat hoge eisen stelt aan integrale en interactieve beleidsvorming en integrale uitvoering van 
beleid. 

 Een vertaling van de strategische toekomstvisie 2020 in de in- en externe communicatie. 
 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 Het streven van de gezamenlijke Nederlandse overheden om 65% van de dienstverlening digitaal aan te 
bieden. 

 Het streven om het gemeentelijk loket de poort tot de dienstverlening van de overheid te laten worden. 
 
Indicatoren 
 
Door de jaren heen is gebruik gemaakt van verschillende statistische programma’s voor het loggen van 
de  website. Bovendien zijn de perioden waarover de programma’s zijn gebruikt zeer onregelmatig, 
waardoor het vergelijken van jaarcijfers niet zuiver is. De cijfers dienen daarom meer ter indicatie.  
 
 

      
   Onderwerp 
                  

2009 2010 
 

2011 
 

2012 2013 t/m  
juli 

      

Gemiddeld aantal bezoekers website per maand 
 

9.365 12.033 12.524 12.601 12.719 

      
Gemiddeld aantal bezoekers digitaal loket per 
maand 

357 1.129 1.951 2.204 6.451 

      
Totaal aantal afgenomen e- diensten 260 506 1.141 1.755 1.295 

Bezoekers RIS 630 582 790 968 * 
      
Totaal aantal elektronisch ingediende WOZ 
formulieren voor bezwaren (van het totaal aantal 
bezwaren) 
 

81 
(van 280) 

45 
(van 
300) 

32 
(van 
200) 

67 32 

Totaal aantal meldingen openbare ruimte 1.367 1.170 1.246 1.879 938 
      
      
      

 

Toelichting 
 

Webrichtlijnen 
Sinds 23 juni 2011 voldoet de gemeente Aa en Hunze als achtste gemeente van Nederland volledig aan 
de webrichtlijnen. Ook in 2012 en 2013 voldoet de website van Aa en Hunze aan de webrichtlijnen.  
E-formulieren 
Op 1 augustus 2013 waren er in totaal 43 e-formulieren live. 
 
 
       
Tabel ontvangen bezwaarschriften       
          
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

          
Aantal 56 49 52 37 34 29 42 38 35 

Voor 2013 is het cijfer geraamd        
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Kader 
 

 Verordening Burgerinitiatief. 

 Gemeentewet. 

 Wet dualisering Gemeentebestuur. 

 Collegeprogramma 2010-2014. 

 Wet elektronisch bestuurlijk verkeer. 

 Informatiebeleidsplan 2011-2015. 

 Strategische Toekomstvisie 2020. 

 Dienstverleningsconcept. 

 Overheid geeft antwoord. 

 Project- en uitvoeringsplan Burgerparticipatie 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

 
 

1. Het op consistente wijze vertalen van de Strategische Toekomstvisie 2020 in 
onze in- en externe communicatie. 

2014 

2. De inwoners en bedrijven/instellingen op een toegankelijke wijze informeren over 
de gemeentelijke dienstverlening (KCC). 

2014 

3. Interne en externe communicatie over de projectopdrachten van de organisatie 
(doorlopend). 

2014 

4. (Interactieve) functionaliteiten van intranet en internet verder benutten en 
integraal inzetten om communicatiedoelen te bereiken en dienstverlening te 
verbeteren/ ondersteunen; in 2013 implementeren we een toptakenwebsite met 
als doel de online dienstverlening gebruiksvriendelijker en toegankelijker te 
maken. 

   2014 

5. Communicatie (onder andere internet) inzetten bij initiatieven voor interactieve 
beleidsvorming/burgerparticipatie. De projectgroep Burgerparticipatie heeft een 
projectplan en een uitvoeringsplan opgesteld, die in juni ter vaststelling in het 
college zijn geweest. Het uitvoeringsplan is de basis om voor de komende jaren 
activiteiten te organiseren om burgerparticipatie vorm en inhoud te geven.  

2014 

6. Social Media toepassen volgens de vastgestelde richtlijnen en volgens het 
actieplan Social Media 2013 -2014. 
- Afstemming vindt plaats in de werkgroep Social Media. 

2014 

7. Voortzetting sponsorbeleid: hiervoor is in 2014  een incidenteel bedrag van 
20.000 euro opgenomen 

2014 

8. Communicatie over/van de gemeenteraad door middel van diverse 
communicatie-uitingen waaronder de begrotingspagina’s en beleidsplanpagina’s 
in De Schakel, ‘Raad in beeld’ op gemeentepagina, Twitterberichten, etc. 

2014 

9. Actualiseren van het beleidskader communicatie (n.a.v. aanbeveling onderzoek 
rekenkamercommissie) en het opstarten en uitvoeren van 
communicatieonderzoek, 

2014 

10. Communicatie over de visie op en ontwikkelingen in de gemeentelijke 
samenwerkingsverbanden (waaronder ook STAAN). 

2014 

11. Communicatie over de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. In de werkgroep 
Verkiezingen worden plannen gemaakt en concrete activiteiten uitgewerkt. 
Communicatie maakt hier deel van uit.  

2014 

12. Communicatie over veranderingen in welzijnsbeleid: de kanteling van de WMO 
en de decentralisaties (AWBZ, Wet sociale werkvoorziening en Jeugdzorg)  

2014 

13. Communicatie over het nieuwe collegeprogramma  2014 
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B. Kern- en buurtgericht werken. 
 
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 
Grote projecten 

Kern- en buurtgericht werken nieuwe stijl 

 De huidige vorm van kern- en buurtgericht werken doorontwikkelen als een beproefde methode om 
inwoners van kernen/buurten te bereiken. 

 
Overig 

 Het accent in kern- en buurtgericht werken leggen op de communicatie tussen de gemeente en de 
kernen en buurten. Alsmede een meer thematische behandeling van zaken. 

 Bevorderen van de betrokkenheid van burgers bij de zorg voor hun leefomgeving en versterken van de 
saamhorigheid in dorp en wijk. 

 In een zo vroeg mogelijk stadium de kernen en buurten betrekken bij beleidsvorming. 

 Met elan investeren in het Kern- en buurtgericht werken als een beproefde methode om de inwoners van 
onze kernen te bereiken. 

 Inwoners die actief betrokken willen zijn bij de inrichting van hun eigen leefomgeving ondersteunen. 

 In 2014 voor elk dorp beschikken over een jaarplan voor en/of een actielijst van in de eigen          
leefomgeving te realiseren verbeteringen. 

 Wij zetten in op een (verdere) verbetering van de dorpsoverlegstructuren en geven prioriteit aan het 
verbeteren van de interactie . 

 
 

000000 Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

 

Grote projecten 

 

Kern- en buurtgericht werken nieuwe stijl 
1. Het project Doorontwikkeling kern- en buurtgericht werken is bijgesteld naar 

aanleiding van de evaluatie van het kern- en buurtgericht werken nieuwe stijl. De 
focus is komen te liggen op het oppakken van gesignaleerde verbeterpunten en 
het jaarlijks opnemen van speerpunten.  
Op 21 september 2011 is een openbare informerende bijeenkomst samenleving 
gehouden met als onderwerp Doorontwikkeling Kern- en buurtgericht werken / 
burgerparticipatie. Er was instemming met de gepresenteerde evaluatie, verbeter- 
en speerpunten van de doorontwikkeling van het kern- en buurtgericht werken en 
het invulling geven aan burgerparticipatie op basis van de notitie 
Burgerparticipatie. In 2013 is de projectgroep burgerparticipatie van start gegaan. 
Het projectplan en een daaruit voortvloeiend activiteitenplan is vastgesteld.  
Hierin zijn activiteiten opgenomen om voor de komende jaren burgerparticipatie 
vorm en inhoud te geven. De contactambtenaar kern- en buurtgericht werken is 
lid van de projectgroep. 

2014 

 

 
Overig 

1. Aandacht besteden aan kern- en buurtgericht werken met als uitgangspunt een 
goede communicatie met de burgers en organisaties van dorpsbelangen.  

2014 

2. Informeren en in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken van de kernen en 
buurten bij beleidsvorming en terugkoppeling van gemeentelijke acties. 

2014 

3. Oppakken verbeterpunten uit evaluatie 2011, zoals dorpen nog beter bij 
beleidsontwikkeling betrekken, de dorpsagenda een krachtiger instrument 
maken, dorpen nadrukkelijker betrekken bij communicatie naar buiten 
(profileren). 

2014 

4. Inhoudelijke ondersteuning van de organisaties bij relevante beleidsthema’s. 2014 
5. Twee keer per jaar dorpenoverleg, mede voor bevorderen kennisuitwisseling en 

expertiseoverdracht tussen de organisaties van dorpsbelangen . 
2014 

6. Jaarlijks overleg van het gemeentebestuur/de portefeuillehouder met de 
afzonderlijke organisaties van dorpsbelangen met dorpsagenda als vast 

2014 
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agendapunt. 
7. Het vergroten/verbeteren van het draagvlak van de organisaties van 

dorpsbelangen. 
2014 

8. Afronding evalueren kern- en buurtgericht werken 2013. 2014 
9. Kern- en buurtgericht werken betrekken bij nieuwe vormen van communicatie en 

burgerparticipatie. 
2014 

 
 
Wat mag het kosten  (x € 1.000) 
 

       

 lasten baten lasten baten lasten baten 

 rekening rekening begroting begroting begroting begroting 

 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

       

Algemeen bestuur 2.350 0 2.338 0 2.110 0 
Kern- en buurtgericht werken 179 4 173 0 194 0 
Resultaat voor bestemming 2.529 4 2.510 0 2.305 0 
Mutaties reserves 49 58 0 78 0 0 
Resultaat na bestemming 2.578 62 2.510 78 2.305 0 
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2. Publiekszaken 
 

Portefeuillehouder H.F. van Oosterhout 
  
Budgethouder M. Jalving 
  
Toekomstvisie - Het loket zijn voor burger, ondernemer en instanties. 

- Een gemeente waarbij de burger centraal staat. 
- Een flexibele, slagvaardige gemeente die zich snel kan aanpassen in een 

dynamische omgeving.  
- Een gemeente die werkt vanuit een ja-mits houding. 

  
  

  
Collegeprogramma Kernpunt van beleid is de dienstverleningsrelaties in te richten vanuit de 

logica van de burger, de bedrijven en de maatschappelijke instellingen. 
Onze organisatie biedt vanuit een vraaggerichte benadering haar diensten 
aan en staat in open verbinding met haar partners. De ontwikkeling van een 
Klant Contact Centrum is hiertoe een belangrijk instrument. Daarnaast zal 
het accent vooral liggen op de doorontwikkeling van de digitale 
dienstverlening en een voortdurende optimalisatie van de website. 

 -  
Taakomschrijving - Dienstverlening ten aanzien van rechtsfeiten omtrent de burgerlijke staat 

van personen, namenrecht en nationaliteit, alsmede het voltrekken van 
huwelijken.  

- Het beheren en onderhouden van gemeentelijke begraafplaatsen. 
  
Producten De volgende producten vallen onder het programma Publiekszaken: 
  
 - Publiekszaken  

- Lijkbezorging 

 
A.  Publiekszaken 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Door een professionele en flexibele organisatie wil de gemeente hét loket zijn voor burgers, 
ondernemers en instanties. 

 Uitgangspunt voor ons contact met de inwoners en bedrijven is, dat zij slechts voor heel specifieke 
zaken fysiek het gemeentehuis zullen moeten bezoeken (de toekomst is: steeds meer digitaal). 

 Probleemloze organisatie van verkiezingen en referenda. 
 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 Ceremonie Nederlanderschap. 

 Nieuwe Wet Basisregistratie Personen 
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Indicatoren 
 

 Klantgerichte dienstverlening 
De dienstverlening wordt gemeten aan de hand van een klanttevredenheidsonderzoek.  
Eind 2012 heeft de gemeente opnieuw meegedaan aan het onderzoek van “Waar staat je gemeente”.  
De resultaten van het onderzoek laten een stijgende lijn ten opzichte van het onderzoek uit 2009 zien. 
Daarnaast scoort de gemeente in vergelijking met andere (Drentse) gemeente goed. 
 

 Wachttijden 

  Op basis van ons kwaliteitshandvest met de daarbij vastgestelde garantiebewijzen wordt gestreefd naar 
een wachttijd van maximaal 15 minuten bij de balie. De maximale wachttijd bij een afspraak is 5 minuten. 
In 2013 zijn de wachttijden van het aanvragen van  paspoorten, Nederlandse Identiteitskaart en 
rijbewijzen afgenomen naar lage gemiddeldes rond de vijf minuten.  

 Telefonisch contact 

  Door het Klant Contact Centrum en het daarin functionerende 014 592 telefoonnummer wordt in 2014 
60 á 70 % van alle telefonische vragen afgehandeld. 

 
  

Gemiddelde wachttijd van producten  

     
Product 2010 2011   2012 1

e
 halfjaar 2013 

     
Aanvraag Ned. ID-kaart 8.5 min. 6.5 min. 8 min. 5 min. 

Aanvraag paspoort 8.5 min. 6.5 min. 8 min.              5 min. 

Aangifte verhuizing  7.0 min.  6.5 min.  6.5 min. 3 min. 

Uittreksel GBA 7.0 min. 7.0 min. 6,5 min.              4 min. 

Verklaring omtrent het gedrag 7.0 min. 6.5 min. 6.0 min. 5 min. 

Aanvraag rijbewijs 7.5 min. 6.5 min. 7.0 min.              5 min. 

  Op afspraak paspoort, Ned. ID-kaart   
  of Rijbewijs 

 2 min 1.5 min. 5 min. 
 
 
 

    
 In het eerste half jaar van 2013 is 95% van alle klanten binnen 15 minuten geholpen. 

 
Kader 
 

 Legesverordening gemeente Aa en Hunze. 

 Wet Gemeentelijke Basis Administratie c.a. 

 Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

 Specifieke regelgeving (o.a. Kieswet). 
 
Wat gaan we doen in 2014                    Wanneer 
 

1. Het project Modernisering GBA is landelijk in 2013 herstart. Het project zorgt voor 
de invoering van de Basisregistratie Personen en vormt de basis van een nieuw 
en efficiënter gegevensmodel. Door landelijke vertraging zal pas in 2014 zal een 
definitieve keuze zijn gemaakt voor het te kiezen traject, de leverancier en de 
daarbij horende fasering 

2014 e.v. 

2. Verkiezingen gemeenteraad. Hieraan wordt extra aandacht besteed door 
bijvoorbeeld het uitbrengen van een kieskrant en deelname aan kieskompas. 
Hiervoor wordt het vrijkomende verkiezingsbudget uit 2013 benut. 

2014 

3. Verkiezingen Europees Parlement. 2014  
 
 

B.  Lijkbezorging 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Op de gemeentelijke begraafplaatsen zorgen voor voldoende ruimte voor begravingen en 
asbestemmingen. 
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Indicatoren 

 
Tabel restcapaciteit begraafplaatsen (per 01-01-2013) 
    
Begraafplaats Graven Urnen Urnennissen 
 (incl. kindgraven graven  

    
Anloo 178 86 54 
Gasselte 394 1 14 
Gasselternijveen 62 3 n.v.t. 

Gieten 331 38 28 
Gieterveen-Broek 66 Voldoende n.v.t. 
Gieterveen-Streek n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Grolloo 468 15 20 
Rolde 66 8 15 
    

 
Kader 
 

 Legesverordening gemeente Aa en Hunze. 

 Wet Gemeentelijke Basis Administratie  

 Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

 Specifieke regelgeving (o.a. Kieswet). 
 
 

000000 Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 
 

1. De capaciteit van de begraafplaats Rolde vergroten. 2014 
2. De herinrichting van de begraafplaats Gasselte afronden. 2014 

 
 
Wat mag het kosten  (x € 1.000) 
 

       

 lasten baten lasten baten lasten baten 

 rekening rekening begroting begroting begroting begroting 

 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

       

Publiekszaken 883 403 934 398 976 401 
Lijkbezorging 345 187 444 205 460 205 
Resultaat voor bestemming 1.228 590 1.377 603 1.437 606 
Mutaties reserves 43 86 0 24 0 0 
Resultaat na bestemming 1.271 676 1.377 627 1.437 606 
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3. Openbare Orde en Veiligheid 
 
Portefeuillehouder H.F. van Oosterhout 
  
Budgethouder F. Snoep / M. Jalving 
  
Toekomstvisie - Veilige gemeente volgens veiligheidsindex. 

- Goed leefklimaat. 
- Gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
- Faciliteren, regisseren, stimuleren. 
- Minder regels. 
- Flankerend evenementenbeleid als het gaat om het uitgaan van jeugd 

tussen 12-18 jaar. 
  
  

  
Collegeprogramma Kernpunt van ons beleid is te zorgen voor een veilige woon- en 

leefomgeving voor onze inwoners. De eigen verantwoordelijkheid en de 
zelfredzaamheid van zowel inwoners als bedrijven vormen ook hier de rode 
draad voor ons beleid. Wij ondersteunen de plannen voor de verdere 
ontwikkeling van de Veiligheidsregio Drenthe. 
De door de raad vastgestelde nota ‘Integrale Veiligheid’ is leidend voor het 
te voeren beleid. 

 -  
Taakomschrijving - Zorg voor de openbare orde en het integrale veiligheidsbeleid in de 

gemeente. 
- Het treffen van alle voorbereidende en uitvoerende maatregelen voor een 

adequate brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen en calamiteiten. 
- Ondersteuning op het gebied van de openbare orde. 
- Opvang zwerfdieren, gevonden voorwerpen en lijkschouw. 
- Zorg voor de organisatie van week- en jaarmarkten. 

  
Producten De volgende producten vallen onder het programma Openbare Orde en 

Veiligheid: 
  
 - Brandweer en rampenbestrijding 

- Openbare orde en veiligheid 
- Handel en ambacht 
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A.  Brandweer en rampenbestrijding 
 
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Het hebben en houden van een goed woonklimaat. We kijken kritisch en alert naar de mogelijkheden om 
onze veiligheid te behouden en ons veiligheidsgevoel toch verder te versterken. Door creatief te zijn kan 
een beweging gemaakt worden van repressie naar goede preventie. Professionele partners die nauw 
samenwerken met bewoners en bedrijven, waarbij de gemeente de regierol heeft. Wij richten onze 
maatregelen en instrumenten op houding en gedrag van personen en op de fysieke omgeving om de 
veiligheid te vergroten. 

 De gemeente Aa en Hunze wil als organisatie adequaat kunnen (blijven) reageren op crises, rampen en 
zware ongevallen, waarbij we werken aan het verder optimaliseren van brandweerzorg, 
rampenbestrijding en crisismanagement. 

 
 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 Op 1 januari 2014 is de Veiligheidsregio Drenthe een feit. Dit is de basis voor de overdracht van de 
uitvoering van de brandweerzorg aan de Veiligheidsregio Drenthe. De bestuurlijke verantwoordelijkheid 
voor brandveiligheid en brandweerzorg is ingebed in de nieuwe gemeenschappelijke regeling VRD. 

 De Veiligheidsregio Drenthe werkt aan de afronding van de herziening van de crisismanagement 
organisatie in Drenthe. 

 In 2014 is de regionale brandweer volledig geïntegreerd in de VRD. 
 
Kader 
 

 Bouwverordening. 

 Gebruiksbesluit / WABO (per 1 oktober 2010) / Bouwwerkenbesluit (per 1 juli 2011). 

 Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding en Crisismanagement Drenthe. 

 Wet Kwaliteitsbeheersing Rampenbestrijding. 

 Wet op de Veiligheidsregio’s. 

 Besluit Personeel Veiligheidsregio’s (AMvB voorvloeiend uit de Wet op de Veiligheidsregio’s). 

 Besluitvorming Algemeen Bestuur Hulpverleningsdienst Drenthe inzake regionalisering brandweer 
Drenthe (maart 2012). 

 
000000 Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

 
1.  In het verlengde van de Wet op de Veiligheidsregio’s worden een aantal 

AMVB’s van kracht waaronder het besluit Kwaliteit personeel Veiligheidsregio’s 
en de PPMO (Periodiek Preventief Medisch Onderzoek brandweerpersoneel) 
als ook wijzigingen in de CAR-UWO voor de brandweer. De gevolgen van 
deze wijzigingen worden op regionale schaal uitgewerkt en geïmplementeerd. 

2014 

2.  De zorg voor de continuïteit van de repressieve brandweerzorg is als taak per 
1 januari 2014 bij de VRD ondergebracht. Daarbij blijven de uitgangspunten 
ongewijzigd: het hebben van een parate brandweerorganisatie door een 
gedegen personeelsbeleid en een effectief middelenbeheer waarbij: 
a. in 80% van alle meldingen de brandweer binnen 15 minuten ter plaatse is 

(Drentse norm). 
b. het aantal loze automatische brandmeldingen is teruggedrongen conform 

de landelijke doelstellingen van het project STOOM. 
c. 90% van alle bereikbaarheidskaarten voor risicovolle objecten is 

vastgelegd. 

2014 

3.  Zorg voor groter (brand-) veiligheidsbewustzijn van inwoners en bedrijven door 
het gericht geven van voorlichting en advies over preventieve maatregelen. Wij 
richten onze maatregelen en instrumenten op houding en gedrag van 
personen en bedrijven om daarmee brandveiligheid in de fysieke omgeving te 
vergroten. Daarvoor zet we een aantal sporen door vanuit 2013: 
a. 80% van alle huishoudens in Aa en Hunze heeft minimaal één werkende 

rookmelder. Daarna aansluiten bij het rijksbeleid met streven naar 100% 

2014 
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rookmelderdichtheid na 2012. 
b. Jongeren hebben les gehad in brandveiligheid en EHBO, doordat dit op 

alle basisscholen in Aa en Hunze in het lesprogramma is opgenomen 
voor de hoogste groepen. 

c. Binnen de zorginstellingen is een groter bewustzijn over de eigen 
veiligheidsmaatregelen en hoe te handelen bij calamiteiten. 

4. 6
. 
Blijven oefenen op het gebied van crisismanagement. Dit zal zowel in 
regionaal als in lokaal verband ook onaangekondigd worden georganiseerd. 
Het evalueren van de oefeningen zal op basis van kostenbesparingen en 
efficiency in afnemende mate door externen gebeuren en er zullen meer 
visuele middelen worden gebruikt. Dit geldt ook in 2014. 

2014 

5. 7
. 
Om deelname aan oefeningen beter te monitoren is in 2012 continue 
registratie van deelname ingevoerd. In het oefenjaarplan 2013 zullen daarover 
ook weer nadere afspraken gemaakt worden over de wijze van en 
verantwoordelijkheid van het registreren van deelnemers, en de consequenties 
die hier aan verbonden worden. Dit met als doel zo effectief en efficiënt 
mogelijk te oefenen en de oefeningen te organiseren/voorbereiden. 

2014 
 

6. 9
. 
Voor de alarmering van de functionarissen binnen de gemeentelijke processen 
is in 2013 OOV alert ingevoerd en gebruikt. Dit alarmeringssysteem zal met 
regelmaat worden getest. 

2014 

7. . Het stellen van voorwaarden en het geven van adviezen ten behoeve van de 
risicobeheersing in de planfase. 

2014 

 
 
 

B.  Openbare Orde en veiligheid 
 
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving voor onze burgers. 

 Als organisatie adequaat kunnen reageren op crises, rampen en zware ongevallen. 

 Verminderde regelgeving op het gebied van OOV, waarbij als uitgangspunt blijft een kwalitatief goed 
brandveiligheidniveau, zonder achterstanden in de afgifte, het toezicht op naleving en handhaving van de 
gebruiksvergunningen.  

 De regie voeren over de aanpak en uitvoering van, door het gemeentebestuur vastgesteld, beleid op het 
gebied van de openbare orde. 

 De wijk- en buurtzorg blijft bij de politie centraal staan. De informatievoorziening tussen politie en 
gemeente wordt daarbij gecontinueerd en indien noodzakelijk geïntensiveerd.  

 De integrale invoering van de Omgevingsvergunning. 
 
 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 De aanpassing van de Drank- en Horecawet per 1 januari 2012 waarbij o.a. de handhaving richting de 
gemeente is gegaan. In 2013 is gestart met handhaving in samenwerking met de gemeenten Assen, en 
Tynaarlo. Dit zal afhankelijk van de ervaringen en resultaten ook in 2014 een vervolg krijgen.  
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Indicatoren 
 

 
 
Kader 
 

 Algemene Plaatselijke Verordening. 

 Brandbeveiligingsverordening. 

 Wet op de Kansspelen. 

 Drank- en Horecawet. 

 Tabakswet. 

 Winkeltijdenwet. 

 Uitvoeringsplan Aa en Hunze, politie Drenthe. 

 Wet Tijdelijk Huisverbod. 

 Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen. 

 Wet op de Veiligheidsregio’s.  
 
 

000000 Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 
 

1. Op basis van het in 2009 vastgesteld Integraal Veiligheidsbeleid, wordt jaarlijks  
een nieuw actieplan opgesteld. Dit actieplan vormt input voor het werkplan van de 
politie. 

2014 

2. Het inbedden van de afgifte, toezicht en handhaving van de diverse vergunningen, 
inclusief de “gebruiksvergunning bouwwerken” binnen de omgevingsvergunning, 
(mede in relatie tot taakverdeling tussen de gemeente en de Veiligheidsregio). 

2014 

3. Stimuleren van het gebruik van reflecterende huisnummers in het buitengebied 
t.b.v. hulpdiensten. Hiermee is in 2012 een begin gemaakt middels een pilot. 

2014. 

4. Uitvoering geven aan de nota Integraal veiligheidsbeleid en die in 2014 evalueren. 2014 

      
 2009 

 
2010 

 
2011 2012  2013 

Prognose 

      
Brandpreventie      
Aantal objecten dat beschikt over actuele 
gebruiksvergunning 

188 74 77 85  

Aantal nieuwe gebruiksvergunningen in 
behandeling 

21 5 5 5  

Aantal verplichte gebruiksvergunningen 
Gebruiksbesluit  

85 74 77 85  

Aantal gebruiksmeldingen 131 114 116 118  
      
Brandweer algemeen      
Aantal incidenten brandweer binnen gemeente 
(brand/hulpverlening/automatische meldingen) 

280 302 398 230 240 

Aantal vrijwillige brandweerlieden 
(feitelijk/gewenst) 

75/76 73/76 76/76 75/76 76/76 

      
Bijzondere wetten      
Aantal afgegeven evenementenvergunningen 130 130 80 100 99 
Aantal afgegeven gebruiksvergunningen 
Brandveiligheid verordening 

39 25  30 38 

Aantal ontheffingen/vergunningen APV 83 25 25 45 92 
Aantal afgegeven vergunningen Drank en 
Horecawet 

58 65 60 60 45 

Aantal vergunningen Wet op de Kansspelen 31 60 45 45 21 
      
Rampenbestrijding      
Aantal oefeningen/trainingen Beleidsteam 
Aantal oefeningen/ trainingen Managementteam 
Aantal oefeningen/ trainingen Afdelingen 

3 
2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

2 
2 
2 
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5. Ten behoeve van de nieuwe nota Integraal veiligheidsbeleid is in 2013 een 
veiligheidsmonitor gehouden en wordt in 2014 afgerond. Deze veiligheidsmonitor 
zal qua inhoud grotendeels nationaal/regionaal bepaald zijn met de mogelijkheid 
om lokaal vragen toe te voegen. De resultaten van de monitor zullen begin 2014 
bekend zijn. 

2014 

6. Het nauwlettend blijven volgen van de ontwikkelingen t.a.v. de bezetting en functie 
van het politiebureau in Gieten in relatie tot de politiereorganisatie. 

2014 

7. In het actieplan Veiligheid 2013 zijn woninginbraken als speerpunt benoemd. 
Samen met de politie is in mei 2013 het witte voetjesproject worden uitgevoerd ten 
behoeve van het bewuster maken van het risico van een woninginbraak. 
Daarbij was met name Rolde en omgeving het aandachtspunt. Afhankelijk van de 
resultaten zal dit ook in 2014 blijven doorlopen voor andere kernen. 

2014 

8. Voor het opstellen van de nieuwe nota Integraal veiligheidsbeleid, zijn de 
resultaten van de veiligheidsmonitor van belang. De resultaten van die monitor 
zullen begin 2014 bekend zijn. Deze vormen dan ook mede de input voor het 
nieuwe integraal veiligheidsbeleid. 

2014 

 
 
Wat mag het kosten  (x € 1.000) 
 

       

 lasten baten lasten baten lasten baten 

 rekening rekening begroting begroting begroting begroting 

 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

       

Brandweer en Rampenbestrijding 1.653 33 1.750 18 1.662 18 
Openbare Orde en Veiligheid 199 1 195 2 255 2 
Handel en ambacht 41 0 35 0 42 0 
Geldleningen en uitzettingen lang 0 30 0 0 0 0 
Resultaat voor bestemming 1.893 64 1.980 21 1.959 21 
Mutaties reserves 0 18 29 52 28 47 
Resultaat na bestemming 1.893 83 2.009 73 1.987 68 
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4. Economische Zaken 
 

 
Portefeuillehouder J.B. Wassink 
  
Budgethouder H. de Groot 
  
Toekomstvisie - Sterke economische sectoren zijn landbouw, recreatie, zorg en het 

midden- en kleinbedrijf. 
- Goede regionale ontsluiting. 
- Globalisering. 
- Nieuwe technologieën. 
- Duurzaamheid en schone bedrijvigheid. 
- Kleinschalige kwaliteitseconomie. 
- Aandacht voor startende bedrijven, ondernemerschap, innovatie en een 

duurzame ontwikkeling. 
- Aa en Hunze als groene hart tussen de omliggende economische 

kernzones, met Gieten als “substreekcentrum” door de bovenregionale rol 
van het bedrijventerrein Bloemakkers. 

- Maatwerk in kleine dorpen en het buitengebied met betrekking tot 
startende bedrijven, ondernemerschap of woonzorgconcepten in 
bestaande panden. 

  
  

  
Collegeprogramma Kernpunt van ons beleid is het ondersteunen van de sterke economische 

sectoren: landbouw, recreatie, zorg en het midden- en kleinbedrijf. Een 
voorbeeld is het onder de aandacht brengen van een regionale 
voedselstrategie (eten wat in eigen gebied geproduceerd is) als kans voor 
de verbrede landbouw of kleinschalige bedrijvigheid. 

 -  
Taakomschrijving - Het voeren van een actief beleid ten aanzien van het faciliteren van lokale 

en lokaal gerelateerde bedrijven binnen de gemeentelijke grenzen. 
- Constructief overleg met ondernemersverenigingen en het bedrijfsleven. 

  
Producten De volgende producten vallen onder het programma Economische Zaken: 
  
 - Economische aangelegenheden 

 
Economische Zaken 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Uitvoeren van de door de raad reeds vastgestelde beleidsvoornemens. 

 Stimuleren en behouden van de leefbaarheid in de kernen door het bevorderen en behouden van 
kleinschalige bedrijvigheid. 

 Samen met de belangenorganisaties (mede) zorg dragen voor een goed ondernemersklimaat in onze 
gemeente. 
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 Versterken van de sector toerisme & recreatie. 

 Versterken van de regionale positie van Gieten als ‘economische’ hoofdkern. 

 Versterken van de detailhandel kernen Gieten, Rolde en Annen 
 Voeren van samenhangend werkgelegenheidsbeleid. 

 
Indicatoren 
 
    
Banen van 12 uur of meer per bedrijfstak per gemeente*, 2012 
 
2012 

  
        

 

Landbouw
, bosbouw 
en visserij 

Industrie** Bouwnijver
-heid 

Handel en 
reparatie-
bedrijven 

Vervoer 
en 

opslag 

Horeca Informatie en 
communicatie 

Aa en Hunze 519 415 379 1.188 145 483 86 
Assen 526 3.383 1.181 3.931 465 758 683 
Borger-Odoorn 616 306 931 939 197 373 65 
Coevorden 832 2.344 753 1.807 428 584 115 
Emmen 1.598 8.391 3.725 5.925 1.260 909 824 
Hoogeveen 544 4.860 2.265 3.913 986 520 287 
Meppel 237 2.767 1.083 3.050 611 350 338 
Midden-Drenthe 1.128 1.632 651 1.913 127 353 123 
Noordenveld 477 1.015 763 1.711 239 333 137 
Tynaarlo 377 276 595 1.316 211 430 228 
Westerveld 579 353 620 625 109 539 66 
De Wolden 924 349 495 946 297 236 101 
               
Drenthe 8.357 26.091 13.441 27.264 5.075 5.868 3.053 
Nederland 187.201 852.003 456.992 1.091.432 359.608 215.800 240.228 
 
Bron: PWR 2012, LISA 2012 
* De peildatum van het PWR is 1 april. 
** Inclusief delfstoffenwinning en nutsbedrijven. 
 
 

 

 
 
Banen van 12 uur of meer per bedrijfstak per gemeente*, 2012 
        

 

Financiële 
instellinge

n 

Zakelijke 
dienstver-

lening 

Openbaar 
bestuur en 

overheid 

Onderwijs Gezondheids- 
en welzijnszorg 

Overige 
dienstver-

lening 

Totaal 

Aa en Hunze 83 911 253 331 1.404 256 6.453 
Assen 1.173 3.451 3.200 2.137 8.078 1.119 30.085 
Borger-Odoorn 164 599 213 296 660 437 5.796 
Coevorden 194 948 444 578 1.501 438 10.966 
Emmen 427 4.003 1.680 2.902 7.294 1.196 40.134 
Hoogeveen 1.154 1.844 1.022 1.471 3.364 589 22.819 
Meppel 354 1.936 531 1.101 3.334 389 16.081 
Midden-Drenthe 89 770 249 497 1.950 348 9.830 
Noordenveld 155 1.061 976 435 849 431 8.582 
Tynaarlo 151 1.560 368 531 2.645 343 9.031 
Westerveld 57 632 2.958 239 1.338 259 8.374 
De Wolden 44 677 215 383 815 264 5.746 
               
Drenthe 4.045 18.392 12.109 10.901 33.232 6.069 173.897 
Nederland 224.764 1.009.670

0 
427.729 485.445 1.073.322 283.156 6.907.350

00 00  
Bron: PWR 2012, LISA 2012 
* De peildatum van het PWR is 1 april. 
** Inclusief delfstoffenwinning en nutsbedrijven. 
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Kader 
 

 Economische koersnota (vastgesteld door de raad in september 2009). 

 Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP) (vastgesteld door de raad in september 2009). 

 Provinciale Omgevingsvisie. 

 Nota Grondbeleid (vastgesteld door de Raad d.d. 17-02-2010). 
 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 
 

1. Herijken Economische Koersnota                                                 2014 
2. Opstellen inrichtingsplan en uitvoering voor entree Stationsstraat-Noord, 

bussenbrink en Boddeveld te Gieten. 
2014 

3. Uitvoeren herinrichting van het openbare gebied bij het winkelcentrum d’Anloop te 
Annen. 

2014 

4. Uitvoering geven aan de herinrichting van het centrum van Rolde. 2014 
5. 

 
 

Meedenken in bieden van perspectief voor de detailhandel in de winkelkernen 
door het verkennen van planologische ruimte en mogelijke stimuleringsregelingen 

2014 e.v. 
 
 

6. Actief participeren in verkenning van de mogelijkheden tot het realiseren van 
glasvezel en daar waar wenselijk en mogelijk het initiatief tot ontwikkeling nemen. 

2014 e.v. 

7. Stimuleren van plaatselijke bedrijvigheid tot innovatie, kennisontwikkeling en 
samenwerking via voorlichting en overleg. 

2014 

8. Extra inzet voor uitgifte kavels bedrijventerrein Bloemakkers Gieten. 2014 
9. Blijvend investeren in deregulering en vermindering regeldruk o.a. uitvoeren 

verbeterplan Normenkader Dienstverlening. 
 

2014 
 
e.v. 

 
 
Wat mag het kosten  (x € 1.000) 
 

       

 lasten baten lasten baten lasten baten 

 rekening rekening begroting begroting begroting begroting 

 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

       

Economische aangelegenheden 159 54 69 34 57 34 
Resultaat voor bestemming 159 54 69 34 57 34 
Bestemmingen 30 70 0 8 0 0 
Resultaat na bestemming 189 124 69 42 57 34 
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5. Onderwijs 
 
Portefeuillehouder H.J. Dijkstra 
  
Budgethouder M. Jalving 
  
Toekomstvisie - Ontwikkeling van voorzieningen binnen een samenhangend gebied. 
 - Investeren in jeugd, voortgaan op de huidige weg, met aandacht voor 

ontmoeten, evenementen en wonen. 
 - Extra aandacht voor het voorzieningenniveau in de veenkoloniën. Er zal 

zorgvuldig naar de ontwikkeling van het voorzieningenniveau worden 
gekeken, met name het beleid voor scholen, bibliotheken e.d.  

  
  

  
Collegeprogramma Als kernpunt voor ons beleid geldt de vastgestelde notitie Kleine scholen. 

Daarnaast willen wij het beleid in het kader van de Brede Samenwerking 
voortzetten. De inhoudelijke samenwerking tussen de verschillende partners 
willen we daarbij stimuleren en ondersteunen. De inzet zal zich in het 
bijzonder richten op het realiseren van een Multifunctioneel Centrum in 
Gasselternijveen. Ten aanzien van de scholen die in dit proces zijn 
betrokken merken we wel op dat dit gebeurt met inachtneming van de 
identiteit van beide scholen. In deze bestuursperiode zal er duidelijkheid 
moeten ontstaan over de levensvatbaarheid van het voortgezet onderwijs in 
onze gemeente, ook op langere termijn. 

 -  
Taakomschrijving - Gelijke onderwijskansen voor jongeren en volwassenen. 
 - Het verminderen van het schoolverzuim en het verbeteren van de 

handhaving van de leerplicht. 
 - Het signaleren en behandelen van spraak- en 

taalontwikkelingsstoornissen bij leerlingen van het openbaar- en bijzonder 
basisonderwijs (logopedie). 

 - Vervoer van leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke 
handicap naar school en het vervoer van leerlingen naar basisscholen 
met een godsdienstige of levensbeschouwelijke richting. 

 - Voor het geven van onderwijs de onderwijsgebouwen voorzien van de 
noodzakelijke ruimten alsmede het plegen van goed onderhoud. 

  
Producten De volgende producten vallen onder het programma Onderwijs: 
  
 - Bijzonder basisonderwijs 
 - Bijzonder speciaal voortgezet onderwijs 
 - Voortgezet onderwijs 
 - Volwasseneneducatie 
 - Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs (o.a. 

onderwijshuisvesting) 
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A.  Volwasseneneducatie 
 
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Opheffen van educatieve achterstanden die het maatschappelijk functioneren van individuen 
belemmeren. 

 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 Participatiebudget:  
De bezuinigingen ingezet in 2010 en vervolgd in 2011 en 2012 noodzaken tot het maken van keuzes en  
het bedenken van alternatieven: bijvoorbeeld maatschappelijke stages. 

 De raamovereenkomst met het Drenthe college is verlopen en er is nu sprake van een 1 jarige 
overeenkomst met ROC. Mogelijk wordt de aanbestedingswet ook van kracht voor het onderwijs. In 2014 
moet hier duidelijkheid over komen. De discussie over de uitvoering van de WEB wordt vervolgd. 

 
Kader 
 

 Overeenkomst ROC Drenthe College voor de uitvoering van volwasseneneducatie 

 Beleidsnota “Goed toegerust in de samenleving”- Kadernota Volwasseneneducatie 2008-2011 Aa en 
Hunze, Assen en Midden-Drenthe. 

 
 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. Extra aandacht voor participatie van specifieke doelgroepen. 2014 
2. Aanbod van cursussen voor basis vaardigheden, hieronder vallen cursussen 

gericht op lezen en schrijven en budgetteren in samenwerking met Regionaal 
Opleidingen Centrum. 

2014 

3. Voortgaande implementatie van het beleid laaggeletterdheid en de gezamenlijke 
inzet van betrokken partners om de positie van laaggeletterden in Aa en Hunze 
structureel te verbeteren. 

2014 

4. Heroriëntatie volwasseneneducatie vanwege rijksbezuinigingen. 2014 
 

 
B.  Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 

 
B1.  Lokaal onderwijsbeleid algemeen 

 
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Meer samenhang tussen het onderwijs en het jeugdbeleid. 

 Intensivering van de samenwerking en samenhang tussen organisaties op het gebied van kinderopvang, 
buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, jeugdzorg en jeugdbeleid. 

 Aansluiting vorm geven tussen passend onderwijs en jeugdzorg  
 
Kader 
 

 Lokale Educatieve Agenda. 

 
 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. In het kader van de lokale jeugdagenda, samen met schoolbesturen en 

aanverwante organisaties lokaal jeugdbeleid en onderwijs ontwikkelen. 
2014 
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2. In 2014 zal er een onderwijsmonitor verschijnen waar de gegevens omtrent de 
voor- en vroegschoolse educatie worden weergegeven. 

2014 
 

3. OGOO (op overeenstemming gericht overleg) vorm geven met 
samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs 

2014 

 
B2.  Ondersteuning van de schoolloopbaan 

 
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Zorg dragen voor een gedegen zorgstructuur voor de categorie leerlingen in het voortgezet onderwijs 
voor wie extra ondersteuning wenselijk/noodzakelijk is en voor leerlingen die dreigen uit te vallen. 

 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 Het kabinet heeft de doelstelling voor het tegengaan van voortijdig schooluitval aangescherpt. In 2016 
mag landelijk het aantal nieuwe voortijdigschoolverlaters maximaal 25.000 zijn. Het kabinet wil hiermee 
bereiken dat meer mensen een startkwalificatie halen van tenminste een havo-diploma of een opleiding 
op niveau 2 van het mbo. 

 Vanuit het kabinet wordt jaarlijks € 13 miljoen extra ingezet om schoolverzuim tegen te gaan. 

 Voor de uitvoering van het convenant, dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
in alle RMC regio’s afgesloten heeft met het RMC en de onderwijsinstellingen in het VO en MBO, 
ontvangen onderwijsinstellingen jaarlijks een prestatiesubsidie.  

 
Kader 
 

 Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten. 

 Convenant tussen gemeenten, Regionale Opleidingen Centra en het ministerie over voortijdig 
schoolverlaten (2009). 

 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. Continueren van trajectbegeleiding voortijdige schoolverlaters. 2014 
2. Implementatie van Sluitende Ketenaanpak in Aa en Hunze voor jongeren van 13 

tot 23 jaar die leidt naar een startkwalificatie. 
2014 

 
NB: Het gaat in dit geval om zorg m.b.t. jongeren o.a. via inzet CJG en als zodanig opgenomen in 
Programma Welzijn. De punten 1 en 2 zijn ook opgenomen bij Leerplicht. Is B2 een “verplichting?” 
 

B3.  Logopedie 
 
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 We willen de lokale onderwijsvoorzieningen zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoeften van de 
leerlingen en hun verzorgers. 

 
Kader 
 

 Raadsbesluit herijking lokale onderwijsmiddelen februari 2009: het aanbieden van preventieve en 
curatieve logopedie. 

 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. Logopedie is geen kerntaak. Er zal gestopt worden met het aanbieden van 

logopedie wanneer de logopedist met pensioen gaat (per 2016) 
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B4.  Leerlingenvervoer 
 
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Een efficiënt en veilig vervoer van leerlingen van het speciaal/bijzonder onderwijs. 
 
Kader 
 

 Wettelijke regeling en verordening leerlingenvervoer Aa en Hunze op het gebied van leerlingenvervoer. 

 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. Enquête m.b.t. het leerlingenvervoer onder ouders/verzorgers van leerlingen die 

gebruik maken van het aangepast vervoer. 
2014 

 
 

B5.  Leerplicht 
 
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Het doel is het waarborgen van het recht op onderwijs. Het uitgangspunt daarbij is dat kinderen op een 
school goed voorbereid worden op hun zelfstandig functioneren in de samenleving. 

 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 Uitvoeringsnotitie “aanval op de uitval” (ministerie OCW) over voortijdig schoolverlaten krachtig 
voortzetten. 

 Vanuit het kabinet wordt jaarlijks € 13 miljoen extra ingezet om schoolverzuim tegen te gaan. 

 Voor de uitvoering van het convenant, dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
in alle RMC regio’s afgesloten heeft met het RMC en de onderwijsinstellingen in het VO en MBO, 
ontvangen onderwijsinstellingen jaarlijks een prestatiesubsidie.  

 Ontwikkelingen waar leerplicht raakvlakken mee heeft, zoals passend onderwijs, jeugdzorg, awbz. 

 Snel terug naar school is veel beter, landelijke handreiking integrale aanpak ziekteverzuim 

 Vanuit de STAAN-gemeenten is een gezamenlijk leerlingvolgsysteem aangekocht 

 De RMC-coördinator voor de regio Noord- en Midden Drenthe wordt in het begin van het schooljaar 
2013-2014 vervangen 

 
Indicatoren 
 

   Tabel leerplichtinformatie schooljaar  
 

2011/2012 2012/2013 

   
Aantal leerlingendossier 256 262 
Aantal verzuimmeldingen 138 129 
Aantal zorgdossiers 101 87 
Aantal leerlingen besproken in overlegverband 75 72 
Aantal preventieve gesprekken 56 38 
Aantal waarschuwingsgesprekken 42 45 
Aantal processen-verbaal 18 (9 i.v.m. luxe verzuim) 18 (13 i.v.m. luxe verzuim) 
   
 
 

Kader 
 

 Leerplichtwet 1969. 

 Wet regionale meld- en coördinatiefunctie voor voortijdig schoolverlaten (RMC-wet). 

 Besluit aanwijzing HALT- feiten. 

 Richtlijnen Openbaar Ministerie. 
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000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. Preventief werken in het VO en MBO d.m.v. het inzetten van spreekuren en 

deelname aan het CJG. 
2014  

2. Deelname ZAT’s binnen het VO en MBO. 2014  
3. Deelname aan digitale sluitende registratie met scholen voor VO en MBO en 

uitbreiden met basisonderwijs via Dienst Uitvoering Onderwijs. 
2014  

4. Integrale aanpak van risicovolle jongeren door middel van de Drentse 
Verwijsindex. 

2014  

5. Het huidige kabinet hecht zeer aan het terugdringen van de schooluitval in het 
voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs. Leerplicht heeft hierin een 
specifieke rol. Onder andere door middel van intergrip, switch en het 
toekomstloket. 

2014  

6. Beleidsmatige afstemming met regio- en grensgemeenten. 2014  
7. Krachtig inzetten op thuiszitters; jongeren die langer dan vier weken thuiszitten 

door verschillende oorzaken. 
2014  

8. Betere afstemming met het openbaar ministerie door deelname aan het Justitieel 
Casus Overleg. 

2014  

9. Inzetten op schoolziekteverzuim. Door een samenwerking van school, 
jeugdgezondheidszorg en leerplicht is snel zicht op de aard van het verzuim, de 
ernst, de vooruitzichten en de terugkeer naar school. 

2014 

10. De voortijdig schoolverlaters beter inzichtelijk krijgen door betere registratie. 2014 
11. Scholen activeren en informeren met betrekking tot het belang van signaleren van 

ziekteverzuim van jongeren. 
2014 

12. Meer profileren binnen het primair onderwijs. 2014 
13. Inzetten op het verminderen van het aantal schoolverlaters om de landelijk 

geformuleerde en aangescherpte doelstellingen van het convenant “aanval op de 
uitval” in 2016 te behalen. 

2014 

14. In gebruik nemen van het nieuwe leerlingvolgsysteem ”Carel”. 2014 

15. Het nieuwe leerlingvolgsysteem wordt optimaal ingezet voor een sluitende 
registratie, voor de Drentse onderwijs- en jeugdmonitor, voor signalering, 
registratie en verwijzing. 

2014 

16. Monitoren van nieuwe ontwikkelingen die raakvlakken hebben met het voorkomen 
van voortijdig schoolverlaten, zoals de decentralisatie in de jeugdzorg, passend 
onderwijs en ontwikkelingen binnen de Wmo. 

   2014 

 
 
B6.  Onderwijshuisvesting 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Het bieden van adequate huisvesting aan scholen in de gemeente, conform de verordening Voorziening 
Huisvesting Onderwijs. 

 We willen een goede, toekomstbestendige voorziening voor het Voortgezet Onderwijs in Gieten 
behouden. 

 Samenwerking rond de zorg voor en de belangen van het kind realiseren. 

 Uitwerking gebiedsgerichte benadering. 

 In het kader van de brede schoolgedachte een multifunctioneel centrum in Gasselternijveen realiseren. 

 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 Ten aanzien van het primair onderwijs wordt landelijk een bezuiniging doorgevoerd op de algemene 
uitkering, onderdeel onderwijshuisvesting. Het rijk heeft geconstateerd dat er jaarlijks fors minder aan 
huisvesting wordt uitgegeven dan er beschikbaar wordt gesteld. Landelijk wordt er 256 miljoen 
bezuinigd: voor de gemeente Aa en Hunze betekent dit een vermindering van circa € 330.000,- per jaar. 

47



   

 In verband met het overhevelen van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud aan 
schoolgebouwen m.i.v. 2015 wordt een bedrag ad € 157 miljoen overgeheveld van gemeentebestuur 
naar schoolbestuur. Voor de gemeente Aa en Hunze betekent dit een vermindering van haar inkomsten 
van circa € 200.000,-. De uitgaven voor het buitenonderhoud van de gebouwen in het primair onderwijs 
komen dan voor rekening van de schoolbesturen. Of er een overgangsregeling/verevening komt van de 
restant boekwaarden van de gedane uitgaven is op dit moment niet duidelijk. 

 
 

 
Kader 
 

 Verordening voorzieningen huisvesting Onderwijs. 

 Meerjarenramingen (groot) onderhoud scholen. 

 Tweejaarlijkse leerlingenprognoses. 
 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

 
1. Uitvoering geven aan het huisvestingsprogramma 2014 (o.a. het uitvoeren van 

groot onderhoud bijscholen van de Stichting PrimAH). Afhankelijk van de 
uitkomsten van de Quick-scan (2013) wordt bezien in hoeverre het in het kader 
van de Onderwijshuisvesting noodzakelijk is om  voorzieningen ten gunste van het 
binnenklimaat bij scholen aan te brengen. 

2014 

2. Uitwerking geven aan de overheveling van het buitenonderhoud primair onderwijs. 2014 
3. Ontwikkelen gemeentelijk Accommodatieplan (incl. onderwijshuisvesting) in 

samenhang met strategische toekomstvisie en gebiedsgericht 
voorzieningenbeleid. Afhankelijk van uitkomsten notitie gebiedsgericht 
voorzieningenbeleid. 

 2014. 

4. I.a.v. het duurzaamheidsbeleid (VROM) bezien in hoeverre 
duurzaamheidsinitiatieven mogelijk zijn bij accommodaties (dorpshuizen, scholen 
en verenigingen). 

2014 

5. Op dit moment is een verkenning gaande naar de mogelijkheid van 
doordecentralisatie bij het Dr. Nassau College. Er is een aanvraag ingediend voor 
tijdelijke huisvesting (mocht doordecentralisatie geen optie zijn). In afwachting 
hiervan heeft de school de tijdelijke huisvestingsbehoefte intern opgelost 

2014 

6.  Er vindt verkenning plaats naar de mogelijkheden tot het opstellen van de notitie 
Verhuur en medegebruik schoolgebouwen mede in relatie tot de overheveling van 
het buitenonderhoud per 1 januari 2015. 

2014 

 
 
Wat mag het kosten  (x € 1.000) 
 

       

 lasten baten lasten baten lasten baten 

 rekening rekening begroting begroting begroting begroting 

 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

       

Openbaar basisonderwijs 968 48 965 43 938 28 
Bijzonder basisonderwijs 108 0 494 0 169 0 
Bijzonder speciaal voortgezet onderwijs 0 0 0 0 0 0 
Voortgezet onderwijs 54 0 53 0 50 0 
Volwasseneneducatie 169 142 54 23 47 23 
Gemeenschappelijke baten en lasten 
onderwijs 

1.270 109 1.261 13 1.268 13 

Resultaat voor bestemming 2.569 299 2.828 79 2.471 64 
Mutaties reserves 199 110 91 337 76 10 
Resultaat na bestemming 2.767 410 2.919 416 2.547 74 
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6. Cultuur 
 

Portefeuillehouder H.F. van Oosterhout 
  
Budgethouder F. Snoep / M. Jalving / H. de Groot 
  
Toekomstvisie - Versterking van de landschappelijke kwaliteit en diversiteit bij de verdere 

ontwikkeling van Aa en Hunze op basis van de karakteristieken van het 
Drents Plateau, de Hondsrug en de Veenkoloniën. 

 - Uitstekende omgevingskwaliteit. 
 - Veelzijdig aanbod van culturele voorzieningen: unieke historische 

landschappen, bijzondere (muziek)podia, een rijk verenigingsleven en 
bijzonder cultureel en archeologisch erfgoed. 

 - Vrijwilligers zijn essentieel. 
 - In de Veenkoloniën extra aandacht voor de ontwikkeling van het 

voorzieningenniveau (scholen en bijv. bibliotheek). 
 - Ruimte voor initiatief en nieuw maatwerk in de kleine dorpen.   
  
  

  
Collegeprogramma Een goed kunst- en cultuurprogramma draagt bij aan het unieke karakter 

van onze gemeente op het gebied van toerisme, de kwaliteit van het 
onderwijs, de identiteit van onze dorpen en het landelijk gebied. We vinden 
het belangrijk dat het kunst- en cultuuraanbod breed van karakter is en past 
bij een plattelandsgemeente als Aa en Hunze. Alle kunst- en cultuuruitingen 
moeten toegankelijk zijn voor alle doelgroepen en mensen moeten op een 
actieve wijze deel kunnen nemen aan het culturele aanbod. 

 -  
Taakomschrijving - Het verstrekken van subsidies om een fijnmazige en betaalbare 

bibliotheekvoorziening in onze gemeente in stand te houden via 
plaatselijke vestigingen en bibliotheekbus of bibliotheek op school 

 - Het verstrekken van subsidies om op lokaal en regionaal niveau uitvoering 
te geven aan culturele ontwikkelingen en activiteiten. 

 - De financiële ondersteuning van plaatselijke verenigingen voor 
amateuristische kunstbeoefening en de ontwikkeling van een eigen 
gemeentelijk kunstbeleid. 

 - Het in stand houden en zorgen voor het behoud van architectonisch en 
cultuurhistorisch erfgoed. 

  
Producten De volgende producten vallen onder het programma Cultuur: 
  
 - Dodenherdenking 
 - Cultuurparticipatie 
 - Informatie en taal 
 - Cultuurhistorie 
 - Beeldende kunst 
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A.  Cultuurparticipatie 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 
Grote projecten 

Culturele gemeente van Drenthe 2011 

 Een impuls geven aan de culturele activiteiten binnen de gemeente waardoor de culturele infrastructuur 
wordt versterkt. Inwoners en bezoekers van Aa en Hunze en Drenthe kunnen gebruik maken van of 
deelnemen aan diverse vormen van kunst en cultuur. 

 
Overig 

 Het vergroten van een cultureel klimaat waarbij een goede samenhang bestaat tussen de voorzieningen 
en de participatie van onze inwoners. 

 Uitvoeren van de cultuurnota 2009 – 2012 die als uitgangspunt heeft de bereikbaarheid van cultuur voor 
al onze inwoners en in het bijzonder de jeugd in onze gemeente te behouden c.q. te vergroten. 

 Evalueren en bijstellen cultuurnota. 
 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 De regeling programmafonds cultuurparticipatie stopt per 1 januari 2013 en daarvoor in de plaats komt de 
regeling cultuureducatie met kwaliteit. Dit betekent dat er geen rijksgelden meer beschikbaar worden 
gesteld voor amateurkunst, volkskunst maar alleen nog voor cultuureducatie. 

 
Indicatoren 
 
Voor de jaarlijkse subsidie moeten verenigingen het aantal leden aangeven. Op basis van de aantallen 
wordt de subsidie berekend (beleidsregels amateurkunst). Lang niet alle culturele verenigingen vragen 
subsidie aan. Het is dus niet exact te achterhalen hoeveel mensen deelnemen aan de culturele 
activiteiten.  
 
      
Aantal leden      

      
vereniging      

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

       
Bejaardenkoor de Gietelingen 19 17 na 18 18 20 
Gemengd koor Anloo 14 13 11 11 11 11 
Gemengd koor Gieten 30 32 na 20 36 40 
Popkoor Session 61 61 53 54 54 52 
De Roetloo Singers nb 49 47 46 49 48 
Vrouwenkoor Gieten nb 17 16 na nb nb 
Gemengde zangvereniging Tonegido 41 43 47 na 42 46 
Zangvereniging Vriendenkring Grolloo 43 47 56 56 55 49 
Zangkoor Annen na 47 na 38 38 32 
The Eastermoor Singers na 24 21 21 21 20 
Ferontès Charmata na na 21 16 16 12 
Jeugdtheater Tikotaria 34 32 32 32 32 29 
Toneelvereniging Eureka nb 14 14 14 13 12 
Toneelvereniging Helmers nb 22 22 22 22 23 
Toneelvereniging DES na 17 15 na 15 15 
Muziekvereniging Drenthina nb 46 na na 47 47 
Muziekvereniging Euterpe 52 44 46 43 43 40 
Muziekvereniging Harmonie 66 71 65 na 31 42 
Muziekvereniging Togido 33 41 37 30 30 34 
Muziekvereniging Crescendo 52 55 49 51 52 43 
Volkszang Gasselternijveenschemond na na na 21 21 22 
Vereniging Hunzekoor na na na 51 51 43 
Volkszang Eext na na na na na 41 

nb  = niet bekend       

na = niet aangevraagd       
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 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

aantal cursisten ICO 612 612 535 422 384 275 
aantal deelnemers Kunstmenu 2.095 2.518 2.505 2.457 2.533 2.425 
       
 
 
Kader 
 

 Rapportage Kerntakendiscussie Instituut Creatieve Ontwikkeling/ Mantelovereenkomst ICO. 

 Algemene subsidieverordening. 

 Beleidsregels subsidiëring. 

 Beleidsregels subsidiëring amateurkunst, professionele activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, 
incidentele subsidies en waarderingssubsidies. 

 Cultuurnota Aa en Hunze 2013 - 2016 

 
 

000000 Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 
 
Overig 

1. Prestatieafspraken maken met het ICO over de af te nemen producten. 2014 
2. Het initiëren, ondersteunen en subsidiëren van kunst- en cultuurprojecten. 2014 
3. Op basis van inhoudelijke taakstelling komen tot de bezuinigingstaakstelling. 2014 
4. In maart 2013 is de nieuwe cultuurnota 2013 – 2016 door de raad vastsgesteld. In 

de nieuwe cultuurnota wordt voortgebouwd op de vorige nota met dien verstande 
dat er accentverschillen aangebracht zijn en nieuwe activiteiten worden opgepakt 
waaronder de invoering van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, 
inventarisatie kunstcollectie en het ondersteunen van de festivals vanuit het 
festivalbudget. In de nieuwe nota reageren we op nieuw beleid vanuit het rijk en 
de provincie, maar ook op de financieel onzekere tijd waarin we momenteel 
verkeren.  Tot en met 2016 worden de aangegeven acties uitgevoerd. 

2014 - 2016 

5. Met ingang van 2013 treedt de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in 
werking. Deze regeling vervangt de regeling Programmafonds Cultuurparticipatie. 
In Drents verband is een uitvoeringsplan + financieringsregeling opgesteld. Deze 
regeling is meegenomen in de nieuwe cultuurnota. 

2014 - 2016 

6. De huidige eigenaar van de Amer heeft aangegeven het pand te willen verkopen. 
De eigenaar en het bestuur van Stichting De Amer zijn op zoek naar een 
passende en financieel haalbare oplossing om De Amer en de activiteiten in De 
Amer te behouden. Wij blijven onze betrokkenheid tonen bij de zoektocht van het 
bestuur in het vinden van een passende oplossing 

2014 

 
 

B.  Informatie en taal 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Het actief bevorderen van het lezen en het leesgedrag van de inwoners van Aa en Hunze. 

 Verhogen leesgedrag door doelgroep jongeren. 

 Beschikbare ruimte in de bibliotheekgebouwen buiten en tijdens openingstijden beter benutten. 
 
 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 Het landelijk ingezette bibliotheekvernieuwingstraject. 
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Indicatoren 
 

      
 2008 2009 2010 2011 2012 

Bibliotheken in Aa en Hunze      

Uitleningen 227.284 212.927 219.659 204.283 197.977 

Leden (volwassenen) 5.662 5.739 5.983 5.839 5.685 

Jeugdleden (0-18 jaar) 2.857 3.035 3.168 3.281 3.261 

      

Bibliobussen      

Uitleningen 46.951 43.835 40.268 44.245 35.060 

Leden (totaal incl. jeugd) 
 
 

1.296 1.365 1.488 1.506 1.517 

Jeugdleden (0-18 jaar)   1.206 1.275 1.305 

 
 
Kader 
 

 Algemene subsidieverordening. 

 Beleidsregels subsidiëring bibliotheekwerk. 

 Notitie “Open poort tot kennis” (landelijk). 

 Advies Stuurgroep Bibliotheekwerk Drenthe (provinciaal). 

 Vernieuwingsagenda openbaar bibliotheekwerk Aa en Hunze.  

 Beleidsnotitie ‘Bibliotheekvernieuwing in Aa en Hunze’ (november 2004). 
 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. De uitgangspunten voor het bibliotheekwerk beschreven in de cultuurnota 2013 – 

2016 worden uitgewerkt. 
2014 - 2016 

2. Uitvoeren van de bezuinigingstaakstelling voor het bibliotheekwerk. Hoe deze 
bezuiniging gerealiseerd wordt staat beschreven in de visie bibliotheekwerk 2013 - 
2016 

2014 - 2016 

 
 

C.  Cultuurhistorie 
 
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 In stand houden van de torens en molens die in eigendom zijn van de gemeente. 

 Bevorderen van de integratie van oudheidkunde en cultuurhistorie in de processen rondom de 
ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Aa en Hunze. 

 
Kader 
 

 Monumentenwet, provinciale Monumentenverordening, gemeentelijke Monumentenverordening. 

 Wet op de Ruimtelijke Ordening. 

 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
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Indicatoren 
 

  
 2013 

Aantal torens in gemeentelijk eigendom 3 
Aantal molens in gemeentelijk eigendom 2 
Aantal molens in gemeentelijk beheer 3 
  

 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. Het geven van voorlichting over in de gemeente voorkomende oudheidkundige 

waarden en incidenteel ondersteunen van particuliere initiatieven  
2014 e.v. 

2. Deelname aan het project Geopark Hondsrug. 2013-2014 
3. (laten) Opstellen cultuurhistorische waardenkaart. 2013-2014 

 
 
D.  Beeldende kunst 

 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. Eigen gemeentelijke kunstcollectie aan publiek tonen door het organiseren van 

exposities in het gemeentehuis (minimaal 1 expositie per jaar). 
2014 

2. Eigen gemeentelijke kunstcollectie wordt geïnventariseerd. Daarna wordt bekeken 
welke basiscollectie de gemeente behoudt en welk deel van de collectie 
afgestoten kan worden 

2014 

3 De beelden die in 2011 in Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal zijn 
gestolen worden gereproduceerd en geplaatst in beide dorpen 

2014 

 
 
Wat mag het kosten  (x € 1.000) 
 

       

 lasten baten lasten baten lasten baten 

 rekening rekening begroting begroting begroting begroting 

 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

       

Dodenherdenking 10 0 6 0 10 0 
Cultuurparticipatie 541 28 554 0 426 0 
Informatie en taal 530 6 563 0 512 0 
Cultuurhistorie 448 177 501 13 334 13 
Beeldende kunst 6 0 49 0 9 0 
Resultaat voor bestemming 1.535 210 1.674 13 1.292 13 
Mutaties reserves 0 14 0 327 0 0 
Resultaat na bestemming 1.535 224 1.674 340 1.292 13 
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7. Sport 
 

Portefeuillehouder J.B. Wassink 
  
Budgethouder M. Jalving 
  
Toekomstvisie Investeren in de kwaliteit van wonen en voorzieningen door voorzieningen te 

delen binnen een samenhangend gebied, door de groei van het 
woningbestand af te stemmen op de woonbehoefte, door een ontwikkeling 
gericht op een gemeentebrede kwaliteitsslag en door nieuw maatwerk in de 
kleine dorpen. 

 - Voorziening afstemmen op de bevolkingsontwikkeling 
 - Kiezen voor kwaliteit en afstemmen op de behoefte vanuit een 

samenhangend gebied 
 - Meer samenwerking tussen dorpen en gebieden 
  
  

  
Collegeprogramma Als kernpunt van ons sportbeleid willen we actief inzetten op stimulering van 

de breedteport met extra aandacht voor doelgroepen die minder bewegen. 
Dit willen we bereiken door sport – en bewegingsactiviteiten te subsidiëren 
en te faciliteren en een gerichte inzet van de combinatiefunctionarissen. 

 Daarnaast willen we zorgen voor een goed sportklimaat in de gemeente via 
een op de juiste maat gesneden sportaccommodatiebeleid en 
verenigingsondersteuning. 

 Wij willen sport ook inzetten als middel voor het bereiken van onze 
doelstellingen in het kader van het volksgezondheidsbeleid.  

  
Taakomschrijving Het scheppen van randvoorwaarden op zowel het financiële vlak als op het 

vlak van de accommodatievoorzieningen ten behoeve van het mogelijk 
maken van actieve sportbeoefening. 

  
Producten Het volgende product valt onder het programma Sport: 
  
 - Sport 

 
 

Sport 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Met het nieuwe sportbeleid de sportparticipatie stimuleren en sport benaderen als een middel voor 
duurzame sociale binding. Ook moet het sportbeleid ontwikkelingskansen bieden voor verenigingen. Het 
beleid met betrekking tot de sportaccommodaties is onderdeel van ons integraal accommodatiebeleid. 

 Stimuleren van de gehandicaptensport. 

 Voortzetting van het huidige beleid vanuit een gebiedsgerichte benadering. 

 Bestaande sportaccommodaties betrekken bij de discussie over het voorzieningenbeleid. 

 Vergroten van de deelname aan sportactiviteiten, zowel binnen gesubsidieerde verenigingen als 
daarbuiten.  
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 De relatie tussen sportclubs en de basisscholen programmatisch uitbouwen vanuit het onderwijs met als 
doel om de sportbeoefening beter aan te laten sluiten bij de schooltijden. Het creëren van voldoende 
sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud. Dit willen we bereiken door uitbreiding van 
de formatie van de combinatiefunctionarissen sport/ buurtsportcoaches conform de landelijke regeling.   

 Van gemeentewege bijdragen aan publiciteit over de vele sportevenementen in onze gemeente. 
 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 Landelijk/ provinciaal beleid Breedtesport. 

 Landelijke regeling buurtsportcoaches (combinatiefuncties). 
 

 

 
Kader 
 

 Gemeentelijk beleid sport en bewegen in de gemeente Aa en Hunze 
 
 
Indicatoren 
 
      
Accommodaties      

      
 Aantallen 

in 2010 
Aantallen in 

2011 
 

Aantallen in 
2012 

gemeente particulier 

      
Gymnastiekzalen 8 8 8      3 5 
Sportzalen 1 1 1 1 0 
Sporthallen 3 3 3 3 0 
Maneges 6 6 6 0 6 
Voetbalcomplexen 10 9 9 7 2 
Sportscholen/fitnesscentra 3 3 3 0 3 
Natuurijsbanen 13 13 13 0 13 
Openluchtzwembaden 3 3 3 1 2 
Overdekt zwembad 1 1 1 0 1 
Bowlingcentrum 1 1 1 0 1 
18-holes golfbaan 1 1 1 0 1 
Jeu de boules-midgetgolfbanen Diverse Diverse Diverse 0 Diverse 
Tenniscomplexen 8 8 8 0 8 
      

 
 
Bezettingsgraad van gemeentelijke sporthallen, sport- en gymnastiekzalen: 
( seizoen loopt van september tot september) 
 

      Zaal 2008 2009 2010 2011 2012 

      
Sporthal de Goorns, Gieten 31%        30%        52%        41%       48% 
Sporthal ontmoetingscentrum De Boerhoorn, 
Rolde 32% 33% 39% 

 
33% 

 
      37% 

Gymzaal ontmoetingscentrum De Boerhoorn, 
Rolde 38% 36% 35% 

 
25%    

 
34% 

Sporthal Burgemeester Lambershal, Annen 29% 28% 29% 36%   44% 
Sportzaal De Strohalm, Gasselternijveen 31% 29% 31% 25% 28% 
Sportzaal De Wendeling, Gieten 40% 34% 37% 32% 37% 
Sportzaal 't Witzand, Eext 15% 14% 14% 24% 28% 
      
 
 

 
 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 
 

1. Afronding implementatie  nieuw beleid voetbalaccommodaties. 2014 
2. Ontwikkeling sport-, bewegings-, en gezondheidsstimuleringsprojecten.    2014 
3. Realiseren bezuinigingstaakstelling. 2014 

56



   

4. In het kader van het bezuinigingstraject komen tot een fasegewijze verhoging van 
de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties. 

2014 

5. Realisatie kunstgrasveld sportpark Annen 2014 
                
 
Wat mag het kosten  (x € 1.000) 
 

       

 lasten baten lasten baten lasten baten 

 rekening rekening begroting begroting begroting begroting 

 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

       

Sport 2.412 367 2.439 386 2.127 389 
Geldleningen en uitzettingen lang 0 5 0 0 0 0 
Resultaat voor bestemming 2.412 372 2.439 386 2.127 389 
Mutaties reserves 14 198 38 266 5 11 
Resultaat na bestemming 2.426 571 2.477 651 2.132 400 
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8. Sociale Zaken 
 

Portefeuillehouder H.J. Dijkstra 
  
Budgethouder M. Jalving 
  
Toekomstvisie - Een levendige en zorgzame samenleving faciliteren en regisseren, ruimte 

bieden voor initiatief vanuit de samenleving, nieuw maatwerk in kleine 
dorpen, investeren in zorg en ontmoeting. 

- Investeren in jeugd, voortgaan op de huidige weg, met aandacht voor 
ontmoeting, evenementen en wonen.  

- Zorg voor ouderen, investeren in zorgcentra, zorg op maat, mantelzorg, 
woonzorgconcepten en vervoer naar en bereikbaarheid van 
voorzieningen. 

  
  

  
Collegeprogramma Kernpunt van ons beleid is dat we een sociale gemeente zijn en dit ook de 

komende bestuursperiode zullen blijven.  
 Speerpunt van ons beleid is om de door de recessie met werkloosheid 
bedreigde werknemers te behouden voor de arbeidsmarkt. Daarnaast 
vinden we participatie van het grootste belang. Daartoe worden maximaal 
instrumenten ingezet om de participatie van burgers te vergroten en te 
voorkomen dat ze in een isolement geraken. Iedereen, ongeacht de 
financiële situatie, moet de kans hebben om deel te nemen aan de 
samenleving. Het minimabeleid is gericht op het activeren van burgers om te 
participeren en op het bieden van een toekomstperspectief. 

 -  
Taakomschrijving - Uitvoering Wet Werk en Bijstand. 

- Het voeren van een gericht arbeidsmarktbeleid. 
- Het uitvoeren van de nota Sociaal Beleid op de onderdelen bijzondere 

bijstand en stimuleringsfonds. 
- Het uitvoeren van de verordening ‘Meedoenpremies’. 
- Het scheppen, stimuleren dan wel behouden van mogelijkheden om 

middels gesubsidieerde of ongesubsidieerde arbeid personen uit de 
doelgroep (WSW, uitkeringsgerechtigden) geheel of gedeeltelijk 
zelfstandig in de kosten van het bestaan te laten voorzien. 

- Het binnen wettelijke kaders rechtmatig en doelmatig uitvoeren van de 
Wet Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers (I.O.A.W.) en gewezen zelfstandigen (I.O.A.Z.). 

- Het bieden van huisvesting, inkomensvoorzieningen en 
Inburgeringmogelijkheden aan nieuwkomers (asielzoekers met een 
voorlopige of definitieve status). 

- De voorbereiding van beleid voor maatschappelijke dienstverlening. 
- Vanaf 1 juli 2005 wordt een aantal werkzaamheden uitgevoerd vanuit de 

Intergemeentelijke Sociale Dienst (Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo).  
  
Producten De volgende producten vallen onder het programma Sociale Zaken: 
  
 - Bijstandverlening 
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- Werkgelegenheid 
- Inkomensvoorzieningen 
- Gemeentelijk minimabeleid  
- Vreemdelingen 
- Wet Kinderopvang 
- Schuldhulpverlening 

 
 

A.  Bijstandverlening 
 
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Regelen van de wettelijke zorgplicht in het kader van de “Wet gemeentelijke schuldhulpverlening” Met 
de inwerkingtreding van deze wet is de plicht tot de uitvoering van de schuldhulpverlening bij de 
gemeente neergelegd. 

 Zo groot mogelijke participatie en tegengaan van sociaal isolement van burgers. 

 Het voorkomen van een toename van armoedeoverdracht aan kinderen door financiële ondersteuning 
van activiteiten op het gebied van sport, cultuur en onderwijs. 

 Het terugdringen van het aantal mensen bij wie een uitzichtloze schuldensituatie tot afsluiting van 
nutsvoorzieningen dreigt of tot uitzetting uit de woning.  

 Vooral in het kader van de wet WWB jeugd een belangrijk accent geven. 
 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 
Ten gevolge van de economische ontwikkelingen wordt een toename verwacht van het aantal mensen 

dat een beroep gaat doen op een uitkering of een andere inkomensvoorziening.  

 De voorgenomen invoering van de Participatiewet per 1-1-2015 ; hierbij worden huidige regelingen 
voor WAJONG, WSW, en WWB in één regeling ondergebracht. 

 Invoering van de “Wet gemeentelijke schuldhulpverlening”. 
 
Indicatoren 
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de aantallen van 2008 tot 1 mei 2013. 
 

       
  31 dec. 

 2008 
31 dec.  

2009 
31 dec.  

2010 
31 dec. 

2011 
31 dec. 

 2012 
Per 1/5 

2013 

WWB 176 180 205 222 260 284 
WIJ (jongeren < 27 jr.) 0 33 44 42 *   
IOAW 11 12 12 11 12 13 
IOAZ 7 8 9 5 8 11 
Bbz  2 6 0 8 2 2 
       
Totaal 196 239 270 288 282 310 
       
* m.i.v. 2012 samengevoegd met  WWB 

 
Kader 
 

 Wet Werk en Bijstand 

 Wet Participatiebudget. 

 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

 (Concept) Beleidsnotitie Integrale Schuldhulpverlening 2013-2016 

 (Concept) Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening gemeente Aa en Hunze 

 Nota Sociaal Beleid. 

 Verordening Meedoenpremies. 
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000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

 
1. Verdere doorontwikkeling en verankering van beleid met betrekking tot 

arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie. 
2014-2015 

2. Implementatie van de Beleidsnotitie Integrale Schuldhulpverlening 2013-2016 
i.v.m. de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wsg). Een 
aantal maatregelen zijn opgenomen om problematiek integraal aan te pakken en 
(het ontstaan van) schulden te voorkomen en schuldhulpverlening in te perken. 

2014 

3. Ontwikkelen van beleid i.v.m. de invoering van de Participatiewet. 2014 
4. Onderzoek instellen om te komen tot een afdeling Aa en Hunze binnen de 

Stichting Leergeld ter ondersteuning van kinderen en minima. 
2014 

 
 

B.  Werkgelegenheid 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 In het kader van werkgelegenheid willen we een hogere deelname bereiken van lokale werkgevers om 
voor uitkeringsgerechtigden voldoende werkervaringsplaatsen beschikbaar te stellen. 

 We zullen in nauwe samenwerking met de gemeenten Assen en Tynaarlo het arbeidsmarktbeleid gaan 
ontwikkelen. 

 Terugdringen van de jeugdwerkloosheid om te voorkomen dat jongeren langdurig aan de kant staan. 

 De vaardigheden van iedere WSW-geïndiceerde moeten dusdanig worden bevorderd dat hij/zij zal 
uitkomen op zijn/haar persoonlijk hoogst mogelijke vorm van arbeidsdeelname.  

 Binnen het beschikbare rijksbudget zoveel mogelijk mensen van de WSW-wachtlijst geplaatst krijgen op 
basis van de volgorde die is vastgesteld in de “Verordening plaatsingsvolgorde WSW”. 

 Invulling bezuinigingsdoelstelling gesubsidieerde arbeid o.a. door synergievoordelen te realiseren op 
het snijvlak van uitkeringen en gesubsidieerde arbeid en het beheer van het openbaar gebied, 
sportvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen.    

 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 Door de invoering van het zogeheten Participatiebudget moeten diverse schotten worden weggehaald 
tussen de gemeentelijke geldstromen (re-integratie, inburgering en educatie), die gericht zijn op het 
krijgen van werk of andere vormen van deelname aan maatschappelijke activiteiten. 

 Met de voorgenomen invoering van de Participatiewet blijft de gemeente verantwoordelijk voor 
ondersteuning van inwoners die niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. De 
doelgroep die zal zijn aangewezen op “beschut werken” krimpt tot ongeveer 1/3 van de huidige doelgroep 
met een indicatie sociale werkvoorziening.  

 
Indicatoren 
 
Reïntegratie trajecten 
De trajecten zijn divers en kunnen betrekking hebben op scholing of het opdoen van werkervaring etc. 
Het aantal trajecten is hoger dan het aantal cliënten, omdat een cliënt meerdere trajecten kan doorlopen. 
Ook is het mogelijk dat een partner van een cliënt een traject volgt. 
 
Deelname aan reïntegratie trajecten 
 

      
 2008 2009 2010 2011 2012 

      
Aantal cliënten 111 92 219 211 222 
Aantal trajecten 131 105 268 220 297 
      

 
Ontwikkeling werkpleksoorten arbeidsdeelname WSW 
Een hoofddoelstelling van de modernisering van de WSW is om meer mensen met een arbeidshandicap 
buiten de beschutte werkomgeving van het werkvoorzieningschap, dus in een reguliere werkomgeving, te 
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laten werken: de beweging van “binnen naar buiten”. De Participatiewet heeft in hoofdlijnen een zelfde 
doelstelling  
 

     

Werkpleksoort 
  

Werkelijk 2012 Beleidsbegroting 
2013*  

Beleidsbegroting 
2014* 

Doelstelling 
2014* 

     
Binnen-binnen/binnen-buiten 53% 51% 50% 51% 
     
Detachering 25% 28% 29% 33% 
Begeleid werken 22% 21% 21% 16% 
     

* bron: uitvoeringsovereenkomst 2013-2014 

 
Kader 
 

 Wet Werk en Bijstand, m.n. Re-integratieverordening. 

 Nota Sociaal Beleid. 

 Nota ‘Meedoen mogelijk maken’. 

 Wet Sociale Werkvoorziening/ beleidsnotitie modernisering WSW/raamovereenkomst WSW. 
 
 
 

000000 Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 
 
Grote projecten 

Decentralisatie Participatiewet, AWBZ- begeleiding en jeugdzorg 
1. Voorbereiden invoering van Participatiewet waarin de WWB, Wajong en WSW 

worden betrokken en waarbij tevens mogelijkheden tot gezamenlijke uitvoering 
met arbeidsmatige dagbesteding AWBZ wordt onderzocht..  

2014 e.v. 

 

 
Overig 

1. Voor jongeren wordt ingezet op het behalen van een startkwalificatie. Met een 
startkwalificatie is de jongere voldoende toegerust op de arbeidsmarkt.                                                 

2014  e.v. 

2. We gaan ons richten op preventie en snelle afhandeling van aanvragen 
schuldhulpverlening.  

2014  e.v. 

3. Er is specifieke aandacht voor jongeren, waarin het vervolg van het actieplan 
jeugdwerkloosheid in 2014 prioriteit heeft. In onze arbeidsmarktregio is in 
samenwerking met diverse organisatie een Actieplan Jeugdwerkloosheid 2.0 
ontwikkeld waarin maatregelen zijn opgenomen om de jeugdwerkloosheid te 
voorkomen en te bestrijden. Daarnaast blijft de inzet om jongeren te leiden naar 
een startkwalificatie. Met een startkwalificatie is de jongere voldoende toegerust 
op de arbeidsmarkt waarna de inzet is om de jongeren uit  te stromen naar werk. 

2014 e.v. 

 
C.  Gemeentelijk Minimabeleid 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Zo groot mogelijke participatie om achterstandssituaties te voorkomen. 

 De gevolgen van armoede voor kinderen (in de zin van armoedeoverdracht) zo veel mogelijk 
voorkomen. 

 Het voorkomen van een toename van afsluitingen c.q. uithuiszettingen. 

 Iedereen, ongeacht de financiële situatie, moet de kans hebben om deel te nemen aan de samenleving. 
Het minimabeleid is gericht op het activeren van burgers om te participeren en op het bieden van een 
toekomstperspectief. 

 
Kader 
 

 Nota Sociaal Beleid. 

 Uitvoeringsregels m.b.t. bijzondere bijstand. 
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 Verordening Meedoenpremies. 

 
 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

1. We gaan ons richten op preventie en snelle afhandeling van aanvragen voor 
schuldhulpverlening. 

2014 e.v. 

2. Door uitvoering te geven aan het meedoenbeleid wordt ingezet op het gericht 
meedoen aan de maatschappij via meerdere beleidsterreinen, zoals onderwijs, 
economie, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening- en preventie. 

2014 

3. Gemeentelijke ondersteuning van de Voedselbank indien nodig. 2014 
 
 
Wat mag het kosten  (x € 1.000) 
 
       

 lasten baten lasten baten lasten baten 

 rekening rekening begroting begroting begroting begroting 

 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

       

Bijstandverlening 4.310 3.995 4.551 3.580 4.554 3.580 
Werkgelegenheid 4.800 4.549 4.531 4.223 4.461 4.223 
Inkomensvoorzieningen 828 564 240 273 240 273 
Gemeentelijk minimabeleid 512 13 605 0 495 0 
Inburgering 83 53 70 24 85 24 
Voorzieningen gehandicapten 1.364 -2 0 0 0 0 
Wet Kinderopvang 10 0 57 0 48 0 
Resultaat voor bestemming 11.906 9.172 10.054 8.100 9.883 8.100 
Mutaties reserves 327 327 0 49 0 0 
Resultaat na bestemming 12.234 9.500 10.054 8.149 9.883 8.100 
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9. Welzijn 
 

Portefeuillehouder H.J. Dijkstra / J.J. Wiersum 
  
Budgethouder M. Jalving 
  
Toekomstvisie 1. Investeren in de kwaliteit van wonen en voorzieningen door voorzieningen 

te delen binnen een samenhangend gebied, door de groei van het 
woningbestand af te stemmen op de woonbehoefte, door een ontwikkeling 
gericht op een gemeente brede kwaliteitsslag en door nieuw maatwerk in 
de kleine dorpen. 
- Voorziening afstemmen op de bevolkingsontwikkeling. 
- Kiezen voor kwaliteit en afstemmen op de behoefte vanuit een 

samenhangend gebied. 
- Meer samenwerking tussen dorpen en gebieden. 

 2. Investeren in een levendige en zorgzame samenleving: 
- Door ruimte te bieden voor initiatief vanuit de samenleving, door nieuw 

maatwerk in de kleine dorpen, door te investeren in zorg en 
ontmoeting.  

- Door te investeren in de zorg, via een goed en compleet aanbod, het 
ontwikkelen van nieuwe zorgconcepten, mogelijkheden voor het 
leveren van mantelzorg en het leveren van zorg op maat.  

- Ruimte bieden voor ontmoeting. 
- Investeren in de jeugd.  

  
  

  
Collegeprogramma Kernpunt van ons beleid is de sociale cohesie in onze kernen te behouden. 

Wij willen inzetten op behoud en versterking van bestaande voorzieningen 
door het ondersteunen van het vrijwilligerswerk en van reeds bestaande 
lokale initiatieven en structuren. 
Op het terrein van zorg en gezondheid zijn de doorontwikkeling van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin, de jeugdgezondheidszorg, ondersteuning 
van mantelzorg, aanpak van de alcoholproblematiek bij jongeren ) 
speerpunten voor deze bestuursperiode. 
In een nieuwe nota zullen wij het gezondheidsbeleid formuleren, waarbij o.a. 
aandacht zal zijn voor gezond gewicht onder jongeren. Hiervoor zullen we 
samenwerken met de GGD. 
Daarnaast ondersteunen wij initiatieven met als doel om ouderen langer 
zelfstandig te laten wonen met behulp van domotica (= thuistechniek). 
Wij blijven investeren in de jeugd. Met name de voor- en vroegschoolse 
educatie is voor ons een speerpunt.  
In samenspraak met maatschappelijke en particuliere organisaties gaan we 
invulling geven aan de millenniumdoelen.  
Wij zullen ons op allerlei terreinen van het gemeentelijk beleid inzetten voor 
integratie van mensen met beperkingen. 

Taakomschrijving - Het verstrekken van subsidies om op lokaal en regionaal niveau uitvoering 
te geven aan culturele ontwikkelingen en activiteiten. 

- Het onderhouden van multifunctionele accommodaties en het verstrekken 
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van subsidie ter bevordering van cultuur en recreatie in de gemeente. 
- Het verstrekken van subsidies voor de uitvoering van het algemeen 

maatschappelijk werk, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt in 
kerntaken en specifieke taken. 

- Via financiering van activiteiten en accommodaties kwalitatief goede 
sociaal-culturele voorzieningen in stand houden. 

- Door middel van subsidie de peuterarrangementen bij de kinderopvang  in 
stand houden ter bevordering van de sociale en educatieve ontplooiing en 
ontwikkeling van 2 tot 4 jarige kinderen. 

- Het uitvoeren van het gemeentelijk volksgezondheidsbeleid door: 
1. Het bevorderen van de kwaliteit van de fysieke en sociale 

leefomgeving voor alle groepen in de samenleving; 
2. Het bevorderen van gezond gedrag; 
3. Het bevorderen van een sluitend systeem aan 

gezondheidsvoorzieningen en de toegankelijkheid van de 
gezondheidsvoorzieningen voor alle doelgroepen. 

- Het verstrekken van subsidie voor de uitvoering van het uniforme deel en 
het maatwerkdeel binnen de jeugdgezondheidszorg. 

- Het vormgeven aan en uitvoeren van de wettelijke taken in het kader van 
de Wet Kinderopvang. 

- Het realiseren van de lokale en bovenlokale voorzieningen en regisseren 
van afstemming en  samenwerking tussen deze voorzieningen zodat een 
sluitende aanpak ontstaat voor 0-23 jarigen. 

- Het vormgeven en uitvoeren van de wettelijke taken in het kader van de 
wet op de jeugdzorg en voorbereidingen treffen voor de transitie en 
transformatie  van de jeugdzorg (nieuwe Jeugdwet ).  

- Het binnen de wettelijke kaders rechtmatig en doelmatig uitvoeren van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning. 

  
Producten De volgende producten vallen onder het programma Welzijn: 
  
 - Vormings- en ontwikkelingswerk   

- Maatschappelijk werk      
- Sociaal-cultureel werk 
- Kinderdagopvang  
- Openbare gezondheidszorg 
- Gezondheidszorg algemeen 
- Jeugdgezondheidszorg 
- Centrum Jeugd & Gezin/jeugdzorg 
- Voorziening gehandicapten 

 
 

A.  Maatschappelijk werk 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 In stand houden van een eerstelijnsvoorziening waarbij aan individuele burgers ondersteuning wordt 
gegeven bij het oplossen van problemen van psycho- en psychosociale aard. 
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Indicatoren 
 

     
Maatschappelijk werk     

 2009 2010 2011 2012 

     
Aantal hulpeenheden totaal 436 472 429 443 
     
Nieuwe hulpeenheden 307 358 300 319 
Waarvan: initiatief cliënt 153 182 161 149 
Initiatief maatschappelijk werker 18 24 12 14 
Verwijzingen 107 117 90 132 
Anders 158 35 37 24 
     
Gemiddelde duur van een traject 3-6 mnd. 3-6 mnd. 3-6 mnd. 3-6 
     
Formatie amw 3,83 fte. 3,83 fte. 3,56 fte. 3,31fte 
     

 
 

     
Schoolmaatschappelijk werk     
 2009 2010 2011 2012 

     
Basis onderwijs 99 100 73 158 
Voortgezet onderwijs 4 11 20 Incl. 
Gezinscoach 7 9 16 8 
     
     
 
Financiën, familierelatie en gezondheid zijn de meest voorkomende problematieken waarom mensen 
terecht komen bij het maatschappelijk werk. 

 
Kader 
 

 Wmo: Beleidsnotitie Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Aa en Hunze 2013-2016. 

 Borgingsnota 2007-2010 Ketensamenwerking rondom jeugd. 

 Nota vrijwilligersbeleid 2008-2011. 

 Kadernotitie CJG. 
  Samenwerkingsconvenant gezamenlijke ambities op het sociaal terrein tussen provincie en gemeente. 

 
 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. Onderzoek integratie functies maatschappelijk werk en sociaal cultureel werk in 

relatie tot toegangstaken sociaal domein  
2014 

2. Doorontwikkelen front office / back office Centrum Jeugd & Gezin (CJG) binnen 
sociale  teams ter voorbereiding op de komst van de jeugdzorg naar de 
gemeente. 

2014 e.v. 

3. Schoolmaatschappelijk werk op basis- en voortgezet onderwijs als zorg advies 
teams laten aansluiten op het CJG/sociale  teams. 

2014 e.v.  

4. Structurele inbedding Positief opvoeden en Veilig opgroeien Drenthe als 
methode binnen de hulpverlening. 

2014 

5. Versterken/voortzetten OGGz structuur ter voorkoming van maatschappelijke 
uitval en aansluiting organiseren met sociale teams. 

   2014 

6. Binnen de Drentse pilot jeugdzorg wordt onderzocht op welke wijze de 
aansluiting tussen de zorg in en buiten de school (ZAT/CJG) effectief op elkaar 
kan aansluiten met als resultaat één gezin één plan.  

2014 

7. Binnen de Drentse pilot worden bovenlokaal afspraken geformuleerd om Positief 
opvoeden structureel in te bedden in het ondersteuningsaanbod naar kinderen, 
ouders en professionals. 

2014 
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B.  Sociaal cultureel werk 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Extra inzetten op het preventieve jeugdbeleid. Daarnaast netwerksamenwerking rondom jeugd en de 
doorontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin/sociale teams  

 Handhaven en zo mogelijk versterken van de bestaande accommodaties onder de expliciete 
voorwaarde, dat ze voldoende toekomstperspectief hebben. Wij willen een goed gebruik van onze 
accommodaties helpen bevorderen. 

 Samenwerking rond de zorg voor en de belangen van het kind realiseren. 

 Sociaal cultureel werk en maatschappelijk werk integreren in sociale teams.  

 Het behouden van de huidige vrijwilligers en het werven van nieuwe vrijwilligers. 

 Opzetten van een netwerkstructuur voor de ontwikkeling van een loket voor wonen, zorg en welzijn. .  

 Op het gebied van accommodatiebeleid/beheer streven naar een versterking van de samenhang tussen 
de bestaande accommodaties. 

 Verbeteren van de basisinfrastructuur en deelname hieraan optimaliseren  
 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 

 Decentralisaties in sociaal domein (zie toelichting in hoofdstuk 1) 
 
Kader 
 

 Beleidskader toekomstgericht voorzieningenbeleid gemeente Aa en Hunze 

 Inventarisatie accommodaties. 

 Notitie Jeugdsozen en ontmoetingsplaatsen “Wat spreken we af”. 

 Notitie vrijwilligersbeleid “Het moet wel leuk blijven”. 

 Notitie dorpshuizenbeleid gemeente Aa en Hunze. 

 Wet maatschappelijke ondersteuning. 

 Wet op de Jeugdzorg. 

 Notitie ‘Als jeugd en toekomst tellen’ 

 Wmo: Beleidsnotitie Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Aa en Hunze 2013-2016. 

 Samenwerkingsconvenant gezamenlijke ambities op het sociaal terrein tussen provincie en gemeente. 

 Notitie gebiedsgericht voorzieningenbeleid. 
 
 

000000 Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 
 
Grote projecten 

MFC Gasselternijveen 
1. Realisatie Multifunctioneel centrum Gasselternijveen: 

Het MFC Gasselternijveen biedt straks onderdak aan vaste gebruikers als 
basisscholen ’t Kompas en J. Emmens, jeugdactiviteiten Stichting Welzijn Aa en 
Hunze, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang, 
bibliotheekfunctie, dagopvang ouderen en Centrum Jeugd en Gezin. Daarnaast 
zullen ook diverse incidentele huurders/verenigingen/instellingen actief gebruik 
gaan maken van het MFC. Met de realisatie van deze multifunctionele 
accommodaties willen we ook de inhoudelijke samenwerking tussen de partners 
nadrukkelijker vorm geven. Wij vinden het belangrijk dat deze samenwerking een 
goede start krijgt en willen dit proces ondersteunen. Het proces moet erop zijn 
gericht de inhoudelijke samenwerking tussen de partners blijvend te waarborgen. 
Een eventuele financiële vertaling hiervan wordt betrokken bij de financiële 
afwikkeling van het bouwbudget. 

2014 

Toekomstgericht voorzieningenbeleid 
2. Doorontwikkeling toekomstgericht voorzieningenbeleid  2014 
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Overig 
1. Inzetten op preventief jeugdbeleid gericht op stimulering zelfredzaamheid en 

eigen kracht. 
2014 e.v. 

2. Accommodatiebeleid: uitwerking binnen de door de raad gestelde kaders en 
budgetten. 

2014 e.v. 

3. In het kader van het accommodatiebeleid (scholen en dorpshuizen) de 
samenhang tussen de bestaande accommodaties versterken. 

2014 e.v. 

4. In afwachting van het duurzaamheidsbeleid (VROM) bezien in hoeverre 
duurzaamheidinitiatieven mogelijk zijn bij accommodaties (dorpshuizen, scholen 
en verenigingen).  

2014 e.v. 

5. Verkenning starten ten aanzien van de overdracht van dorpshuizen waarbij de 
uitkomsten van de energiescan bij de dorpshuizen wordt betrokken 

2014 

6. Opstellen nieuwe nota Vrijwilligerswerkbeleid met aandacht voor behoud, werving 
en ondersteuning van vrijwilligers en stimuleren van mogelijkheden voor  
participatie van jongeren en kwetsbare doelgroepen van vrijwilligers. . 

2014 

7. Projecten jongeren en middelengebruik en vandalismeprojecten. 2014 
8.  In de verschillende beleidsnotities zal aandacht zijn voor preventief jeugdbeleid. 2014 
9. Tot en met het schooljaar 2014/2015 wordt uitvoering gegeven aan 

maatschappelijke stages, inclusief de inzet van rijksmiddelen. Ingaande het 
schooljaar 2015/2016 zijn de maatschappelijke stages niet langer wettelijk 
verplicht. De bekostiging vanuit de algemene uitkering verdwijnt dan ook ingaande 
2015. Mogelijkheden voor maatschappelijke participatie van jongeren worden 
meegenomen in het vrijwilligersbeleid.  

   2014 

10. Invulling geven aan het welzijnswerk op basis van de 4 kerndoelen, ouderen, 
jeugd, mantelzorg en vrijwilligerswerk. 

2014 e.v. 

 
 
C.  Kinderopvang 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Een dekkend netwerk van kinderopvang en buitenschoolse opvang in de gemeente. 
  

Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 Scholen zijn verplicht een vorm van naschoolse opvang aan te bieden. 

 Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen harmoniseren. 

 Handhaving kinderopvang verder optimaliseren. 

 Harmonisatie kindvoorzieningen 0-4 jarigen. 

 Overheveling jeugdzorg. 
De rijksoverheid verwacht van de gemeenten dat zij met de harmonisatie voorzieningen 0-4 jarigen 
inzetten op de volgende punten: 
- Een betere toeleiding naar de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) door eerder en beter te 

signaleren. 
- Meer professionaliteit en VVE in de peuterspeelzalen (deskundigheidsbevordering). 
- Fysieke en financiële toegankelijkheid voor ouders die geen arbeid en zorg combineren. 
- Inzetten op 100% bereik van doelgroepkinderen.  

 In het regeerakkoord is aangekondigd dat de financiering van het peuterspeelzaalwerk onder de Wet 
kinderopvang zal komen. Dit kan betekenen dat financiering van de peuteropvang niet meer via de 
gemeente plaats zal vinden. 
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Indicatoren  
 

    
Kinderopvang per 1 januari 2013    
    
Aantal kinderopvangorganisaties:   8   Aantal kindplaatsen KO: 335 
Aantal locaties kinderopvang en BSO:    15 + 14 Aantal kindplaatsen BSO: 379 
Aantal gastouderbureaus: 2 
Aantal  gastouders: 78 

   

    
 
Indicatoren peuterspeelzalen 
 

   
Peuterspeelzalen per 1 januari 2013 
 

  

Aantal  geregistreerde peuterspeelzalen 7 Te weten: Annen, Gasselte, Gieten, Grolloo, 
Gasselternijveen, Rolde en Gasteren 

   In Eext en Gieterveen wordt peuterspeelzaalwerk 
geïntegreerd aangeboden bij kinderdagverblijf.  

Aantal groepen: 16 
Aantal kindplaatsen: 117 

   

    
 
 
Kader 
 

 Wet Oke. 
 Notities jeugdbeleid: “Wat spreken we af” en ”Dit spreken we ook af”. 

 Wet kinderopvang. 

 Landelijke beleidsregels kwaliteit kinderopvang. 

 Gemeentelijk handhavingsbeleid Wet kinderopvang Aa en Hunze. 

 Wet Buitenschoolse opvang. 

 Regeling Buurt-Onderwijs-Sport. 

 Notitie Speelvoorzieningen. 

 Notitie Harmonisatie kindvoorzieningen 0-4jaar 
 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. Bijhouden van het landelijk Register Kinderopvang. 2014 e.v. 
2. Peuterarrangementen onderbrengen bij de kinderopvang voor doelgroepkinderen. 2014 
3. Vanzelfsprekend: kennis uit het project implementeren in bestaande organisaties 

t.w. vroegsignalering, preventieve logopedie, registratie voor- en vroegschoolse 
educatie, professionalisering voor- en vroegschoolse educatie, overdracht 
peuterspeelzaalwerk en kinderdagopvang naar basisonderwijs, 
ouderbetrokkenheid verder vorm geven. 

2014 

4. Positief opvoeden Drenthe uitrollen bij peuterspeelzalen, kinderopvang 
en basisonderwijs. 

2014 

5. Planologische en bouwtechnische medewerking verlenen ten behoeve van 
vestiging en spreiding kinderopvangvoorzieningen in onze gemeente. 

2014 

6. Gemeentelijk handhavingsbeleid t.a.v. de kwaliteitseisen ingevolge de Wet 
kinderopvang in overeenstemming houden met wettelijke voorschriften. 

2014 

7. Signaleringsfunctie kinderopvang in het kader van de jeugdzorgtaken versterken 
via deelname Vroeg erbij. 

2014 e.v. 
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D.  Openbare gezondheidszorg 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Bevorderen van de kwaliteit van de fysieke en sociale leefomgeving voor alle groepen in Aa en Hunze. 

 Bevorderen van een gezond gedrag. 

 Bevorderen van een sluitend systeem aan gezondheidsvoorzieningen en de toegankelijkheid van de 
gezondheidsvoorzieningen voor alle doelgroepen. 

 
 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 Elke vier jaar dient de gemeente een nota volksgezondheid te ontwikkelen. 

 Bestrijding kindermishandeling door versterking van preventie signalering en waar nodig ingrijpen.  

 Landelijke Invoering meldcode kindermishandeling 

 Onderbrengen meldpunt kindermishandeling bij het steunpunt huiselijk geweld 

 Overheveling AWBZ-functie extramurale begeleiding. 

 Transitie en transfomatie Jeugdzorg ingaande 2015 
 
 
Kader 
 

 Notitie “Van onderop – zorgvernieuwing Aa en Hunze”. 

 Notitie Ontwikkeling van een zorgsteunstructuur in relatie tot een geïntegreerd ouderenbeleid. 

 Wet Publieke Gezondheid. 

 Brede DoeluitkeringCJG. 

 Nota gezondheidsbeleid Aa en Hunze 2013-2017 

 Kadernotitie CJG. 

 Wmo: Beleidsnotitie Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Aa en Hunze 2013-2016. 

 Notitie Mantelzorgbeleid in Aa en Hunze. 

   Actieprogramma jeugd en alcohol.  

 Notitie Als jeugd en toekomst tellen. 

 
 

000000 Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 
 
Grote projecten 

Decentralisaties Wwvn, AWBZ – begeleiding en jeugdzorg 
1. Beleidsvoorbereiding t.b.v. overheveling AWBZ-functie extramurale begeleiding.  2014 
2. Beleidsvoorbereiding t.b.v. transitie en transformatie jeugdzorg. 

 
2014 
 

 
Overig 

1. Ontwikkelen aansluiting CJG/ sociale teams als gemeentelijke toegang .  
Beleidsplan jeugd opstellen 

2014 
2014 

2. Uitvoering geven aan mantelzorgbeleid en ondersteuning van mantelzorgers.  2014 
3. Extra aandacht voor het voorkomen van verslaving aan alcohol, drugs en tabak bij 

jeugdigen en het voorkomen en terugdringen van overgewicht. Project Alcohol en 
Jeugd. 

2014 e.v. 

4. Vervaardigen uitvoerinsprogramma gezondheidsbeleid en implementatie  2014 e.v. 

5. Invulling geven aan de doelstellingen van Drenthe JOGG provincie. 2014 
6. De gemeenten in Drenthe zijn vooruitlopend op de komst van de jeugdzorg naar 

de gemeenten in samenwerking met de provincie  gestart met een monitor . 
‘Meetbaar beter”. 

2014 

7. De nieuwe Jeugdwet is in concept klaar. De transitie Jeugdzorg sluit hier op aan. 
In verband met de forse bezuinigingen is het aan de gemeente om een 
transformatie te bewerkstelligen, met als doel de eigen kracht van burgers beter te 
benutten zodat minder vaak een beroep wordt gedaan op duurdere zorg. 

  2014 
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E.  Voorziening gehandicapten 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Beperkingen die betrekking hebben op de woonomgeving en de participatie in het maatschappelijk 
verkeer zo veel mogelijk opheffen. 

 In samenspraak met raad en cliëntenorganisaties zal het beleid geformuleerd worden, waarbij een zo 
maximaal mogelijke aansluiting gezocht zal worden bij de doelstelling van de Wmo. 

 In de nieuwe Wmo willen wij onder het motto “kanteling” (van aanbod- naar vraaggericht) zorgen voor 
de invoering van ‘keukentafelgesprekken’. 

 
Kader 
 

 Wet maatschappelijke ondersteuning. 

 Beleidsnotitie Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Aa en Hunze 2013-2016 

 Verordening maatschappelijke ondersteuning  

 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 

 Besluit maatschappelijke ondersteuning 
 

 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. Via verstrekking van fysieke hulpmiddelen en financiële tegemoetkomingen de 

situatie in de woonomgeving en het maatschappelijk verkeer verbeteren. 
2014 

2. Onder het motto ‘kanteling’ (van aanbod- naar vraaggericht) verder uitvoering 
geven aan het keukentafelgesprek en de gekantelde werkwijze bij het inzetten van 
ondersteuning.  

2014 

 
 
Wat mag het kosten  (x € 1.000) 
 

       

 lasten baten lasten baten lasten baten 

 rekening rekening begroting begroting begroting begroting 

 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

       

Ontwikkelingswerk 3 0 6 0 6 0 
Maatschappelijk werk 3.291 535 4.593 444 4.552 369 
Sociaal-cultureel werk 1.767 432 1.954 340 1.639 340 
Kinderdagopvang 329 0 582 0 480 0 
Openbare gezondheidszorg 40 0 89 0 194 0 
Gezondheidszorg algemeen 243 13 334 0 211 0 
Jeugdgezondheidszorg 10 0 84 0 66 0 
Centra jeugd en gezin 854 39 842 0 871 0 
Geldleningen en uitzettingen lang 0 1 0 0 0 0 
Resultaat voor bestemming 6.537 1.019 8.484 785 8.020 710 
Mutaties reserves 2.016 2.116 0 551 0 2 
Resultaat na bestemming 8.553 3.135 8.485 1.336 8.021 711 
       

 
 
  

72



   

10. Gemeentelijke Afvaltaken 
 

Portefeuillehouder J.B. Wassink 
  
Budgethouder H. de Groot  
  
Toekomstvisie  
  
  

  
Collegeprogramma Kernpunt van ons beleid is de uitvoering van taken op het gebied van 

afvalinzameling en afvalverwijdering zoveel mogelijk te optimaliseren, 
waarbij de landelijke doelstellingen voor de gescheiden inzameling en 
verwerking van de diverse fracties worden vergeleken met die van onze 
gemeente. 

  
Taakomschrijving Het uitvoeren van taken op het gebied van afvalverwijdering gebaseerd op 

Hoofdstuk 10 Afvalstoffen van de Wet milieubeheer. 
  
Producten De volgende producten vallen onder het programma Gemeentelijke 

Afvaltaken: 
  
 - Afvalbeleid 

- Afvalbrengstation 
- Huishoudelijk afval 
- Andere afvalstromen 
- Baten reinigingsrechten 

 
 

Afvalbeleid 
 
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Het afvalbeheer optimaliseren door kostenbeheersing en grip krijgen op de hoeveelheden te verwerken 
afval. 

 Adequate (gescheiden) inzameling van kunststof verpakkingen op basis van de ervaringen over 2010 
en 2011. 

 

Indicatoren 
 

       
Ontwikkeling Afvalstoffenheffing       
         
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

         
Meerpersoonshuishouding  284,00 284,00 257,10 257,10 253,45 252,50 244,35 232,68 
Eenpersoonshuishouding  213,00 213,00 192,90 192,90 190,10 189,35 183,25 174,51 
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Verloop egalisatiereserve Afvalstoffenheffing 
 

  
       Jaar Stand per 1/1 Storting  Omschrijving storting Onttrekking  Omschrijving onttrekking Stand per 31/12 
       
2007 639.000 171.000 Resultaat reiniging 384.000 Desintegratie GR VRA 426.000 
2008 426.000 76.000 Resultaat reiniging   502.000 
2009 502.000   117.000 Resultaat reiniging 385.000 
2010 385.000 176.000 Resultaat reiniging   561.000 
2011 561.000 19.000    580.000 
2012 580.000   25.000 Resultaat reiniging 555.000 
2013 555.000      

       
 

 
 
 
 
 
 

 

      
Ingezameld afval 2009- 2014  

 

      

          

 Realisatie  
2009 

in tonnen 

% Realisatie 
2010 

in tonnen 

% Realisatie  
2011 

in tonnen 

% Realisatie  
2012 

in tonnen 

% Begroting 
2014 

In tonnen 
          

GFT-afval 5.874 32 5.308 30 5.914 32 5.338 32 5.500 
Restafval 6.812 37 6.477 37 6.571 35 6.335 38 6.550 
Kunststof verpakkingen   139 1 170 1 169 1 200 
Grof vuil (Zit bij restafval) 455 2 429 2 458 2 411 2 525 
Glas – 3 kleur 498 3 577 3 568 3 533 3 475 
Glas - vlak 34 0 34 0 33 1 28 0 30 
Asbest 56 0 51 0 65 1 45 0 50 
Papier 1.943 11 1.926 11 1.825 9 1.790 11 1.900 
Puin 377 2 294 2 364 1 333 2 350 
Hout B cat. 770 4 611 3 648 3 554 3 650 
Hout C cat. 106 1 101 1 115 1 111 1 125 
KCA 35 0 31 0 34 1 34 0 30 
Dakleer 31 0 29 0 30  36 0 30 
PVC 24 0 4 0 22  23 0 20 
Banden/Rubber 7 0 11 0 10  6 0 9 
Gesnipperd groenafval 1.087 6 1.151 7 1.210 6 805 5 1.100 
Kadavers 3 0 2 0 2  2 0 3 
Oud ijzer 61 0 66 0 48 1 63 0 60 
Wit en Bruin goed (WEB) 113 1 129 1 140 1 116 1 120 
Kleding 112 1 116 1 118 1 98 1 120 
Gips 39  30 1 38 1 19 0 40 
          

 
 
Kader 
 

 De Wet milieubeheer, Hoofdstuk 10 afvalstoffen. 

 Het door de raad op 17 februari 2010 vastgestelde milieubeleidsplan waarin opgenomen een onderdeel 
afvalbeleid. Dit beleid beoogt optimalisatie van afvalscheiding en reductie van de hoeveelheid restafval. 
 

 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. Nieuwe initiatieven onderzoeken en zo mogelijk invoeren, zoals het nog meer dan 

nu al gebeurt, scheiden van (gemeentelijke) afvalstromen. 
2014

 
e.v. 

2. Monitoren van de gescheiden inzameling van plastic. 2014 e.v. 
3. Landelijke doelstellingen voor GFT, papier, glas, textiel en klein chemisch afval 

spiegelen aan de behaalde resultaten in de gemeente. 
2014 e.v.  

4. Besluitvorming over de wijze van inzameling huishoudelijke en GFT-afval en 
containerbeheer. 

2014 
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5. Evalueren gescheiden inzameling kunststof verpakkingen. 2014 
6. Benchmarken afvalbeheerprestaties met Drentse gemeenten. 2014 e.v. 

 
 
Wat mag het kosten  (x € 1.000) 
 

       

 lasten baten lasten baten lasten baten 

 rekening rekening begroting begroting begroting begroting 

 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

       

Afvalverwijdering en -verwerking 2.394 2.709 0 0 0 0 
Destructie 7 0 0 0 0 0 
Ongediertebestrijding 4 0 5 0 2 0 
Afvalverwijdering en -verwerking 0 0 2.267 2.626 2.263 2.611 
Resultaat voor bestemming 2.405 2.709 2.271 2.626 2.266 2.611 
Mutaties reserves 581 581 0 0 0 0 
Resultaat na bestemming 2.986 3.290 2.271 2.626 2.266 2.611 
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11. Openbare Werken/Verkeer en Vervoer 
 

 
Portefeuillehouder J.B. Wassink 
  
Budgethouder H. de Groot 
  
Toekomstvisie Het zoveel mogelijk in stand houden van bestaande voorzieningen. 
  
  

  
Collegeprogramma Kernpunt van ons beleid is het bieden van een goed onderhouden en veilige 

openbare ruimte. In het kader van de te realiseren bezuinigingen zal een 
discussie over een mogelijk neerwaartse bijstelling van onderhoudsniveaus 
niet uit de weg worden gegaan. 
Uiteraard wordt ook in deze bestuursperiode het programma ‘Duurzaam 
Veilig’ voortgezet. Toch willen we accenten verleggen naar die maatregelen 
die het draagvlak voor verkeersveiligheid in onze samenleving vergroten. 
Onze inzet zal er op gericht zijn maximaal in te spelen op de nieuwe kansen 
voor het openbaar vervoer. Die ontstaan na oplevering van het nieuwe OV- 
knooppunt bij de rotonde Gieten en bij het nieuwe N33 viaduct in Rolde. 
In gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen zullen we afzonderlijk 
aandacht besteden aan het in stand houden en versterken van de 
karakteristieke groenelementen. Daarmee rekening houdend zetten we in op 
een actieve verkoop van “overhoeken”. 

 -  
Taakomschrijving - Het beheren, schoonhouden en onderhouden van openbare verlichting, 

wegen en verhardingen, trottoirs, pleinen vijvers, bruggen en sloten. 
 - Zorgdragen voor het berijdbaar houden van de wegen bij sneeuwval, ijzel 

en opvriezen van het wegdek. 
 - Het beheren en onderhouden van verkeers- en waarschuwingsborden en 

oplichtingapparatuur. 
 - Het treffen van tijdelijke maatregelen t.b.v. festiviteiten en 

herstelwerkzaamheden. 
 - Ontwikkelen van verkeersveilige (weg)inrichtingen. 
 - Beheer en onderhoud van gemeentelijke waterlossingen. 
 - Het beheer en onderhoud van parken, plantsoenen en ander openbaar 

groen, alsmede van o.a. recreatievoorzieningen en speelvoorzieningen. 
 - Het beheren, onderhouden en schoonhouden van het rioleringsstelsel. 
 - Aansluitingen op de riolering. 
  
Producten De volgende producten vallen onder het programma Openbare 

Werken/Verkeer en Vervoer: 
  
 - Wegen, straten en pleinen 
 - Verkeersmaatregelen te land 
 - Waterkering, afwatering en landaanwinning 
 - Riolering en Waterzuivering 
 - Openbaar groen 
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A.  Wegen, straten en pleinen 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Stimuleren van de keuze voor de fiets voor het woon-werkverkeer door slim verlichte (energiezuinige), 
goed onderhouden en (sociaal) veilige fiets-/wandelpaden die de kortste verbinding vormen, rekening 
houdend met gehandicapten. 

 Het deelnemen aan het verkeer over goed onderhouden wegen en paden voor alle soorten 
verkeersdeelnemers. Dit geldt zowel voor de verkeersaspecten als voor de sociale veiligheidsaspecten. 

 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 Verkeersmaatregelen N33 
Met de verdubbeling N33 Assen-Zuidbroek is door het samenwerkingsverband Poort van Noord dit 
voorjaar begonnen. De planning is om het werk voor 2015 af te ronden. Bestuurlijke afspraken tussen het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincies Drenthe en Groningen zijn in een convenant 
vastgelegd. 
Bij de realisatie van de verdubbeling zal de inzet van de gemeente primair gericht zijn op: 
1. Het bevorderen van het noodzakelijke en gewenste overleg met om- en aanwonenden en andere 

betrokkenen. 
2. Het in overleg met de omgeving zorgen voor een optimale landschappelijke inpassing van de N33 bij 

Rolde, ook in relatie tot de ontwikkeling van de wijk Nooitgedacht. 
3. Het inzetten op geluidsreductie langs de N33.  

 
 
Kader 
 

 Wegenbeleidsplan 2011-2015. 

 Beleidsplan Openbare Verlichting. 
 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. Uitvoering geven aan het onderhoudsprogramma bruggen. 2014 
2. Verdubbeling N33. 

De verdubbeling van de N33 is gepland in de periode 2012-2015. Het tracébesluit 
is genomen (incl. MER). In de herfst van 2012 was de gunning van de 
aanbesteding, in het voorjaar 2013 is gestart met de werkzaamheden en op 31 
maart 2015 staat de ingebruikname van de verdubbelde N33 gepland. De 
bestuurlijke afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Bij de uitvoering van 
werkzaamheden zullen wij inzetten op goede communicatie met 
inwoners/aanwonenden. 

2014 

3. Wegen. 
Uitvoering van het groot wegenonderhoud conform het wegenbeheers- 
programma. 

2014  

4. Openbare Verlichting. 
Uitvoering geven aan maatregelen uit het beleidsplan Openbare Verlichting. Er is 
een nieuw beleidsplan openbare verlichting opgesteld waarbij rekening is 
gehouden met de nieuwste ontwikkelingen. Er wordt ingezet op reductie van 
energie (CO2). 
Er is vertraging opgetreden bij de uitvoering vervangingsprogramma door het 
aanbesteden van het beheer en onderhoud. 

2014 

5. Toegangspoort Deurze. 
In samenwerking met de gemeente Assen en provincie Drenthe wordt er een 
toeristische toegangspoort aangelegd bij Deurze langs de Asserstraat. Een deel 
van de Asserstraat wordt gereconstrueerd. De weg wordt heringericht conform de 
verkeersintensiteit van het traject Rolde – Assen. 

2014 
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B.  Verkeersmaatregelen te land 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Het veilig bereikbaar maken van dorpshuizen en multifunctionele gebouwen door het verder inrichten van 
30 km gebieden volgens het principe Duurzaam Veilig. 

 Verbeteren van de verdere kwaliteit van het openbaar vervoer in het besef, dat dit primair een 
verantwoordelijkheid is van de provincie en het Openbaar Vervoer bureau. 

 Het initiëren en uitvoeren van maatregelen gericht op het vergroten van de veiligheid van de 
gemeentelijke wegen. 

 Inrichting wegen op basis van de richtlijn Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken (EHK). 

 Een definitief besluit nemen over het aanpakken van de verkeersoverlast in Rolde. 
 
Indicatoren 
 
Verkeersveiligheid 
 
 
Tabel taakstelling van de provincie Drenthe voor 2020 met als basisjaar 2008: 
    Gemeente Aa en Hunze Basisjaar 2008 (absoluut) Taakstelling 2020 

(relatief) 

   
Dodelijke slachtoffers 2 -50% => minus 14 
Ziekenhuisgewonden 25 
Totaal 27 13 
   

 
Toelichting 
In de tabel wordt een gemeentelijke doelstelling met betrekking tot verkeersveiligheid uitgedrukt in 
verkeersslachtoffers en ziekenhuisgewonden. Deze nieuwe doelstelling is gebaseerd op een provinciale 
doelstelling die is geformuleerd in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid Drenthe 2011-2020. Hierin 
wordt niet meer een onderscheid gemaakt tussen dodelijke slachtoffers en ziekenhuisgewonden. De 
reden hiervoor is dat het aantal dodelijke slachtoffers t.o.v. de voorgaande decennia gelukkig al erg laag 
is. De doelstelling geldt daarom voor de som van alle ernstige ongevallen.  
 
         Jaar ongeval 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

         
Dodelijke slachtoffers 3 3 3 6 9 3 2 0 
Ziekenhuisgewonden 28 16 47 34 38 23 28 16 
         

Jaar ongeval 2006 2007 2008 2009 2010        2011 
 

2012  

Dodelijke slachtoffers 6 1 2 2 1 0 1  
Ziekenhuisgewonden 17 13 25 9 9 6 11  
         

 
De afname (30%) van het aantal fatale ongevallen is in de laatste jaren structureel gehaald en ook is het 
aantal letselongevallen sterk gereduceerd, al gaf 2012 weer een lichte stijging te zien van het aantal 
ongevallen. De oorzaak hiervan is onbekend. Door een afgenomen registratie van ongevallen zijn vooral 
ziekenhuisgewonden uit brom(fiets)ongevallen niet altijd meer in beeld bij politie. Dit heeft tot gevolg dat 
er  wellicht meer ziekenhuisgewonden te betreuren zijn geweest dan deze cijfers aangeven. Er wordt 
naar gestreefd om de betrouwbaarheid van de ongevallen registratie weer te laten toenemen, zodat een 
juiste afspiegeling kan worden gemaakt.  
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Drents Verkeersveiligheidlabel 
 

  
Tabel verkeersveiligheid bij scholen 
 

 
   
Jaar Deelnemende scholen  Gelabelde scholen 

   
2007   5  3 
2008   8  5 
2009 11  7 
2010 13  8 
2011 14 10 
2012 16 12 
2013                                                                           16 13 
2014 17 15 
   

 
Toelichting 
In Drenthe wordt structureel gewerkt aan verkeersveiligheid voor alle leeftijdsgroepen. Een onderdeel 
hiervan is het Drents Verkeersveiligheidlabel (DVL), waarmee basisscholen aantonen verkeersveiligheid 
in allerlei facetten een vaste plaats te geven in hun schoolbeleid. Door sluiting van een gelabelde 
basisschool is de doelstelling voor 2014 als volgt aangepast: “alle 17 scholen nemen deel aan het DVL 
en er zijn ten minste15 scholen gelabeld”.  
 
Kader 
 

 Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (2009). 
 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. Aanzetten tot regionaal doelgroepenvervoer/vraaggericht collectief vervoer. 2014 
2. Vervolg geven aan de ontwikkeling van een visie voor het dorp Rolde met in dit 

kader specifieke aandacht voor het onderdeel verkeer. 
2014 

3. Werken aan het reduceren van de verkeersoverlast en de verkeersdruk in het 
centrum van Rolde (in overleg met gemeente Assen en de provincie Drenthe). 

2014  

4. Uitvoering van verkeersveiligheidsmaatregelen bij diverse projecten. 2014 
 
 

C.  Waterkering, afwatering en landaanwinning 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Een goede waterhuishouding 
 
Kader 
 

 Regelgeving van het waterschap. 
 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. Uitvoering geven aan het onderhoudsprogramma schouwsloten. 2014 
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D.  Riolering en waterzuivering 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Doelmatig en duurzaam inzamelen en transporteren van afvalwater dat vrijkomt binnen ons 
gemeentelijk grondgebied zonder overlast naar de omgeving. 

 Voorkomen of beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de 
grond gegeven bestemming. 

 Voorkomen van ongewenste emissies naar het milieu.  

 Uitvoering geven aan de maatregelen uit ons Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2014. 
 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 Door de samenwerking in de waterketen zal van de gemeente inzet in tijd en geld worden gevraagd. 
 
 
Kader 
 

 Gemeentelijk waterplan 2007 

 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Aa en Hunze (VGRP 2010-2014). 

 
 
 Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. Uitvoering geven aan het maatregelprogramma van ons VGRP. 2014 
2. Actualiseren van ons huidig VGRP. 2014  

 

 
 
E.  Openbaar groen 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Onderhoudsniveaus vaststellen op basis waarvan uitvoering kan plaatsvinden door het vaststellen van 
beeldbestekken. Deze niveaus gebruiken als toetsingskader. 

 Onze inwoners duidelijkheid bieden over de beeldbepalende groenstructuur. We zetten ons daarbij in 
voor het in stand houden en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van de groene leefomgeving. 

 
Kader 
 

 Nog vast te stellen onderhoudsniveaus van het openbaar groen. 
 

 
 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. Opstellen onderhoudsbestekken groen voor alle kernen. 2014 
2. Vaststellen hoofdgroenstructuur voor alle kernen en buitengebied in samenhang 

met actualisatie bestemmingsplannen. 
2014 

3. Landschappelijk inpassen verdubbeling N33 bij Rolde. 2014 
4. Opzetten en implementatie boomcontrolesysteem Visual Tree Assessment (VTA). 2014 
5. Reconstructie begraafplaats Gasselte. 2014 
6. Uitbreiding/ inbreiding begraafplaats Rolde. 2014 

 
  

81



   

 
Wat mag het kosten  (x € 1.000) 
 

       

 lasten baten lasten baten lasten baten 

 rekening rekening begroting begroting begroting begroting 

 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

       

Wegen, straten en pleinen 3.432 642 5.815 15 2.993 15 
Verkeersmaatregelen te land 300 25 365 25 356 25 
Waterkering, afwatering en 
landaanwinning 

201 0 235 0 225 0 

Riolering en waterzuivering 2.647 2.502 2.531 2.515 2.448 2.390 
Openbaar groen 2.777 12 2.874 23 2.851 23 
Geldleningen en uitzettingen lang 0 58 0 0 0 0 
Resultaat voor bestemming 9.356 3.239 11.820 2.578 8.873 2.453 
Mutaties reserves 1.330 1.000 15 2.260 14 63 
Resultaat na bestemming 10.686 4.239 11.835 4.838 8.888 2.516 
       

 
 
  

82



   

12. Milieu 
 

Portefeuillehouder H.F. van Oosterhout / J.J. Wiersum / J.B. Wassink 
  
Budgethouder H. de Groot / M. Jalving 
  
Toekomstvisie - Stimuleren van agrarische ondernemers in de omslag naar een 

duurzamere landbouw (biogewassen, energieteelten). 
- Kansen voor een regionale voedselstrategie (rol gemeente: faciliteren en 

stimuleren). 
  
  

  
Collegeprogramma Kernpunt van ons beleid is bij te dragen aan een duurzaam schone en 

mooie leefomgeving. Dat vraagt om keuzes in de stapsgewijze overgang 
naar schone(re) en duurzame energie. Wij willen doorgaan met het 
uitvoeren van het vastgestelde milieubeleidsplan en duurzame investeringen 
stimuleren bij bedrijven en inwoners. We willen de aandacht voor het 
opwekken van duurzame energie versterken en geven het goede voorbeeld 
door o.a. duurzaam in te kopen en het onderzoeken van de mogelijkheden 
van het (mede)oprichten van een Drents Energiebedrijf en het ontwikkelen 
van de Spekstoep in Gieten tot een ‘groen bedrijvenparkje’. Door 
Millenniumgemeente te zijn, draagt Aa en Hunze, in samenwerking met haar 
inwoners, bij aan mondiale en sociale duurzaamheid. 

  
Taakomschrijving Milieubeleid heeft een tweeledige functie: 

1. het zorgt voor een basiskwaliteit als het gaat om leefbaarheid en 
duurzaamheid; dit kan op basis van wettelijke normen en door uitvoering 
van wettelijke taken maar ook door beleidskeuzes op gemeentelijk 
niveau. Deze beleidskeuzes worden in het integraal milieubeleidsplan 
opgenomen. 

2. Het lokale milieubeleid wil de milieukwaliteit op een zo hoog mogelijk 
niveau krijgen. Door de milieubelangen in de besluitvorming mee te 
wegen kunnen hogere ambities worden waargemaakt en worden 
plannen duurzamer en integraal van aanpak. 

 
Het ontwikkelen van lokaal milieubeleid zal vanuit sectorale wetgeving 
zoveel mogelijk op onze eigen situatie, omgeving en mogelijkheden worden 
toegespitst.  

  
Producten De volgende producten vallen onder het programma Milieu: 
  
 - Milieubeheer 

 
 
 
 
 

83



   

A.  Milieubeheer 
 
A1.  Bedrijfsgebonden milieutaken 

 
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Gemeentelijke milieutaken op het gebied van vergunningverlening en handhaving worden zodanig 
uitgevoerd dat tenminste wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 

 
Indicatoren 
 

      
Wet milieubeheer      

De uitvoering gebeurd m.i.v. 2014 door RUDD      

 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011  R 2012 

      

Aantal verleende omgevingsvergunningen 
Milieu + intrekking 

9 8 8 12  8  

Aantal geaccepteerde meldingen 8.40 Wm 65 35 42 54 52 
Milieuneutrale wijziging omgevingsvergunning 
( voorheen 8.19 Wm) 
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (nieuw) 

4 2 6 - 6 

Aantal ontheffingen 10.63 Wm 4 4 4 4 18 
Aantal controles bedrijven 169 126 160 152 121 
Aantal afgehandelde klachten 30 11 30 26 31 
      R = realisatie      
B = begroting      
      

 
 
Kader 

 Milieubeleidsplan 2010-2013 (vastgesteld 17-02-2010 door de raad). 

 Vergunningverlening & Handhavingsplan – Beleid en uitvoeringsprogramma VROM toezicht en 
handhaving (vastgesteld 3 juli 2012). 

 Kwaliteitscriteria vergunningverlening en handhaving Wabo/drentse maat RUDD. 

 Duurzaamheidsvisie vastgesteld door de raad op 25 januari 2012. 

 Activiteitenbesluit . 

 Wabo. 

 Handhavingsuitvoeringsprogramma 2013 (milieudeel in RUDD). 

 Start werkzaamheden RUDD Drenthe naar verwachting per 1-1-2014  
 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. Uitvoering geven aan de omgevingsvergunning Wabo en het handhavingsbeleid. 2014  
2. Integraal milieubeleidsplan uitvoeren. 2014  
3. Ontwikkeling Regionale uitvoeringsdiensten t.b.v. vergunningverlening en 

handhaving (bestuurlijk is in Drenthe gekozen voor de milieuvariant) met een 
verwachte inwerkingtreding per 1-1-2013 of 1-7-2013 ( zie onder punt 5.) 

2014   

4. Klant Contact Centrum: fysieke omgeving optimaliseren. 2014  
5. De RUDD is naar verwachting op 1-1-2014 operationeel. 2014  
6. Er komt aandacht voor de aansluiting van de RUDD met de fysieke omgeving van 

het KCC bij het optimaliseren van het KCC. 
2014  
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A2. Bodem- en waterbodembeheer 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van de bodem en de waterbodem. Door deze te 
beschermen via onder meer een goed rioolstelsel, controle van lozingen, het saneren van niet meer 
gebruikte ondergrondse tanks en het in beeld brengen van de bodemkwaliteit. 

 Actief bodembeheer door middel van een bodembeleidsplan en een bodemkwaliteitskaart. 
 
Indicatoren 

 

      
Besluit Bodemkwaliteit      
      
De uitvoering gebeurd m.i.v. 2014 door RUDD      

 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 

      
Aantal afgehandelde meldingen 24 25 24 23 42 
Aantal afgehandelde meldingen vrije veld 6 4 5 4 5 
Aantal beoordeelde bodemonderzoeken 64 61 65 60 40 
      
R = realisatie      
B = begroting      
      

 
Kader 
 

 Besluit Bodemkwaliteit 2008. 

 Nota Bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart, vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 
2010. 

 Uitvoering bodemtaken wordt bij de RUDD Drenthe ondergebracht.  

 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. Uitvoering geven aan Nota Bodembeheer. 2014 e.v. 
2. Duurzaamheidsvisie 2012 uitvoeren middels uitvoeringsprogramma. 2014 
3. Overheveling van de bodemtaken naar de RUDD. 2014 

 
 

A3.  Bouwen 
 
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Energiezuinig bouwen en verbouwen stimuleren en ondersteunen door de landelijke voorlichting te 
vertalen naar de lokale situatie. 

 
Indicatoren 
 

  
Begroting 2013  
  
Aantal duurzaam gebouwde woningen 30 zonnewoningen Nooitgedacht 
Gebruik alternatieve energiebronnen woningbouw  2 
  
 
 
Kader 
 

 Milieubeleidsplan 2010-2013 (vastgesteld 17-02-2010 door de raad). 

 Duurzaamheidsvisie vastgesteld door de raad op 25 januari 2012. 
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Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. Uitvoering geven aan het thema duurzaam bouwen volgens door de raad in 

2004 vastgesteld ambitieniveau (o.a. realiseren van energiezuinige woningen in 
Nooitgedacht). 

2014 

2. Stimuleren dat meer nieuwbouwprojecten gebruik maken van omgevings- en 
bodemwarmte en -koelte. 

2014 

3. Op bouwplaatsen controle uitoefenen op de naleving van de EPC-eisen voor 
energiebesparende bouw. 

2014 

4. Uitvoering geven aan het vastgestelde uitvoeringsprogramma (16 mei 2012 
vastgesteld in de gemeenteraad): 
- Energiebesparende maatregelen in dorpshuizen, verenigingsgebouwen en 

scholen. Daarbij een revolving fund inzetten via Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting Nederland. 

- Houtgestookte verwarming zwembad Zwanemeer. 
 

 
 
2014 
 
 
2014 
 

 
 
A4.  Energie, milieuzorg en milieuvoorlichting 

 
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 

 
Overig 

 Duurzame investeringen stimuleren bij inwoners en bedrijven. 

 Aandacht voor het opwekken van duurzame energie versterken o.a. door duurzaam in te kopen en het 
onderzoeken van het (mede)oprichten van een Drents Energiebedrijf. 

 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 Taakstelling vanuit Rijk 6000 MW (megawatt) windenergie op land in 2020. 
 

 
Indicatoren 
 

      
Energie- en gasverbruik  zakelijk en 
particulier 

     

      
Jaar 2009 

 
2010 2011 2012 Prognose 

2014 

Totaal verbruik in Aa en Hunze zakelijk 
- elektra (x 1000 kWh) 
- gas (x 1000 m3)  
 
Totaal verbruik  in Aa en Hunze 
particulier 

 
59.168 
14.737 

 

 
62.141 
14.414 

 
61.778 
15.348 

 
61.639 
14.151 

 
60.000 
14.000 

- elektra (x 1000 kWh) 
- gas (x 1000 m3) 

29.806 
18.634 

30.339 
18.881 

29.558 
18.165 

29.558 
18.224 

29.000 
18.000 
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Kader 
 

 Milieubeleidsplan 2010-2013 (vastgesteld 17-02-2010 door de raad). 

 Vergunningverlening & Handhavingsplan - Beleid en uitvoeringsprogramma VROM toezicht en 
handhaving (vastgesteld 3 juli 2012). 
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Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 
 
 

1. Afspraken maken met woningcorporaties over de verbetering van 
energieprestaties van bestaande woningen en over de toepassing van 
duurzame energiesystemen. 

2014 

2. Energie-uitwisseling stimuleren tussen bedrijven en het toepassen van 
duurzame energie bij bedrijven. 

2014 

3. Scholen stimuleren deel te nemen aan acties zoals Groene Voetstappen, 
Energy Survival, Warme Truiendag, Energieke Scholen, Check it Out, Sarah’s 
Wereld etc.. 

2014 

4. Burgers stimuleren om deel te nemen aan campagnes zoals de Warme 
Truiendag en het Klimaatstraatfeest. 

2014 

 
A5.  Ruimtelijke Ordening en milieu 

 
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Bevorderen en waarborgen van integrale toetsing van ruimtelijke plannen. 
 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 Rijksplannen voor windmolens in de Veenkoloniën . 
 

 
Kader 
 

 Milieubeleidsplan 2010-2013 (vastgesteld 17-02-2010 door de raad). 

 Vergunningverlening & Handhavingsplan - Beleid en uitvoeringsprogramma VROM toezicht en 
handhaving (vastgesteld 3 juli 2012). 
 

 Duurzaamheidsvisie vastgesteld door de raad op 25 januari 2012. 
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Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. Mogelijkheden voor het realiseren van windparken onderzoeken en zorgen voor 

besluitvorming daarover. 
2014 

2. Duurzaamheidsvisie 2012 programmatisch uitvoeren. 2014 
3. Toetsen aanvragen hogere grenswaarden geluid in het kader van 

wegverkeerslawaai. 
2014. 
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Wat mag het kosten  (x € 1.000) 
 

       

 lasten baten lasten baten lasten baten 

 rekening rekening begroting begroting begroting begroting 

 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

       

Milieubeheer 1.115 10 1.537 11 704 0 
Resultaat voor bestemming 1.115 10 1.537 11 704 0 
Mutaties reserves 132 87 0 614 0 0 
Resultaat na bestemming 1.247 97 1.537 625 704 0 
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13. Wonen en Leefomgeving 
 

Portefeuillehouder H.F. van Oosterhout / J.J. Wiersum / J.B. Wassink / H.J. Dijkstra 
  
Budgethouder H. de Groot  
  
Toekomstvisie - Ontgroening, vergrijzing en krimp. 

- Concentratie wonen (uitbreiding/inbreiding). 
- Kwalitatieve opgave (bestaand/nieuw) woningbouw: groei afstemmen op 

behoefte met accent op het bouwen in de 4 grote dorpen en beperkte bouw in 
de kleine dorpen (maatwerk). 

- Kwaliteit in woningen en voorzieningen. 
- Uitstekende omgevingskwaliteit. 
- Doorstroming op gang brengen t.b.v. starters. 
- Flexibele huisvesting en innovatieve woonvormen. 
- Een gemeente die werkt vanuit een Ja-mits houding. 

  
 

  
 

 
Collegeprogramma Kernpunt van ons beleid is de verdere ontwikkeling van de gemeente Aa en 

Hunze als een buitengewone woongemeente met hoge omgevingskwaliteit waar 
het ook goed recreëren en werken is. Wij zullen waar mogelijk en nodig 
anticiperen op de te verwachten gevolgen van de krimp van de omvang van 
onze bevolking die de komende jaren wordt verwacht. 
In de behoefte aan woonruimte zal ook kunnen worden voorzien door flexibele 
huisvesting, innovatieve woonvormen en het toestaan van wooneenheden in 
vrijkomende boerderijen of monumentale panden. 

 -  
Taakomschrijving - Het opstellen van bestemmingsplannen voor zowel bestaande als nieuwe 

woon-, werk- en recreatiegebieden. Het verstrekken van informatie over 
bestaande bestemmingsplannen en ontwerp- bestemmingsplannen aan 
derden. 

- De stelselmatige inspanning gericht op het behoud, herstel, verbetering 
herindeling of sanering van bebouwde gedeelten van het gemeentelijk 
grondgebied. 

- Het preventief en repressief toezicht op de bouwproductie en sloopactiviteiten 
alsmede het verstrekken van informatie over bouwzaken aan derden. 

- Het beheren en onderhouden van gemeentelijke eigendommen. 
- Het verstrekken van geldelijke steun voor huisvesting van gehandicapten. 
- Het realiseren van uitbreidingsplannen op basis van besluitvorming met 

betrekking tot het algemeen beleid inzake ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting en het beheren van de gemeentelijke gronden voor zover 
niet voor de openbare dienst bestemd. 
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Producten De volgende producten vallen onder het programma Wonen en Leefomgeving: 
  
 - Ruimtelijke ordening 

- Volkshuisvesting 
- Bouwkunde gemeentelijke gebouwen 
- Bouwvergunningen 
- Bouwgrondexploitatie 

 
 

 
 

A.  Ruimtelijke ordening 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 

 
Grote projecten 

Opstellen centrumvisie Rolde 

 Vaststelling van de centrumvisie Rolde die inzicht biedt in de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van: 
1. 1. het centrum van Rolde; 
2. 2. het gebied rondom de basisschool, De Boerhoorn en de voormalige garage Brands. 

 
Overig 

 Het behouden en waar mogelijk versterken van het huidige landschap en de woonomgeving. 

 De gemeente Aa en Hunze verder ontwikkelen als een buitengewone woongemeente met hoge 
omgevingskwaliteit, waar het ook goed recreëren en werken is. 

 In de behoefte aan woonruimte voorzien door flexibele huisvesting, innovatieve woonvormen en het 
toestaan van wooneenheden in vrijkomende boerderijen of monumentale panden. 

 Energiezuinig (ver)bouwen stimuleren en ondersteunen door landelijke voorlichting te vertalen naar de 
lokale situatie. 

 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 Aanstaande actualisatie (op onderdelen) van de Omgevingsvisie provincie Drenthe  
 
Kader 
 

 Landelijke wet- en regelgeving op het gebied van de ruimtelijke ordening. 

 Omgevingsvisie provincie Drenthe (2010). 

 Startnotitie harmonisatie en digitalisering van bestemmingsplannen, handboek actualisering 
bestemmingsplannen. 

 Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied. 
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Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 
 
Grote projecten 

Opstellen centrumvisie Rolde 
1. Uitvoering inrichting centrum Rolde. 2014 

 

 
Overig 

   
1. Verder uitvoering geven aan de vastgestelde “Toekomstvisie Gieten” met nadruk 

op een visie op de toekomstige functie van de Schoolstraat en de verdere 
herinrichting van de Stationsstraat e.o. 

2014 

2. Uitvoeren van de actualisatie van de bestemmingsplannen Buitengebied. 2014  
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B.  Volkshuisvesting 
 
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 De groei van de woningbouw afstemmen op de behoefte (maatwerk) met inachtneming van de 
problematiek van ontgroening, vergrijzing en krimp. 

 De doorstroming op de woningmarkt verder op gang brengen door het stimuleren van de bouw van 
starterswoningen en levensloopbestendige woningen. 

 
Kader 
 

 Omgevingsvisie provincie Drenthe. 

 Woonvisie 2011 (vastgesteld in februari 2011). 

 Nota gedifferentieerd bouwen. 

 Beleid Permanente Bewoning Recreatieverblijven. 
 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. Deelname aan de diverse provincie-brede onderzoeken rondom het thema krimp. 2014 e.v. 
2. Monitoren en periodiek actualiseren van de afspraken met de 

woningbouwcorporaties. 
2014 e.v. 

3. Het laten uitvoeren van de resterende woonwensenonderzoeken in de kernen van 
de gemeente Aa en Hunze. 

2014 
 

4. Het planologisch uitwerken van de resultaten van de gehouden startersavonden. 2014 
 
 

C.  Omgevingsvergunningen 
 

C1.  Vergunningverlening 
 
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Het beoordelen en verlenen van vergunningen, ontheffingen en meldingen volgens de wetgeving 
rondom de Wabo (omgevingsvergunning). 

 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 Vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst (RUDD) op het gebied van milieuvergunningverlening, 
milieuhandhaving en milieutoezicht per 1 januari 2014. 

 
  

91



   

Indicatoren 
 

 
 

Kader 
 

 Landelijke wet- en regelgeving. 

 Nota welstandsbeleid. 

 Vergunningverlening & Handhavingsplan - Beleid en uitvoeringsprogramma VROM toezicht en 
handhaving (vastgesteld 6 juli 2011). 

 
  

      
Onderwerp R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 B 2014 

      

Verleende Wabo-vergunningen       

      
Bouwen bouwwerk (voorheen   licht) 160 118 - -  

Bouwen bouwwerk (voorheen regulier) 220 147 - -  

Bouwen regulier - - 154 184 184 

Bouwen uitgebreid - - 7 28 28 

Afwijken bestemmingsplan regulier * * 69 67 67 

Afwijken bestemmingsplan uitgebreid * * 10 13 13 

Toestemming leegstandswet 6 13 24 45 45 

Tijdelijke omgevingsverg. pbr 8 15 2 11 11 

Sloopvergunning  40 61 76 22 ** 

Sloopmelding/toestemming - - 190 219 219 

Vergunningvrij   >119 >124 >124 

Aanlegvergunning 6 10 - -  

Wijzigen weg - - 1 1 1 

Wijzigen werk - - 5 1 1 

Inritvergunningen - - 16 17 17 

Kapvergunningen - - 72 91 91 

Gebruiksvergunningen  - - 17 22 22 

Reclamevergunningen 5 5 7 8 8 

Subtotaal 445 369 769 853 853 

      
Ander bevoegd gezag:      

      
Beschermen flora en Fauna - - 0 0 0 

Beschermen natuurgebieden - - 0 5 5 

Beschermen grondwater         gebieden - - 0 0 0 

Aanpassen rijksmonumenten - - 1 3 3 

Gemeente als adviseur - - 5 5 5 

Subtotaal 0 0 6 13 13 

      

TOTAAL 445 369 775 866 866 

   

      
Juridisch      

      
Ingediende bezwaren 25 11 12 18 18 

Ingesteld beroep 6 12 9 5 5 

Hoger beroep/Raad van State 7 - 5 2 2 

Voorlopige voorziening - 6 - 1 1 

Juridisch totaal 38 29 26 26 26 

      R=Realisatie 
B=Begroting 
NB: tabel is aangepast door invoering van de WABO per 01.10.2010 
** vanaf 01.04.2012 bestaat de reguliere sloopvergunning niet meer 

 

  

92



   

 
 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 
   

1. Uitvoeren van het “Vergunningverlening & Handhavingsplan - Beleid en 
uitvoeringsprogramma VROM toezicht en handhaving”. Het opstellen van het 
vergunningenbeleid onderdeel uitmakend van het V & H plan. 

2014 e.v. 

2. De RUDD is naar verwachting op 1-1-2014 operationeel. Team backoffice dient te 
worden aangepast als latende organisatie i.v.m. de taken die zijn overgaan naar 
de RUDD. 

2014 

3. Het beoordelen en verlenen van vergunningen, ontheffingen en meldingen 
volgens de wetgeving rondom de Wabo (omgevingsvergunning). 

2014 

 
 

C2.  Handhaving 
 
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Het op adequate wijze en zoveel mogelijk integraal handhaven van de vergunningen, ontheffingen en 
meldingen, waarbij gebruik gemaakt wordt van een risicoafweging. 

 Het op adequate wijze handhaven van bestemmingsplanbepalingen, zoals gebruiksvoorschriften e.d. 
 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 In werking treden van de Wabo (omgevingsvergunning) per 01-10-2010. 

 Beleidsregels ministerie I &M omtrent handhaving permanente bewoning recreatieverblijven. 

 Opstellen, vaststellen en implementeren van het vergunningverlening- en handhavingsplan. 

 Vorming van een Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) op het gebied van 
milieuvergunningverlening, milieuhandhaving en milieutoezicht (i.c. milieuvariant) per 01.01.2014 

 
Kader 
 

 Vergunningverlening & Handhavingsplan - Beleid en uitvoeringsprogramma VROM toezicht en 
handhaving (vastgesteld 6 juli 2011). 

 Landelijke wet- en regelgeving. 

 Plan van aanpak brandveiligheid en PBR op recreatieterreinen. 

 Aanpak brandveiligheid en PBR op recreatieterreinen (vastgesteld 12 juni 2013). 
 
 

 
 
 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

1. Uitvoeren van het “Vergunningverlening & Handhavingsplan - Beleid en 
uitvoeringsprogramma VROM toezicht en handhaving”.  

2014  

2. Uitvoering geven aan plan van aanpak brandveiligheid en PBR op 
recreatieterreinen. 

2014  

3. In Noord- Drents verband is de ontwikkeling en invoering van het Integrale                
toetsingsprotocol voor milieu-, brandveiligheid- en bouwtoezicht opgepakt. 

2014  
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D.  Bouwgrondexploitatie 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 

 
Grote projecten 

Exploitatie plan Nooitgedacht 

 Het realiseren van het woningbouwprogramma en het afsluiten van de exploitatie zonder verlies. 
 

 
Overig 

 Het voeren van een actieve grondpolitiek waarbij de groei van de woningbouw wordt afgestemd op de 
behoefte (maatwerk) met inachtneming van de problematiek van ontgroening, vergrijzing en krimp. 

 De doorstroming op de woningmarkt verder op gang brengen door het stimuleren van de bouw van 
starterswoningen en levensloopbestendige woningen. 

 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 Landelijke ontwikkeling ten aanzien van vaststelling grondprijzen. 
 
Kader 
 

 Nota Grondbeleid (2010). 

 Woonvisie 2011 (vastgesteld in februari 2011). 

 Notitie Grondbedrijf (2006). 

 Nota Overhoeken (2010). 
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Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 
 
Grote projecten 

Exploitatie plan Nooitgedacht 
1. Uitvoeren en exploiteren van het bestemmingsplan binnen de kaders van het 

bestemmingsplan en de vastgestelde grondexploitatie. 
2014-2020 

 

 
Overig 

1. Uitvoeren van de Nota Grondbeleid door o.a. het uitgeven van woningbouw- en 
bedrijfskavels, het actief verkopen van overhoekjes en het doen van strategische 
grondaankopen. 

2014  

2. Specifieke aandacht vestigen op de exploitatie van het bedrijventerrein 
Bloemakkers. 

2014  

3. Uitvoeren van het vastgestelde overhoekenbeleid. 2014  
 
 
Wat mag het kosten  (x € 1.000) 
 

       

 lasten baten lasten baten lasten baten 

 rekening rekening begroting begroting begroting begroting 

 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

       

Volkshuisvesting 170 87 203 36 145 11 
Ruimtelijke ordening 987 96 1.041 0 941 15 
Bouwkunde gemeentelijke gebouwen 92 0 105 0 159 0 
Bouwvergunningen 755 280 1.100 498 932 482 
Bouwgrondexploitatie 1.564 1.826 7.102 6.049 6.038 6.004 
Resultaat voor bestemming 3.568 2.288 9.551 6.583 8.216 6.512 
Mutaties reserves 750 360 0 1.186 0 1 
Resultaat na bestemming 4.318 2.648 9.551 7.769 8.216 6.513 
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14. Plattelands- en Natuurontwikkeling 
 

Portefeuillehouder H.F. van Oosterhout / J.J. Wiersum / J.B. Wassink 
  
Budgethouder H. de Groot 
  
Toekomstvisie - Het goede behouden. 

- Ruimte bieden voor ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het 
landschap. 

- Investeren in zorg (op maat) en ontmoeting. 
- Versterken landschappelijke kwaliteit en diversiteit op basis van de 

karakteristieken van het Drents Plateau, de Hondsrug en de 
Veenkoloniën. 

- Geen uitbreiding natuurgebieden met een wettelijke status. 
- Ruimte bieden voor initiatief uit de samenleving. 

  
  

  

  
Collegeprogramma Kernpunt van ons beleid is het goede te behouden, waarbij ruimte wordt 

geboden voor ontwikkeling, versterking en kwaliteitsverbetering van het 
landschap op basis van de karakteristieken van het Drents Plateau, de 
Hondsrug en de Veenkoloniën. Wij streven niet naar uitbreiding van 
natuurgebieden met een wettelijke status. 
In het kader van plattelandsontwikkeling en van leefbaarheid dient 
geïnvesteerd te worden in zorg (op maat) en ontmoeting en moet ruimte 
worden geboden voor initiatief uit de samenleving. Mantelzorgers en 
vrijwilligers hebben een cruciale rol en zullen daar waar mogelijk door de 
gemeente worden gefaciliteerd. 
In de dorpen streven we naar behoud en waar mogelijk versterking van 
voorzieningen, waaronder de basisscholen. Ook behoud van de eigen 
identiteit van de dorpen vinden wij belangrijk. 

  
Taakomschrijving - De ontwikkeling van het platteland als aantrekkelijke woonomgeving, 

werkomgeving en cultuur- en natuurgebied. 
- Het deelnemen aan en benutten van subsidiemogelijkheden op 

verschillende niveaus. 
  
Producten De volgende producten vallen onder het programma Plattelands- en 

Natuurontwikkeling: 
  
 - Plattelands- en natuurontwikkeling 
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Plattelands- en natuurontwikkeling 
 
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 Een vitaal platteland met leefbare dorpen en een gezonde plattelandseconomie. 

 Doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken. 

 Initiëren en uitvoeren van concrete projecten ter uitvoering van doelstellingen die voor het gebiedsgericht 
beleid zijn geformuleerd en het daarvoor benutten van subsidiemogelijkheden met gebruik van regionale, 
nationale en internationale samenwerkingsverbanden, met een zo groot mogelijke betrokkenheid van de 
bewoners van het gebied. 

 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 Gemeentelijke structuurvisie. 

 Besluitvorming begrenzing Nationaal Park / Nationaal Landschap. 

 Besluitvorming begrenzing Natura 2000 gebieden.  

 OTB – MER tracé N33. 

 Doelstellingen rijk en provincie voor realisatie windenergie. 

 Duurzaamheidsvisie: doelstelling CO2 reductie en toepassing duurzame energievormen. 
 Perspectieven door Kracht: Advies Commissie Landbouw Veenkoloniën (strategie voor de ontwikkeling 

van de landbouw in de Veenkoloniën).  
 
 
Kader 
 

 Recreatief mobiliteitsplan. 

 Integrale kansenkaart voor het Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa. 

 Nota Ruimte. 

 Provinciale Omgevingsvisie. 

 Agenda voor Vitaal Platteland. 

 Landschapsvisie Drentsche Aa. 

 Uitvoeringsprogramma nationaal landschap Drentsche Aa. 

 Gebiedsopgave Hunze. 

 Koers Noord. 

 Rijksnota voor bestuurlijke vernieuwing. 

 Agenda voor de Veenkoloniën. 

 Huisvesting onderwijs / Accommodatiebeleid Welzijn. 

 Landschapsontwikkelingsplan. 

 Watervisie Aa en Hunze. 

 Diverse dorpomgevingsplannen. 

 Duurzaamheidsvisie. 
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Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

 
Grote projecten 

Herontwikkeling Schaapskooi Balloërveld 
1. Zie hoofdstuk 1.  

 

 
Overig 

1. Uitvoeren van projecten in het kader van de bestuursopdracht Bio-energie door 
o.a. het initiëren van pilotprojecten voor toepassing van bio-energie, gericht op 
economische versterking van de landbouw in combinatie met andere ruimtelijke 
functies. 

201 4  

2. Uitwerking van Gronings model voor planvorming en deze werkwijze integreren  in 
de plansystematiek bestemmingsplan buitengebied in samenwerking met MfD 
(Milieu Federatie Drenthe) en LTO-Noord. 

2014  

3. Uitvoering projecten Agenda voor de Veenkoloniën, Gebiedsopgave Hunze, 2014 
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Integrale Kansenkaart Drentsche Aa (IKK), Landschapsvisie Drentsche Aa, en 
Beheers- Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa 2.0 (2012-2020) 
(prioritaire acties) Meerjaren-actieprogramma.. 

2014 

4. Uitvoeren dorpsomgevingsplannen: diverse kleinere projecten in kader van Lokale 
Agenda’s (incidentele last van het budget ILG). 

2014 

5. Realiseren projecten uit het plan van aanpak levend bezoekersnetwerk Drentsche 
Aa gebied (de afronding van de toegangspoorten en knooppunten). 

2014 

6. Natura 2000 Drentsche Aa mede opstellen van natuurbeheerplannen onder regie 
van Dienst Landelijk Gebied. 

2014 
 

7. Interactief uitwerken van de gekozen opstellingsvariant(en) uit de vastgestelde 
Gebiedsvisie met bewoners en initiatiefnemers van windparken. 

2014 

8. Mede opstellen van gebiedsagenda voor deelgebied Noord-Drenthe en Zuid-Oost 
Drenthe na besluit Gedeputeerde Staten inzake opheffing van de 
gebiedscommissies per 1 april 2012. Het gebiedsgericht werken zal in Drenthe 
anders vorm worden gegeven. 

2014 

9. 
10. 

 
11. 

Uitvoering geven aan de realisatie van Toegangspoort Deurze. 
Detaillering en uitvoering herinrichting knooppunt Balloo (zie ook hoofdstuk 1) 
(incidentele last van het resterend budget ILG) 
Ontwerpen en uitvoeren herinrichting knooppunt Schipborg 
(Kymmelsberg/Strubben) (incidentele last van het resterend budget ILG) 

2014 
2014 
 
2014 

 
 
Wat mag het kosten  (x € 1.000) 
 

       

 lasten baten lasten baten lasten baten 

 rekening rekening begroting begroting begroting begroting 

 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

       

Plattelands- en natuurontwikkeling 335 4 1.187 985 150 0 
Resultaat voor bestemming 335 4 1.187 985 150 0 
Mutaties reserves 115 236 0 10 0 0 
Resultaat na bestemming 450 240 1.187 995 150 0 
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15. Recreatie en Toerisme 
 

Portefeuillehouder H.F. van Oosterhout 
  
Budgethouder H. de Groot / M. Jalving 
  
Toekomstvisie - Versterking profiel als recreatiegemeente. 

- Economische pijler met sterke kansen voor verdere ontwikkeling. 
- Innovatie, samenhang, meer kwaliteit en sterkere profilering. 
- Verbreding/verdieping aanbod, kwaliteitsslag, diversificatie, samenwerking  

in regionaal verband. 
- Bieden van perspectief aan de recreatiesector. 

  
  

  
Collegeprogramma  De recreatiesector is een belangrijke economische pijler met sterke kansen 

voor verdere, duurzame ontwikkeling. Middels voorwaardenscheppend 
beleid wordt de recreatieondernemer perspectief geboden. Het profiel als 
recreatiegemeente moet worden versterkt, er zal sprake moeten zijn van 
innovatie, samenhang en kwaliteit. De recreatieondernemers hebben in 
onze visie ook zelf een belangrijke rol bij de ambitie om Aa en Hunze tot hét 
recreatiegebied van Noord-Drenthe te maken. Kernwoorden hierbij zijn: 
verbreding en verdieping van het aanbod, diversificatie en samenwerking in 
regionaal verband. Ingezet wordt op de verbetering van het wandel- en 
fietspadennet, omdat dit in hoge mate bijdraagt aan de 
recreatiemogelijkheden in de gemeente Aa en Hunze.   

  
Taakomschrijving Het bevorderen en in stand houden van recreatieve voorzieningen, 

openbaar recreatief groen en openluchtrecreatie alsmede overige 
recreatieve voorzieningen (speeltuinen en speelvoorzieningen). 

  
Producten De volgende producten vallen onder het programma Recreatie en Toerisme: 
  
 - Recreatie en toerisme 

- Speelvoorzieningen 
- Overige recreatieve voorzieningen 
- Openluchtrecreatie 

 
 

A. Recreatie en Toerisme 
 

A1.  Recreatiebeleid 
 
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
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Grote projecten 

 Project ontwikkelingen Gasselterveld 

 Een  project waarin, binnen het gebied en de kaders van de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Gasselterveld, 
een inventarisatie is gemaakt van concrete ontwikkelingen. Daarnaast wordt per concrete ontwikkeling 
inzicht gegeven in de mogelijkheden voor de gemeente om de ontwikkeling te stimuleren en wordt inzicht 
gegeven in de afstemming tussen de verschillende ontwikkelingen. 

 
Overig 

 Het duurzaam ontwikkelen en versterken van de toeristische en recreatieve sector, met inachtneming van 
de bijzondere culturele, natuurlijke en landschappelijke waarden en de belangen van de inwoners van de 
gemeente Aa en Hunze, waarbij het verbeteren van de leefbaarheid, het verhogen van bestedingen en 
het scheppen van werkgelegenheid centraal staan. 

 
Bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 

 Er zijn geen bestuurlijk relevante ontwikkelingen 
 
 
Indicatoren 
 

   
Ontwikkeling tarief toeristenbelasting 
 

  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Tarief € 0,70 € 0,75 € 0,80 € 0,85 € 0,90 € 0,95 € 1,00 € 1,00 
 
 
 
 

       
 
 
 

 

 
 
 
Banen van 12 uur of meer in de toeristische sector*  
Bron: PWR 2011 (apr. 2010 – apr. 2011)      
      
 2008 2009 2010  2011 2012 

      
Aa en Hunze 555 575 566 557 542 
Assen 1.277 1.406 1.490 1.567 1.583 
Borger-Odoorn 604 616 599 614 601 
Coevorden 892 829 870 881 718 
Emmen 1.698 1.641 1.586 1.454 1.440 
Hoogeveen 740 811 801 855 876 
Meppel 514 527 509 536 550 
Midden-Drenthe 493 486 469 467 470 
Noordenveld 632 600 591 601 595 
Tynaarlo 536 551 567 549 524 
Westerveld 605 633 615 631 632 
De Wolden 331 330 301 285 290 
           
Drenthe 8.876 9.006 8.965 8.997 8.820 
      
* volgens landelijke definitie     
     
 
Ontwikkeling aantal overnachtingen 
 

         R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 B 2014 

        
Aantal overnachtingen 937.000 917.000 1.065.000 1.177.000 1.019.000 942.000 1.063.000 

 

       R= Realisatie 
 

      
B= Begroting 
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Het aantal overnachtingen is gebaseerd op de opgaven van de recreatiebedrijven ten behoeve van de 
heffing van de toeristenbelasting. Het aantal overnachtingen sluit aan bij de geraamde opbrengsten. De 
daadwerkelijke overnachtingen zullen afwijken van de geraamde overnachtingen. Er is geen gebruik 
gemaakt van de informatie van Toerdata Noord. Het aantal overnachtingen wordt door Toerdata op een 
andere manier berekend. 
 
Ontwikkeling reserve Toeristisch Recreatieve Ontwikkelingen (TRO) 

         R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 B 2014 

        
Reserve  190.000 206.000 397.000 390.000 342.000 331.000 135.000 
        R = Realisatie 

 
      

B = Begroting na afrekening beslag t.b.v. uitvoering TROP en Gaselterveld    
        

 
 
Kader 
 

 Toeristisch en Recreatief Ontwikkelingsplan (vastgesteld in september 2009). 

 Nota Kampeerbeleid (vastgesteld in 2008). 
 
 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
Grote projecten 

 
 Project Ontwikkelingen Gasselterveld 
1. Stimuleren initiatiefnemers tot uitvoering mogelijke ontwikkelingen op basis van de 

per ontwikkeling vastgestelde Projectmatige aanpak, o.a. realisatie Wildpark 
Gasselterveld. 

2014  

2. Zorgdragen voor een goede afstemming (bedrijfsmatige) ontwikkeling zandwinplas 
en recreatieve- en natuurontwikkelingen op basis van Ruimtelijke 
Ontwikkelingsvisie Gasselterveld. 

2014  

 
Overig 

1. Uitvoering geven aan de visie en het actieplan op het gebied van recreatie en 
toerisme (TROP). 

2014  

2.  Participeren in fiets-, wandel- en ruiterpadenplan. 2014 
3. Deelname aan het project Geopark Hondsrug  2014 
4. 

 
Opstellen en uitvoeren plan mbt marketing en promotie van het toeristisch aanbod 
in het Hunzegebied met als doel om het aantal bezoekers aan dit gebied in de 
toekomst te handhaven cq. te vergroten 

2014  
 
 

5. Herijken van het TROP. 2014 
 

B. Speelvoorzieningen 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 

 In stand houden van veilige speelvoorzieningen. 
 
Kader 
 

 Notitie Speelvoorzieningen vastgesteld in de raad van 29 januari 2003. 
 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

   
1. Evalueren en eventueel bijstellen huidige beleid inzake speelvoorzieningen. 2014 
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Wat mag het kosten  (x € 1.000) 
 

       

 lasten baten lasten baten lasten baten 

 rekening rekening begroting begroting begroting begroting 

 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

       

Recreatie en toerisme 248 38 213 0 205 0 
Speelvoorzieningen 69 6 112 0 90 0 
Overige recreatieve voorzieningen 21 0 8 0 5 0 
Openluchtrecreatie 68 0 196 0 85 0 
Resultaat voor bestemming 406 44 529 0 384 0 
Mutaties reserves 5 4 0 132 0 0 
Resultaat na bestemming 411 48 529 132 384 0 
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16. Financiën en Bedrijfsvoering 
 

Portefeuillehouder H.F. van Oosterhout / J.B. Wassink 
  
Budgethouder F. Snoep / M. Jalving / H. de Groot /B. van Spronsen 
  
Toekomstvisie Ambities 

Hét loket zijn voor burgers, ondernemers en instanties. 
Meer bestuurskracht, daadkracht en externe gerichtheid. 
Gemeente als regisseur. 
Samenwerking met andere overheden, instanties, ondernemers en burgers. 
 
Anno 2020 
Een flexibele en slagvaardige gemeente die zich snel kan aanpassen in en 
aan een dynamische omgeving. 
Een gemeente die actief samenwerking zoekt met overheden, instanties, 
ondernemers en burgers. 
Een gemeente die werkt vanuit een ja-mits-houding. 

  
  

  
Collegeprogramma  Kernpunt van ons beleid is besturen op hoofdlijnen met een zo groot 

mogelijke zelfstandigheid tijdens de uitvoering. Daarbij hoort een goede 
planning vooraf en een helder systeem van verantwoording en controle 
achteraf. 
Een sluitende begroting met daarbij behorend meerjarenperspectief is 
uitgangspunt voor een verantwoord financieel beleid. In samenhang 
daarmee zullen we terughoudend zijn in de doorvoering van 
lastenstijgingen. De kostendekkendheid van de gemeentelijke tarieven is 
uitgangspunt. 
Op het gebied van de bedrijfsvoering staan we een flexibele en slagvaardige 
gemeentelijke organisatie voor, die zich snel kan aanpassen in en aan een 
dynamische omgeving. De gemeente zoekt actief samenwerking met andere 
overheden, instanties en burgers.  
Binnen het bezuinigingstraject is als uitgangspunt geformuleerd, dat de 
bedrijfsvoering 25% van de totale bezuinigingen moet opleveren. Door een 
combinatie van efficiencymaatregelen en dienstverlening en door reductie 
van taken zullen deze bezuinigingen worden doorgevoerd. 

 -  
Taakomschrijving - Het optimaal afstemmen van het liquide middelenniveau op de actuele 

financieringsbehoefte door middel van het aantrekken van kortlopende of 
langlopende geldleningen en het tijdelijk beleggen van “overtollige” 
gelden. 

- Het heffen en innen van de volgende belastingen: 
- Onroerende zaakbelastingen. 
- Toeristen- en forensenbelasting. 

- Afdoening van bezwaarschriften. 
- Voorbereiding en begeleiding van het taxatieproces. 
- Het verwerken van de mutaties in de belastingbestanden en de 

aanlevering van de economische waarden aan de waterschappen en de 
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Rijksbelastingdienst (Wet WOZ). 
- Opstellen begroting/rekening. 

  
Producten De volgende producten vallen onder het programma Financiën en 

Bedrijfsvoering: 
  
 - Algemene uitkering 

- Algemene baten en lasten 
- Gemeentelijke belastingen 
- Geldleningen 
- Geldleningen en uitzettingen lang 
- Nutsbedrijven 
- Uitvoering wet WOZ 
- Overige financiële middelen 
- Saldo van kostenplaatsen 
 

 
 

Financiën en Bedrijfsvoering 
 
 

Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014 
 
Grote projecten 

Nieuwe organisatie 

 Een professionele organisatie voor de komende 10 jaar die flexibel genoeg is om burgers, bedrijven en 
instellingen op een goede manier van dienst te zijn in een context van versneld op de gemeente 
afkomende veranderingen. 

 

 Bezuinigingstraject 2012-2015 

 Sluitende begrotingen in de jaren 2012-2015. 
 
Overig 

 Onze dienstverlening versterken en aanpassen aan de eisen van deze tijd, gebruikmakend van alle 
nieuwe mogelijkheden die vooral de ICT-ondersteuning hierbij kan bieden. 

 In onze organisatie een doorontwikkeling bewerkstelligen met een omslag van vooral specifieke 
inhoudelijke deskundigheid naar een meer dienstverlenende instelling. 

 Brede en flexibele inzetbaarheid van medewerkers in het licht van de ontwikkeling van een krappere 
arbeidsmarkt en vergrijzing. 

 In deze bestuursperiode in het personeelsbeleid de ontwikkeling van medewerkers centraal stellen.  

 De kostendekkendheid van de gemeentelijke tarieven, binnen de wettelijke toegestane kaders, gefaseerd 
verhogen tot 100%. 

 
 

 
000000 

Wat gaan we doen in 2014 Wanneer 

 
Grote Projecten 

Bezuinigingstraject 2012-2016 
1. Realiseren van de bezuinigingstaakstelling gedurende de jaren 2012-2016 . 

 
2014-2016 

 

 
Overig 

1. Uitvoering geven aan de plannen van de vier werkgroepen van de nieuwe 
organisatie. Het betreft de werkgroepen: aantrekkelijke werkgever, organisatie 
gegevens- en applicatiebeheer, facilitair servicepunt en integratie van beleid en 
programmasturing.   

2014 

2. In de vorm van organisatiebrede en individuele trainingen en opleidingen werken 
aan de ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers. 
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3. Invulling geven aan de samenwerking met andere Drentse gemeenten 
 

2014 

 
In de paragraaf Bedrijfsvoering zijn bovengenoemde en ook andere activiteiten nader uitgewerkt.   
 
Wat mag het kosten  (x € 1.000) 
 

       

 lasten baten lasten baten lasten baten 

 rekening rekening begroting begroting begroting begroting 

 2012 2012 2013 2013 2014 2014 

       

Algemene uitkering 0 24.183 0 22.892 0 22.358 
Algemene baten en lasten 478 18 86 0 -566 28 
Gemeentelijke belastingen 126 4.353 158 4.624 194 4.688 
Geldleningen en uitzettingen lang 148 2.079 130 2.161 152 2.143 
Nutsbedrijven 96 316 77 172 77 172 
Uitvoering wet WOZ 278 0 296 0 259 0 
Overige financiële middelen 482 77 0 79 0 95 
Saldo van kostenplaatsen 338 325 1.261 208 534 210 
Resultaat voor bestemming 1.947 31.351 2.009 30.135 651 29.693 
Mutaties reserves 5.637 4.432 488 2.149 458 38 
Resultaat na bestemming 7.584 35.784 2.497 32.284 1.108 29.731 
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2.1.2 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Het betreft met name de OZB, 
de toeristenbelasting, de forensenbelasting en de uitkering uit het gemeentefonds. Deze middelen kennen 
in tegenstelling tot heffingen als de riool- of afvalstoffenheffing geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet 
vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen in de 
programma’s, waarvan ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. Voor het 
totaalbeeld van alle lokale heffingen wordt verwezen naar paragraaf 2.2.1 lokale heffingen. 
 

Overzicht algemene dekkingsmiddelen 
 
In de tabel wordt een overzicht gegeven van de algemene dekkingsmiddelen. Onder de tabel worden de 
onderdelen kort toegelicht. In hoofdstuk 3, de financiële begroting, wordt ingegaan op de financiële positie 
en wordt een overzicht van de lasten en baten gegeven. 
 

       Algemene dekkingsmiddelen     
(bedragen * € 1.000)      
 Realisatie Begroting    

 2012 2013* 2014 2015 2016 2017 

       

Lokale heffingen:       

       

Onroerende zaakbelastingen  3.342 3.436 3.663 3.728 3.794 3.870 

Toeristenbelasting 859 1.063 1.063 1.111 1.111 1.159 

Forensenbelasting 113 113 115 117 119 121 

       

Algemene uitkering uit het 
gemeentefonds** 

24.183 22.892 23.147 21.754 21.914 21.869 

       

Dividenden  245 174 190 190 190 190 

       

Algemene Reserve 3.349 2.012 2.327 154 423 135 

       

Overige eigen middelen:       

Bespaarde rente 1.921 2.007 1.998 1.921 1.916 1.898 

       

Totaal algemene dekkingsmiddelen 34.012 31.697 32.503 28.975 29.467 29.242 
       

* Raming inclusief begrotingswijzigingen. 
** Algemene uitkering uit het gemeentefonds op basis van de meicirculaire 2013 inclusief inschatting effecten rijksbezuinigingen. Zie 
ook hoofdstuk 3.1.4. 
 

Lokale heffingen 
 
De inkomsten uit de onroerende zaakbelastingen voor 2014 zijn geraamd op basis van een trend van 1,39%  
en areaalontwikkeling. Daarnaast wordt in het kader van de bezuinigingen (“communicerende vaten”) nog 
een extra opbrengst geraamd ter compensatie van de lagere kosten van afvalverwerking en de daardoor 
lager uitvallende afvalstoffenheffing. Voor de jaren 2015 t/m 2017 is de raming gebaseerd op de OZB-
opbrengst van een voorafgaand jaar plus de trend en de meeropbrengst als gevolg van het areaal accres 
(areaal accres 2015 t/m 2017 € 4.000 per jaar). 
 
De ramingen voor de forensenbelasting worden bepaald door de raming van een voorafgaand jaar plus de 
trendmatige ontwikkeling van 1,75% voor 2015, 2016 en 2,0% voor 2017. 
 
Voor het beleid omtrent de lokale heffingen wordt verder verwezen naar paragraaf 2.2.1. 
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Algemene uitkering uit het gemeentefonds 
 
De algemene uitkering is berekend op basis van de meicirculaire 2013 en gemuteerd met de inschatting van 
de effecten van de rijksbezuinigingen. Zie voor een verdere toelichting over de Algemene uitkering uit het 
Gemeentefonds Hoofdstuk 3.1.4 ‘niet-ter afweging staande onderwerpen in 2014’. 
 
 

Dividenden 
 
De gemeente Aa en Hunze ontvangt jaarlijks dividenduitkeringen uit hoofde van haar aandelenbezit in de 
Bank Nederlandse Gemeenten, Enexis, Essent Milieu en de Waterleidingmaatschappij Drenthe (in 2014 
totaal € 190.000).  
 
 

Algemene Reserve 
 
Voor 2014 wordt per saldo een onttrekking aan de VAR verwacht van € 2,3 miljoen. Voor de periode 2015-
2017 wordt een onttrekking van in totaal € 0,7 miljoen geraamd. 
 
 

Overige eigen middelen 
 
Bespaarde rente 
De bespaarde rente van reserves wordt als algemeen dekkingsmiddel in de exploitatie aangewend. 
 
Middelen grondbedrijf 
In de raadsvergadering van 6 juli 2005 is besloten dat ‘met ingang van 2006 geen financiële onttrekking 
meer uit het grondbedrijf zal plaatsvinden, anders dan vastgelegd in de Nota Grondbeleid en zulks tot het 
tijdstip waarop verwachte winsten daadwerkelijk zijn gerealiseerd en het weerstandsvermogen voor 
algemene risico’s op een aanvaardbaar niveau is’. Met andere woorden: er worden geen onttrekkingen uit 
de grondexploitaties geraamd ten gunste van de algemene middelen. 
 

Saldo financieringsfunctie 
 
De gemeente Aa en Hunze heeft ter financiering van haar activiteiten in totaal € 18 miljoen aangetrokken. 
De boekwaarde hiervan bedraagt op 1 januari 2014 € 4,6 miljoen. De hiermee gepaard gaande rentelasten 
bedragen € 246.000 (gemiddeld 5,3%). Deze lasten worden volledig toegerekend aan de diverse 
programma’s op basis van de boekwaarde van de investeringen; het rente-omslagpercentage bedraagt 5%. 
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2.2 De paragrafen 
 
 
Door middel van de paragrafen wordt themagewijs een dwarsdoorsnede van de begroting gegeven. 
 
De volgende paragrafen zijn opgenomen: 
 
2.2.1 Lokale heffingen 
2.2.2 Weerstandsvermogen 
2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen 
2.2.4 Financiering 
2.2.5 Bedrijfsvoering 
2.2.6 Verbonden partijen 
2.2.7 Grondbeleid 
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2.2.1 Lokale heffingen 
 
In hoofdstuk 1 bent u geïnformeerd over de ontwikkeling van de lokale lastendruk. Voor informatie over de 
lokale lastendruk wordt u naar dit hoofdstuk verwezen. 
  
De lokale heffingen kunnen worden onderscheiden in belastingen en retributies. 
Belastingen zijn verplichte betalingen waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie van de gemeente 
tegenover staat. De onroerende zaakbelastingen (OZB), afvalstoffenheffing, rioolheffing, toeristenbelasting 
en forensenbelasting vallen hieronder. 
Retributies zijn betalingen die krachtens algemene regelen worden gevorderd ter zake van een concrete 
door de gemeente bewezen dienst. Hierbij valt te denken aan leges, brandweerrechten en 
lijkbezorgingsrechten. 
De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. 
Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen horen is de OZB de belangrijkste.  
De OZB is ca. 11,15% van de totale algemene dekkingsmiddelen. 
De andere belastingen die als algemeen dekkingsmiddel dienen zijn de toeristenbelasting en de 
forensenbelasting. Heffingen die ter dekking van specifieke kosten dienen zijn de afvalstoffenheffing en de 
rioolheffing.  
 

  
Tarieven  
 2013 2014 

Onroerende zaakbelastingen   

  
OZB-eigenaren woningen naar percentage van de waarde  
OZB-eigenaren niet-woningen naar percentage van de waarde 
OZB-gebruikers niet-woningen naar percentage van de waarde 

 
0,0939%  
0,1446% 
0,0988% 

 
0,1082% 
0,1637% 
0,0995% 

   
Forensenbelasting    
- Waarde tot € 50.000  167,40 169,75 
- Waarde van € 50.000 tot € 75.000                   293,10 297,15 
- Waarde van € 75.000 tot € 130.000  418,55 424,35 
- Waarde van € 130.000 tot € 200.000  544,65 552,20 
- Meer dan € 200.000  669,65 678,95 
   
Toeristenbelasting 1,00 1,00 
   
Afvalstoffenheffing   
- Eenpersoonshuishouding 183,25 174,50 
- Meerpersoonshuishouding 244,35 232,70 
   
Rioolheffing   
-    WOZ-waarde van € 0 tot € 15.000 0,00 0,00 
- WOZ-waarde van € 15.000 tot € 50.000 68,00 68,00 
-    WOZ-waarde van € 50.000 tot € 100.000 145,00 145,00 
- WOZ-waarde van € 100.000 tot € 150.000 180,00 180,00 
- WOZ-waarde van € 150.000 tot € 250.000 192,00 192,00 
- WOZ-waarde van € 250.000 tot € 400.000 202,00 202,00 
- WOZ-waarde van € 400.000 tot € 600.000 233,00 233,00 
- WOZ-waarde van € 600.000 tot € 800.000 258,00 258,00 
- WOZ-waarde van € 800.000 tot € 1.000.000 310,00 310,00 
- WOZ-waarde van € 1.000.000 tot € 2.000.000 516,00 516,00 
- WOZ-waarde van € 2.000.000 tot € 10.000.000 7.727,00 7.727,00 
- WOZ-waarde van € 10.000.000 tot € 25.000.000 10.302,00 10.302,00 
- WOZ-waarde van € 25.000.000 tot € 50.000.000 15.453,00 15.453,00 
- WOZ-waarde vanaf € 50.000.000 30.906,00 30.906,00 
-    
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Geraamde inkomsten (afgerond op € 1.000) 
 

    
 2013* 2014 ** 

    
OZB 3.436.000 3.663.000 *** 
Forensenbelasting 113.000 115.000  
Toeristenbelasting 1.063.000 1.063.000  
Afvalstoffenheffing 2.414.000 2.299.000 **** 
Rioolheffing 2.501.000 2.416.000 ***** 
Bouwleges/Leges omgevingsvergunning 451.000 451.000  
Leges burgerzaken 397.000 401.000  
Lijkbezorgingsrechten 204.000 220.000  
Overige leges (programma 4 economische zaken) 25.000 8.000 

 
 

    * Raming inclusief begrotingswijzigingen 
** Raming primitieve begroting inclusief voorstellen collegeprogramma 
*** Inclusief trend 1,39%, areaalaccres 2014, compensatie verlaging afvalstoffenheffing, verlaging compensatie  rioolheffing 
**** 
***** 

Kosten minus € 100.000 (“communicerende vaten”) 
Inclusief vijveronderhoud 

  
 
Prestatiegegevens  
 
Gecombineerde aanslag OZB, Afvalstoffenheffing en Rioolheffing 
De afvalstoffenheffing en rioolheffing worden in eigen beheer opgelegd gecombineerd met de aanslag 
onroerende zaakbelastingen/WOZ-beschikking. 
 
      
    2012 2013 

Totaal aantal aanslagbiljetten    12.353 12.400 
Aantal aanslagen OZB eigenaren    13.268 13.291 
Aantal aanslagen OZB gebruikers    1.179 1.154 
Aantal aanslagen Afvalstoffenheffing    10.541 10.575  
Aantal aanslagen Rioolheffing    12.559 12.578 
Aantal kwijtscheldingen OZB/rioolheffing    0 0 
Aantal kwijtscheldingen afvalstoffenheffing    225 250 
Aantal automatische incasso    5.850 5.850 
Aantal aanmaningen       600 500 
Aantal dwangbevelen    260 250 
      
 
 
Toeristenbelasting en forensenbelasting 

 
    
  2012 2013 

 
Aantal aanslagen toeristenbelasting  135 135 

waarvan aantal automatische incasso toeristenbelasting  28 30 

Aantal aanslagen forensenbelasting  376 360 

waarvan aantal automatische incasso forensenbelasting  115 115 

    
 
Toeristenbelasting en forensenbelasting komen niet voor kwijtschelding in aanmerking. 
 
Overige belastingen/rechten 
Per jaar worden ongeveer 2.500 nota’s verzonden. De nota’s hebben betrekking op diverse soorten leges. 
Er worden op jaarbasis ongeveer 350 herinneringen/aanmaningen verzonden en ca. 15 dwangbevelen 
betekend. Deze overige belastingen/rechten komen niet voor kwijtschelding in aanmerking.  
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Beleid ten aanzien van de lokale heffingen 
 
OZB 
In het belastingjaar 2014 worden de onroerende zaakbelastingen geheven op basis van de WOZ-waarden 
die naar peildatum 1 januari 2013 worden vastgesteld. Uit voorlopige berekeningen blijkt dat de gemiddelde 
waarde van woningen ten opzichte van peildatum 1 januari 2012 is gedaald met 7,5%. De gemiddelde 
waarde van niet-woningen is met 5% gedaald. 
 
Voor de berekening van het tarief voor 2014 wordt uitgegaan van de OZB-opbrengst 2013, inclusief een 
trendmatige verhoging van 1,39% en areaalontwikkeling. Daarnaast wordt in het kader van de 
bezuinigingen (“communicerende vaten”) nog een extra opbrengst geraamd ter compensatie van verlaging 
afvalstoffenheffing (€ 100.000) en compensatie verlaging rioolheffing (€ 75.000). De totale opbrengst voor 
2014 wordt geraamd op € 3.663.000 
 
De lokale lasten van burgers worden gezien als communicerende vaten omdat het er voor de inwoner 
uiteindelijk om gaat wat zijn totale lastendruk is, wat moet hij betalen. Daarom kan een verlaging van de 
afvalstoffenheffing en de rioolheffing gecompenseerd worden door een even grote verhoging van de OZB. 
Omdat de afvalstoffenheffing wordt geheven van gebruikers van woningen is er voor gekozen om de OZB 
compensatie ook alleen ten laste van de woningen te brengen en niet ten laste van de niet-woningen. De 
compensatie voor de rioolheffing wordt ten laste gebracht van de eigenaren van de woningen en de niet-
woningen. 
 
Bij de berekening van de nieuwe tarieven en opbrengst moet rekening worden gehouden met de daarvoor 
geldende wettelijke kaders zoals aangegeven in de Gemeentewet.  
 
Er bestaat een relatie tussen de OZB en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De Financiële 
Verhoudingswet regelt onder meer de verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds over de 
gemeenten. De algemene uitkering wordt over de gemeenten verdeeld met behulp van verdeelmaatstaven 
die verschillen in kosten weerspiegelen, maar ook verschillen in belastingcapaciteit. De belastingcapaciteit 
is een afgeleide van de waarde van onroerende zaken. Gemeenten met binnen hun grenzen veel hoog 
gewaardeerde onroerende zaken ontvangen een lagere uitkering dan soortgelijke gemeenten met minder 
waardevolle onroerende zaken.  
 
Het is de planning dat de aanslagen OZB 2014 met dagtekening 31 januari 2014 worden opgelegd. 
 
Herwaardering naar waardepeildatum 1 januari 2013 
De Wet WOZ stelt steeds hogere eisen aan de WOZ-administratie. De WOZ-waarde zal voor steeds meer 
doeleinden worden gebruikt (o.a. berekening huurprijzen, financieringen etc.).  
De WOZ-waarde wordt door ons al gebruikt voor het bepalen van het tarief voor de onroerende 
zaakbelastingen, de rioolheffing en de forensenbelasting. De WOZ-administratie is één van de zogeheten 
basisadministraties. Wij zijn in juli 2011 gestart met diverse werkzaamheden om in de toekomst gegevens 
uit te kunnen wisselen met de landelijke voorziening WOZ.   
 
Momenteel zijn we volop bezig met de herwaardering van onroerende zaken naar waardepeildatum  
1 januari 2013. Voor de herwaardering gebruiken wij het taxatiepakket, 4WOZ.  
Zowel de woningen als de niet-woningen worden in eigen beheer gewaardeerd. Bij de herwaardering van 
niet-woningen worden wij ondersteund door een extern bureau. De agrarische objecten en de incourante 
objecten worden geautomatiseerd getaxeerd middels een koppeling met de landelijke taxatiewijzers (TIOX).  
  
De beschikkingen voor het jaar 2014 moeten voor 1 maart 2014 worden verzonden. De WOZ-beschikking 
wordt gecombineerd met de aanslag gemeentelijke belastingen opgelegd met dagtekening 31 januari 2014. 
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De WOZ-waardering vindt jaarlijks plaats. De periode tussen de peildatum en de aanvang van het tijdvak is  
1 jaar. In het jaar 2014 zal er een nieuw WOZ-tijdvak ingaan met waardepeildatum 1 januari 2013. 
 
Afvalstoffenheffing 
Als uitgangspunt voor de bepaling van het tarief voor de afvalstoffenheffing geldt 100% kostendekkendheid.  
De kosten van de gemeentereiniging worden voor 2014 geraamd op € 2.299.000. Hierop is een bedrag van  
€ 100.000 in mindering gebracht in verband met de in de toekomst te verwachten lagere kosten van 
afvalverwerking (zie ook de tekst m.b.t. de communicerende vaten bij het onderdeel OZB).  
  
Heffingssystematiek  
De afvalstoffenheffing is een tijdstipafhankelijke heffing. Dit betekent dat degene die op 1 januari van het 
belastingjaar gebruiker is van een perceel, voor het gehele jaar belastingplichtig is voor de 
afvalstoffenheffing. Bij wijzigingen in de loop van het belastingjaar (vestiging in onze gemeente, verhuizing 
naar andere gemeente of overlijden) ontvangt een burger geen aanvullende aanslag of vermindering van de 
aanslag. 
 
Rioolheffing 
Het Verbreed Gemeentelijk Riolering Plan (VGRP) vormt de basis voor de te plegen investeringen. De te 
plegen investeringen vanuit het VGRP worden gedekt uit de rioolheffing. De opbrengst voor de rioolheffing 
wordt geraamd op € 2.416.000.  
Voor 2014 is een verlaging van de rioolheffing mogelijk van 5%. Het voorstel bij de structurele bezuinigingen 
om de kosten voor vijveronderhoud door te berekenen in de rioolheffing betekent een tariefsverhoging van 
1,5% (afgerond een bedrag van € 40.000). Per saldo wordt de rioolheffing daardoor met 3,5% naar beneden 
bijgesteld. Daarnaast wordt een belastingruil met de OZB (zie ook de tekst m.b.t. de communicerende vaten 
bij het onderdeel OZB) voorgesteld van € 75.000 (omgerekend 3% rioolheffing). 
Omdat er sprake is van een waardedaling van de onroerende zaken binnen de gemeente en de rioolheffing 
gerelateerd is aan de WOZ-waarde blijven de tarieven, ondanks de compensatie van € 75.000, voor 2014 
ongewijzigd ten opzichte van 2013.  
 
Wijziging van het rioolrecht in rioolheffing 
De Tweede Kamer heeft op 15 februari 2007 de Wet Gemeentelijke Watertaken aangenomen. Met de 
komst van deze nieuwe wet hebben gemeenten een sterkere regierol gekregen in het omgaan met 
regenwater in bebouwd gebied en het aanpakken van stedelijke grondwaterproblemen. Om deze nieuwe 
taken te kunnen financieren is het huidige rioolrecht omgevormd tot een bredere rioolheffing.  
Vanaf 1 januari 2010 kunnen gemeenten enkel rioolheffing in rekening brengen. De rioolheffing is een 
bestemmingsbelasting en dient ter bekostiging van de gemeentelijke watertaken voor afvalwater, 
hemelwater en grondwater. Ook wel de verbrede rioolheffing genoemd. Met de komst van de verbrede 
rioolheffing hoeft het individuele profijt van rioolheffing niet meer te worden aangetoond. De mate van 
gebruik van de voorzieningen per individueel perceel heeft slechts een klein effect op de totale kosten. 
 
Heffingssystematiek  
De rioolheffing is een tijdstipafhankelijke heffing. Dit betekent dat de rioolheffing wordt geheven van degene 
die op 1 januari van het belastingjaar eigenaar is van een perceel. Het tarief is afhankelijk van de WOZ-
waarde van het perceel. 
 
Toeristenbelasting 
Zowel binnen het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Drenthe als binnen het 
portefeuillehoudersoverleg Financiën van de VDG wordt gestreefd naar uniformiteit ten aanzien van het 
tarief voor de toeristenbelasting in alle Drentse gemeenten. Het beleid is om ons te conformeren aan de 
afspraken die wij in dit verband hebben gemaakt met het Recreatieschap Drenthe. Deze afspraken zijn ook 
opgenomen in het TROP. Het Recreatieschap Drenthe heeft verzocht om voor het jaar 2014 het tarief van 
2013, € 1,00, te bevriezen. Voorgesteld wordt daarom om  het tarief voor de toeristenbelasting 2014 niet te 
wijzigen. De primitief geraamde opbrengst voor het belastingjaar 2014 bedraagt € 1.063.000. 
 
Voor het opleggen van de aanslagen toeristenbelasting handhaven wij het in 2004 ingevoerde systeem 
waarbij in het belastingjaar een voorlopige aanslag wordt opgelegd op basis van gegevens van het 
voorgaande jaar. Zoals hierboven aangegeven wordt de voorlopige aanslag 2014 gebaseerd op 75% van 
het aantal overnachtingen van het voorgaande jaar.  
Na afloop van het belastingjaar zal een definitieve aanslag worden opgelegd op basis van de werkelijke 
overnachtingen die in het belastingjaar hebben plaatsgevonden. 
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Op deze manier worden inkomsten eerder gegenereerd waardoor er geen renteverlies ontstaat. Dit 
betekent dat de recreatieondernemers in het jaar dat zij de toeristenbelasting ontvangen, deze ook 
grotendeels afdragen aan de gemeente. 
 
Evenals in 2013 is het mogelijk voor recreatieondernemers om het nachtverblijfregister digitaal te 
verstrekken.  
Net als vorig jaar zal, in navolging van ontwikkelingen bij de landelijke overheid om te komen tot 
administratieve lastenverlichting voor burgers en bedrijven binnen de gemeente en ook voor de gemeente 
zelf, geen aanslag toeristenbelasting worden opgelegd als er minder dan 50 overnachtingen hebben 
plaatsgevonden. 
 
Forensenbelasting 
Wij stellen u voor om de tarieven voor de forensenbelasting trendmatig te verhogen met 1,39%. 
De geraamde inkomst voor 2014 bedraagt € 115.000. Met ingang van 1 januari 2014 worden de waarden 
opnieuw vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2013. Ondanks dat uit marktanalyse blijkt dat de 
gemiddelde waarde van recreatiewoningen in de periode tussen de peildatum 1 januari 2012 en  
1 januari 2013 is gedaald hoeven de waardeklassen niet te worden verlaagd of verhoogd.  
 
Leges 
Voor de bepaling van de tarieven voor de leges geldt als uitgangspunt dat deze 100% kostendekkend zijn.  
De leges worden verhoogd met 1,39% met uitzondering van de bij wet geregelde legesbedragen. De 
opbrengst voor de bouwleges, leges burgerzaken en overige leges bedraagt € 860.000. 
 
Lijkbezorgingsrechten 
De opbrengst voor de lijkbezorgingsrechten bedraagt voor 2014 € 220.000 
Met de vaststelling van de nota kostendekkendheid 2011 is besloten om met ingang van het begrotingsjaar 
2012 de lijkbezorgingsrechten weer te bepalen conform de kostentoerekeningsmethode uit 2005 en om de 
daaruit voortvloeiende verhoging gefaseerd over vier jaar door te berekenen in de tarieven. Dat betekent dat 
naast de trendmatige verhoging een extra verhoging moet worden toegepast (zie ook hoofdstuk 2.1 
onderdeel bezuinigingstraject structureel) hetgeen leidt tot een verhoging van 10%. 
 

Kwijtscheldingsbeleid 
Gemeenten kunnen met inachtneming van de Invorderingswet 1990 kwijtschelding verlenen van 
gemeentelijke heffingen. Gemeenten beslissen zelf of, en zo ja voor welke heffingen kwijtschelding kan 
worden verkregen. Gemeenten zijn gebonden aan de landelijke Uitvoeringsregeling. Alleen ten aanzien van 
kosten van bestaan hebben gemeenten de mogelijkheid om af te wijken van de regeling. 
De rijksregeling gaat uit van 90% van de bijstandsnorm als norm voor het verlenen van kwijtschelding. 
In de gemeente Aa en Hunze is er voor gekozen om 100% van de bijstandsnorm als bestaansminimum te 
hanteren. Onze kwijtscheldingsnorm is daarmee maximaal c.q. zo ruim mogelijk. Daarnaast is besloten om 
kwijtschelding mogelijk te maken voor OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Voor mensen met een 
inkomen dat iets meer bedraagt dan het minimum kan een gedeeltelijke kwijtschelding worden verleend. 
 
Vanaf 1 juli 2005 wordt de kwijtscheldingsregeling uitgevoerd door de ISD te Assen. De 
kwijtscheldingsverzoeken worden sinds 2011 beoordeeld door Hefpunt in Groningen. Voor burgers is dit 
een aanzienlijke administratieve lastenverlichting omdat zij voor kwijtschelding van zowel de gemeentelijke 
belastingen als de waterschapsbelastingen vanaf 2011 nog maar één formulier hoeven in te vullen. Wie al 
eens kwijtschelding heeft ontvangen, ontvangt automatisch opnieuw kwijtschelding als er sprake is van 
ongewijzigde omstandigheden. 
 
Volume en bedrag kwijtschelding OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing 
 
 

    
 2012 2013 2014 

OZB 3 450 0 0 0          0 
Afvalstoffenheffing 235 50.000 250 46.000 250 44.000 
Rioolheffing 3 575 0 0 0          0 
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2.2.2 Weerstandsvermogen 
 
De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Dit is van belang wanneer er zich 
een financiële tegenvaller voordoet. 
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (zijnde de middelen en 
mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en alle 
risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de 
financiële positie. 
 

Weerstandscapaciteit 
 
Incidentele en structurele weerstandscapaciteit 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele (vermogenssfeer) en structurele (exploitatiesfeer) 
weerstandscapaciteit. 
Met incidentele weerstandscapaciteit wordt bedoeld het vermogen om eenmalige tegenvallers op te kunnen 
vangen zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. En met structurele 
weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers 
in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de bestaande 
taken.  
1. Incidentele weerstandscapaciteit 

Onder incidentele weerstandscapaciteit wordt begrepen: 
a) De vrije algemene reserve (VAR) en het weerstandsdeel (WAR) 
b) De algemene reserve grondbedrijf 
c) De overige ongebonden reserves (waarvoor nog geen wettelijke verplichtingen zijn aangegaan) 
d) De stille reserve(s) (activa met nul boekwaarde en direct verkoopbaar) 

2. Structurele weerstandscapaciteit 
Onder de structurele weerstandscapaciteit wordt begrepen: 
a) de raming voor onvoorzien en het begrotingssaldo 
b) de onbenutte belastingcapaciteit 
c) eventuele stelposten (waarvoor nog geen verplichtingen zijn aangegaan) 

 
 
Weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer (geprognosticeerd naar 31 december 2014) 

     
- Vrije Algemene Reserve (VAR)*   8.066.000  

- Weerstandsdeel Algemene Reserve (WAR)   3.455.000  

- Algemene Reserve Grondbedrijf   7.343.000  

- Overige Vrije Reserves   -  

- Stille Reserves   -  

Totaal weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer   18.864.000 (a) 

     
Weerstandscapaciteit in de exploitatiesfeer     

Onbenutte belastingcapaciteit: opbrengst  lasten/norm**  

- OZB-tarief 3.663.000  3.520.000  

- Rioolheffing kostendekkend tarief 2.416.000  2.416.000  

- Afvalstoffen kostendekkend tarief 2.299.000  2.299.000  

 8.378.000  8.235.000  

Verschil tussen norm en opbrengst   -143.000  

Bij:     

Raming onvoorzien***   23.000  

Vrije stelposten:   0  

Totaal weerstandscapaciteit in de exploitatiesfeer   -120.000 (b) 

     

Totaal weerstandscapaciteit   18.744.000 (a+b) 

     
*    Stand van de VAR inclusief de voorgestelde toevoeging van € 749.000 en de onttrekking in 2014 van € 3.076.500, zie de 

uiteenzetting financiële positie 3.1.  
* *   De limitering  van OZB-tarieven is per 1 januari 2008 afgeschaft. Wel heeft het kabinet als voorbehoud gemaakt dat de 

opbrengststijging landelijk beperkt moet blijven. Daartoe is een macronorm ingesteld. Voor 2014 is deze norm 2,45%. 
*** De post onvoorzien is inclusief het bezuinigingsvoorstel structureel van € 50.000 bij de Ter afweging staande onderwerpen 2014 in 

hoofdstuk 3.1 
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Toelichting weerstandscapaciteit  
Ten opzichte van 2013 is de weerstandscapaciteit in de vermogenssfeer toegenomen met € 396.000. De 
weerstandscapaciteit in de exploitatiesfeer is laag. Door een voorgestelde verlaging van de raming op de 
post onvoorzien van € 50.000 en de afwijking van de opbrengst OZB voor 2014 van € 143.000 ten opzichte 
van de norm komt deze nu onder nul. De rioolheffingen en het tarief voor afvalstoffen zijn kostendekkend 
(zie ook paragraaf 2.2.1 Lokale heffingen). 
 
Toelichting bandbreedte WAR  
In de Nota reserves en voorzieningen 2010 is voorgesteld om, gezien het belang van de WAR voor het 
weerstandsvermogen van de gemeente, het huidige beleid met betrekking tot de bepaling van de 
bandbreedte en de wijze van rentetoerekening voor het weerstandsdeel van de algemene reserve 
ongewijzigd te laten. 
Dit betekent dat aan de WAR jaarlijks de inflatiecorrectie wordt toegevoegd en dat ook de bandbreedte 
wordt geïndexeerd. Zodat de WAR waardevast blijft. 
De bandbreedten van de WAR bedragen per 2014 inclusief inflatiecorrectie minimaal € 2.425.000 (dit is 
ongeveer € 95 per inwoner) en maximaal € 3.583.000 (dit is ongeveer € 141 per inwoner). Wanneer het 
niveau van de WAR buiten de bandbreedte valt, dient verrekening met de VAR plaats te vinden. Per 
1 januari 2014 valt de begrote stand van de WAR binnen de bandbreedte: € 3.455.000. Daarmee voldoet 
deze stand aan de in de nota reserves en voorzieningen gestelde norm voor het weerstandsvermogen. 

 
 
Beleid omtrent weerstandscapaciteit en risico’s 
 
Risicomatrix 
Met de vaststelling van de nota weerstandsvermogen en risicomanagement door de raad is een andere weg 
ingeslagen voor de beoordeling van risico’s. 
In de dagelijkse praktijk betekent dit, dat in de beleidsnota’s en college- en raadsvoorstellen afzonderlijk 
aandacht zal zijn voor het risicoaspect. Indien er sprake is van risico’s, zal dit in de betreffende nota, advies 
en raadsvoorstel moeten worden aangegeven. Die risico’s worden in de planning- en controlcyclus 
opgenomen c.q. geactualiseerd aan de hand van een risicomatrix. Daarna wordt de weerstandscapaciteit 
gerelateerd aan de kengetallen uit de nota. 
 
In de Risicomatrix worden de volgende risicoklassen gehanteerd: 
 
 
Klasse Intensiteit Orgaan 
 

1. Minimaal Geen directe actie Budgethouder 
2. Laag Periodieke monitoring Afdelingshoofd 
3. Gemiddeld Intensieve monitoring MT 
4. Hoog Direct en specifieke aandacht College  
 
 
 

       
 Risicomatrix      

    Incidenteel Structureel Min Max Risicoklasse 

          
x 

1.000 
x 
1.000 1 2 3 4 

          
1 Beleidsmatige risico's                 

  a. Decentralisaties   X 0 700     x    

  b. Verbonden partijen structureel   X 0 50   x     

  c. Verbonden partijen incidenteel x   100 150   x     

  d. Algemene Uitkering Gemeentefonds   x 500 1000     x  

  e. Planschade x   50 150   x     

  f. Archeologie x   60 250 x       

  g. Grondexploitatie x   2.987 5.974       x 
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2 Bedrijfsvoeringsrisico's                 

  a. Bodemsaneringskosten x   100 500 x       

  b. Asbestsaneringen x   100 250 x       

  c. Formatie t.b.v. kapitaalwerken   x 0 50   x     

  d. Juridische risico's x   50 100   x     

  e. Sociale wetgeving x   50 100   x     

  f. Pensioenvoorziening wethouders x   100 200 x       

  g. Electronische dienstverlening   x 50 100     x   

 h. Belastingen x  250 500   x  

 i. Gov United x  0 100  x   
 
   Totaal     4.597 10.174         
                      
    Totaal incidenteel     3.847 8.274         
           

    Totaal structureel     550 1.900         
           
 
 
Toelichting 

 

1.  Beleidsmatige risico’s 
 
a.  Decentralisaties 

De decentrale overheid krijgt te maken met overheveling van taken naar gemeenten in combinatie met 
bezuinigingen op dezelfde onderwerpen. Deze decentralisaties hebben grote bestuurlijke, financiële en 
organisatorische gevolgen. Onze inzet ten aanzien van de decentralisaties is in eerste instantie 
uitvoering van de betreffende taken binnen de daarvoor beschikbaar komende budgetten. In de 
begroting zijn geen aanvullende middelen gereserveerd. 
De invoering van de Participatiewet en de geplande bezuiniging op sociale werkvoorziening welke was 
voorzien met ingang van 1 januari 2013 is uitgesteld tot 1-1-2015.  
Een realistische prognose voor het budget van de gebundelde uitkeringen inkomensvoorziening blijft 
lastig door de grillige ontwikkeling van het macro-budget. De landelijke ontwikkeling van de conjunctuur 
gevoelige elementen versus de lokale ontwikkeling hiervan kunnen het maken van een realistische 
prognose bovendien versterken. Wij blijven onze begroting derhalve baseren op het uitgangspunt dat 
de lasten binnen onze gemeente kunnen worden gedekt binnen de rijksbijdrage.  

 
b/c.  Verbonden partijen 

Naast voordelen die samenwerkingsverbanden opleveren, zijn er ook risico’s aan verbonden. Door 
afvaardigingen in het algemeen en/of dagelijks bestuur kunnen financiële risico’s worden beheerst. Het 
risicoprofiel van gemeenschappelijke regelingen is over het algemeen laag, veelal is er een redelijk 
voorspelbare stijging van de jaarlijkse exploitatielasten voor zover het de bedrijfsvoeringslasten betreft.  
De ontwikkeling van de programmakosten binnen verbonden partijen zijn afhankelijk van de 
inhoudelijke beleidsontwikkeling bij het rijk en de deelnemende gemeenten.  
Het bezit van aandelen van privaatrechtelijke ondernemingen heeft in het algemeen een positief effect. 
De economische waarde kan namelijk hoger liggen dan de balanswaarde. Wel dient voorzichtigheid te 
zijn geboden bij het structureel ramen van dividend uitkeringen, omdat achterblijvende uitkeringen 
kunnen leiden tot een structureel budgettair probleem. 

 
d.   Algemene Uitkering uit het gemeentefonds 

De huidige economische crisis heeft negatieve gevolgen voor de ontwikkeling van de algemene 
uitkering, waarbij reeds geanticipeerd is op een gefaseerde verlaging a.g.v. het in oktober 2012 
afgesproken regeerakkoord. De onzekerheid naar de toekomst met mogelijke aanvullende 
rijksbezuinigingen welke hun weerslag hebben op onze gemeente blijft echter actueel, vandaar ook de 
opname van dit risico in de risicomatrix. In de financiële ontwikkelingen van hoofdstuk 1 is aangegeven 
hoe wij rekening houden met de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. 
 

e.   Planschade 
In procedures met betrekking tot het wijzigen van bestemmingsplannen kan ten opzichte van 
individuele burgers planschade ontstaan. In een aantal gevallen kunnen de hieruit voortvloeiende 
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kosten worden opgenomen in de exploitatie van het desbetreffende plan. Daar waar mogelijk wordt de 
planschade afgewenteld op de initiatiefnemer. 
 

f. Archeologie 
In het kader van planologische procedures is een archeologisch onderzoek verplicht. Afhankelijk van 
de uitkomsten kan de gemeente, projectontwikkelaar of particulier worden geconfronteerd met een 
opgraving. Indien van excessieve kosten sprake is en het gaat om een opgraving van rijksbelang, kan 
de gemeente een beroep doen op het rijk. Echter pas nadat de betreffende partijen hun 
verantwoordelijkheid hebben genomen. Voor de gemeente geldt er per opgraving een plafond van 
€ 2,50 per inwoner. Dit betekent een risico voor de gemeente van € 62.500 per opgraving. Gezien de 
hoge archeologische verwachtingswaarde binnen het gemeentelijk gebied en de verouderde 
bestemmingsplannen kan een noodzakelijke opgraving voor komen. In principe zal altijd worden 
voorkomen om tot opgraving over te gaan. 

 

g.   Grondexploitatie 
Een beleidsmatig risico binnen een gemeente is de grondexploitatie. In Aa en Hunze zijn twee 
exploitaties die grote invloed hebben op de totale grondexploitatie. Dit zijn het woningbouwplan 
Nooitgedacht in Rolde en het bedrijventerrein Bloemakkers in Gieten. Verwezen wordt naar de 
paragraaf Grondbeleid. 

 
 

2.  Bedrijfsvoeringsrisico’s 
 
a.   Bodemsaneringskosten 

De aansprakelijkheid op het gebied van milieu neemt voortdurend toe. De gemeenten vormen hierbij 
geen uitzondering. Gemeenten lopen als rechtmatige eigenaar van gronden het risico dat vervuilde 
grond geschoond moet worden. Eventuele noodzakelijke maatregelen op het terrein van de 
bodemsanering, die voor rekening van de gemeente blijven, zijn momenteel vooralsnog niet in te 
schatten. 

 
b.   Asbestsaneringen 

In toenemende mate wordt de gemeente geconfronteerd met illegale dumping van asbest via de 
vuilinzameling en asbestvervuiling als gevolg van brand. In het belang van de volksgezondheid is acute 
verwijdering van de vervuiling noodzakelijk. Verhaal van de kosten op de veroorzaker blijkt vaak 
onmogelijk. 

 
c.  Formatie t.b.v. kapitaalwerken 

Voor de voorbereiding en uitvoering van kapitaalwerken worden bij de begroting uren toegerekend. Het 
bedrag dat in 2014 aan de kapitaalwerken wordt toegerekend bedraagt € 209.000. Indien minder 
kapitaalwerken worden uitgevoerd, zal dit consequenties hebben voor de toerekening van de uren en 
een verzwaring voor de lasten in de exploitatie betekenen. 

 
d.   Juridische risico’s 

Jaarlijks worden enige procedures door of tegen de gemeente gevoerd. Er is een tendens waar te 
nemen van een toenemend aantal aansprakelijkheidstellingen. Gemeenten worden geconfronteerd met 
schadeclaims van burgers als gevolg van genomen besluiten en vermeende nalatigheid door de 
overheid. Zo kunnen de gemeenten aansprakelijk gesteld worden door de burger voor schade als 
gevolg van slecht onderhoud van de wegen, openbaar groen en voor planschades. Voor een deel zijn 
de risico’s die de gemeente loopt gedekt door afgesloten verzekeringen, waarbij de gemeente bij de 
WA-verzekering een eigen risico heeft van € 2.500 per schadegeval. 
Daarnaast wordt door een wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, i.c. de toevoeging van het 
hoofdstuk ‘Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten’, verwacht dat de  
risico’s op schadeclaims voor de gemeente toeneemt. 

 
e.   Sociale wetgeving 

De risico’s op het gebied van WW en WIA liggen grotendeels bij de gemeente. Voor werknemers die 
ontslagen worden, moeten wij zelf de WW-uitkering uitbetalen. In hoeverre dit risico in voldoende mate 
afgedekt kan worden door de hiertoe gevormde reserve is niet in te schatten. 
Voor WIA-uitkering komen werknemers in aanmerking, die langer dan 2 jaar ziek zijn en die niet meer 
dan 65% verdienen van het loon, dat ze verdienden voordat ze ziek werden. Als een werknemer ziek 
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wordt zijn de eerste 2 jaar voor onze rekening. Als hij of zij hierna in aanmerking komt voor een WIA-
uitkering wordt deze uitbetaald door het UWV. Hier hebben wij dan geen extra kosten aan. Voor 
wethouders ligt dit anders. Mochten zij in de WIA belanden dan zijn wij eigen risicodrager. Hiervoor 
hebben wij geen verzekering afgesloten. We gaan onderzoeken of in de toekomst een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten moet worden. 

 
f.   Pensioenvoorziening wethouders 

De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) is een wet die geldt voor kabinetsleden, 
Tweede- Kamerleden, gedeputeerden, waterschapsbestuurders en wethouders. Voor politieke 
ambtsdragers wordt het pensioen niet ondergebracht bij een verzekeraar, maar in eigen beheer 
uitgevoerd. Op grond van artikel 44 van het BBV zijn gemeenten gehouden voorzieningen te treffen 
voor toekomstige pensioenverplichtingen aan wethouders. Wij hebben in de jaarrekening 2006 een 
pensioenvoorziening gevormd. 
Tot en met 2012 is gefaseerd een structureel bedrag in de begroting geraamd oplopend tot € 100.000. 
De werkelijk noodzakelijke stortingen zijn mede afhankelijk van de renteontwikkeling. De 
toereikendheid van de voorziening wordt nauwlettend gevolgd. 

 
g.   Elektronische dienstverlening 

In de komende jaren staat een aantal ontwikkelingen op het gebied van de elektronische 
dienstverlening op het programma en zal er sprake zijn van een aantal noodzakelijke bewegingen 
binnen onze organisatie om de eindbeelden voor de gemeentelijke overheid in 2015 te kunnen 
realiseren. Dit gaat gepaard met een aantal complexe ICT projecten. 
Vanzelfsprekend proberen we een zo goed mogelijke inschatting te maken van de brede 
consequenties van de op stapel staande ICT-projecten, maar kunnen enig risico op dat punt niet 
uitsluiten. Vandaar dat we dit onderwerp bij de bedrijfsvoeringrisico’s hebben opgenomen. 
 

h. Belastingen 
Door het economische klimaat is er het risico toegenomen dat burgers en bedrijven vaker in financiële 
problemen komen, waardoor ze niet aan hun belastingverplichtingen kunnen voldoen. Hierdoor zijn de 
risico’s met betrekking tot de invordering van alle belastingsoorten toegenomen. Het risico wordt 
geschat op max. € 250.000. 
Daarnaast kan de toeristische sector, door het economische klimaat, vooraf het aantal overnachtingen 
minder goed prognosticeren. De fluctuatie in het aantal overnachtingen zorgt ervoor dat er onzekerheid 
ontstaat over de hoogte van de toeristenbelastinginkomsten. Ook dit risico wordt geschat op max. 
€ 250.000. 
 

i. Gov United 
De gemeente Aa en Hunze is deelnemer in Gov United. Dit samenwerkingsverband is in formele zin op 
16 juli 2013 volledig zelfstandig geworden als stichting Gov United. Om op eigen benen te kunnen 
blijven staan is voor de jaren 2013 en 2014 aanvullende financiering noodzakelijk. Daarnaast vraagt de 
totale organisatie om een professionaliseringsslag. De organisatie is onvoldoende en onvoldoende snel 
meegegroeid met het toenemende bereik en diepgang van haar producten en diensten. Deze 
professionalisering vraagt om daadkrachtige besluitvorming van alle aangesloten gemeenten. Hierin 
ligt het risico besloten dat de organisatie ophoudt te bestaan dan wel gaat fuseren met een andere 
organisatie. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de doorontwikkeling van de door ons van Gov 
United afgenomen en af te nemen producten. Dit risico wordt geschat op maximaal € 100.000. 
 

 

Berekening weerstandscapaciteit op basis van kengetallen 
In de door de raad vastgestelde nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2008 is in paragraaf 8.3 
nader ingegaan op de bepaling van de streefwaarden/kengetallen met betrekking tot de 
weerstandscapaciteit. 
Op basis van de in die nota opgenomen uitgangspunten volgt onderstaand een berekening van de 
kengetallen met betrekking tot de weerstandscapaciteit. De basis voor de berekening is de 
weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit is aan het begin van deze paragraaf berekend. De totale 
weerstandscapaciteit bedraagt € 18.744.000 en bestaat uit een incidenteel (€ 18.864.000) en een 
structureel deel (minus € 120.000). 
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    Begroting 2014 Jaarrekening 2012 

        
A Maximaal risicobedrag over een periode van 4 jaar:     

  1. Incidenteel 8.274.000 8.174.000 

  2. Structureel (4 keer 1.900) 7.600.000 7.600.000 

        

B Minimaal risicobedrag over een periode van 4 jaar:     

  1. Incidenteel 3.847.000 2.910.000 

  2. Structureel (4 keer 550) 2.200.000 3.000.000 
        
A Weerstandscapaciteit t.o.v. maximaal risicobedrag 118% 141% 

B Weerstandscapaciteit t.o.v. minimaal risicobedrag 310% 325% 

    
 

Conclusie 
In de nota weerstandsvermogen en risicomanagement zijn de minimale streefwaarden geformuleerd voor  
de weerstandscapaciteit t.o.v. het maximaal en het minimaal risicobedrag. Die streefwaarden zijn 100% 
voor A en 200% voor B. Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de dalende trend van de afgelopen jaren ook 
ten opzichte van de jaarrekening zich bij beide kengetallen voortzet. Dit als gevolg van toenemende risico’s. 

 

 

Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 
 
In de raadsvergadering van 28 januari 2009 is de ‘Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 
Gemeente Aa en Hunze 2008’ vastgesteld. Het voornemen is om eind 2013 een nota weerstandsvermogen 
en risicomanagement op te stellen. 

 

 

Nota reserves en voorzieningen 
 
De nota reserves en voorzieningen wordt één keer in de vier jaar geactualiseerd. De laatste nota reserves 
en voorzieningen is in de raadsvergadering van 13 oktober 2010 vastgesteld. 
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2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen 
 

Wegen  
 
Basisgegevens/uitgangspunten 
De gemeente Aa en Hunze heeft 2.869.787 m² aan verharding in beheer en onderhoud. Hiervan is 
1.676.473 m² asfaltverharding, 1.076.185 m² elementenverharding en 114.130 m² betonverharding. Het 
gehele areaal aan verharding bestaat voor 78% aan rijbanen en 22% uit fietspaden, voetpaden en 
parkeerplaatsen.  
 
A. Het beleidskader 
In 2011 is het Beleidsplan wegen 2011-2015 vastgesteld. Het doel van het wegenbeleidsplan is ervoor te 
zorgen, dat het onderhoud van de gemeentelijke wegen wordt uitgevoerd aan de hand van een vooraf 
afgesproken kwaliteit. 
 
De kwaliteit van de verhardingen in de gemeente Aa en Hunze is op dit moment goed en evenwichtig te 
noemen. Wij beschikken over een goed onderhouden wegennet. Voorop staat de wens ook in de toekomst 
over een goed onderhouden wegennet te kunnen blijven beschikken. Omdat de realisatie van die 
doelstelling op een efficiënte en effectieve manier bereikt moet worden, met de inzet van beperkte 
middelen, is in het wegenbeleidsplan het volgende beleidsuitgangspunt geformuleerd. 
 
Uitgangspunt is het kwaliteitsniveau Basis dat gelijk is aan de ondergrens van verantwoord wegbeheer 
volgens de CROW-wegbeheersystematiek.(Centrum Regelgeving en Ontwerp Weg- en waterbouw). 
 
B. Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties 
Met de uitkomsten van de visuele weginspectie 2010 is een begroting gemaakt voor de planperiode 2011-
2015. Uitvoering geven aan deze planperiode vergt een investering van afgerond € 3,8 miljoen. Gemiddeld 
over deze planperiode bedraagt dit € 753.000 per jaar. De kanttekening wordt gemaakt dat in deze 
investering de wegen, waarbij een afweging gemaakt kan worden deze in de toekomst om te zetten naar 
een halfverharding, niet zijn meegenomen. Deze kanttekening vloeit voort uit het wegenbeleidsplan en heeft  
in de planperiode 2011-2015 geen financiële consequenties. In de volgende planperiode wordt opnieuw een 
afweging gemaakt. 
 
Op basis van een meerjarenonderhoudscontract, met een te verwachten structureel 
aanbestedingsvoordeel, is de verwachting dat met de jaarlijkse structurele storting van € 704.000 per jaar 
het onderhoud uitgevoerd kan worden en dat er geen complicaties ontstaan ten opzichte van de gemiddelde 
raming over de planperiode van € 753.000. 
 
C. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting 
Het bedrag dat in 2014 vanuit de exploitatie in de voorziening wegenonderhoud wordt gestort bedraagt 
€ 704.000.  

 
D. Voortgang 
In 2013 is een visuele weginspectie conform de CROW-systematiek gehouden. Uit de resultaten van deze 
inspectie moet blijken of de (financiële) planning voor het resterende planjaren 2014 en 2015 moet worden 
bijgesteld. De resultaten van de inspectie zijn bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. 
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Water en kunstwerken 
 
A. Het Beleidskader 
De gemeente Aa en Hunze heeft 125 ha binnenwater. Daarnaast heeft de gemeente ongeveer 37 vaste 
bruggen, 12 beweegbare bruggen, 13 steigers, 8 andere voorzieningen zoals bv. rolpalen, kademuur, 
leuningen e.d. en 5.310 m

1
 walbeschoeiing.  

 
B. Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties. 
Het jaarlijks onderhoud wordt uitgevoerd op basis van het beheersprogramma bruggen. In de begroting is 
hiervoor een structureel budget opgenomen. Daarnaast is het Grevelingkanaal bevaarbaar gemaakt met de 
financiële middelen die de gemeente heeft ontvangen voor de overdracht van de bruggen door de stad 
Groningen.  
 
C. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting 
In de Begroting 2014 is een bedrag van € 163.000 aan directe kosten opgenomen voor het onderhoud van 
sloten, bermsloten, sluizen en waterkeringen. Daarnaast is een bedrag van € 58.000 opgenomen voor 
regulier onderhoud aan waterstaatkundige werken, zoals bruggen, kano- en vissteigers.  
Op basis van de gegevens uit inspectie 2008 naar de onderhoudstoestand van de bruggen blijkt dat het 
onderhoudsbedrag dat in de begroting is opgenomen op een adequaat niveau is. Op dit moment vindt een 
actualisatie van de onderhoudstoestand plaats. Indien hieruit financiële gevolgen voortvloeien dan kan de 
afweging hiervan in het Beleidsplan 2014 worden gemaakt.  
Voor de overdracht van de bruggen over het Grevelingkanaal heeft de gemeente een afkoopsom 
ontvangen. Met de afkoopsom dient de gemeente het eeuwigdurend onderhoud en de kosten voor 
bediening te financieren. Van een deel van de afkoopsom is een bedrag van € 850.000 gereserveerd voor 
het exploitatieonderhoud, waaronder de bediening van de bruggen. Hiervoor is de reserve dekking 
exploitatielasten Grevelingkanaal ingesteld. De jaarlijkse rentecomponent van deze reserve bedraagt 
€ 42.500. Deze rentecomponent wordt jaarlijks ingezet ter dekking van de exploitatiekosten. Van het 
restantdeel van de afkoopsom van ca. € 650.000 is voor het toekomstig groot onderhoud, schilderwerk en 
beschoeiing de voorziening Groot onderhoud Grevelingkanaal ingesteld.  
 
D. Voortgang 
Periodiek wordt het onderhoudsprogramma vastgesteld en uitgevoerd om het onderhoudsniveau op een 
aanvaardbaar niveau te brengen. 
De gelden, die opgenomen zijn in de begroting, worden voor de bruggen aangewend. Hierbij worden 
leuningen vervangen en/of geschilderd, wordt betonrenovatie uitgevoerd en worden vernieuwingen aan 
brugdekken uitgevoerd. 
 
 

Riolering 
 
Basisgegevens/uitgangspunten 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de rioleringsvoorzieningen in de gemeente Aa en Hunze.  
 

  
Vrijverval riolering   256 km 
Hoofdgemalen  30 stuks 
Mechanische riolering    130 km 
Minigemalen  460 stuks 
Randvoorzieningen  9 stuks 
IBA's  35 stuks  
  

 
A. Het Beleidskader 
Het Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP) is vastgesteld voor de planperiode 2010-2014. Het 
VGRP heeft een strategisch en beleidsmatig karakter en is ‘verbreed’ naar aanleiding van de 
inwerkingtreding van de Waterwet. De onderwerpen die in het VGRP aan de orde komen zijn o.a.  
- de huidige toestand van de riolering en de vervanging daarvan;  
- specifieke taken ten aanzien van de afvoer van hemelwater;  
- het voorkomen van structurele problemen door een te hoge of te lage grondwaterstand; 
- onderbouwing van de rioolheffing.   
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Het beleid is als volgt door de raad geformuleerd:  
 
1. De toestand van de riolering niet achteruit laten gaan. 
2. Het inzicht in ons rioleringsstelsel vergroten. 
3. Afkoppelen als dit doelmatig kan. 
4. Bewoners stimuleren om af te koppelen op eigen terrein door het geven van voorlichting. 
5. Grondwaterproblemen reactief aanpakken.  
6. In de planperiode (2010-2014) geen aanvullende milieumaatregelen nemen. 
7. In de planperiode (2010-2014) geen grootschalige maatregelen treffen om in te spelen op de 

klimaatsverandering. 
8. Jaarlijks de rioolheffing aanpassen op basis van reële kosten en monitoring. 
 
B. Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties 
In de komende planperiode ligt het accent op het vervangen van oude riolering. Op basis van onderzoek 
(video inspecties) wordt bepaald wanneer een rioolleiding aan vervanging toe is. Er vindt een afweging 
plaats of alternatieve reparatietechnieken mogelijk zijn, bijvoorbeeld deelreparaties of relinen. 
Jaarlijks stellen wij een uitvoeringsprogramma op om gedetailleerd te beschrijven wat en hoeveel we, waar 
en wanneer gaan doen. De rioolheffing wordt jaarlijks aangepast aan het uitvoeringsprogramma. 
In de begroting 2012 en 2013 zijn de kosten voor straatvegen voor een bedrag van in totaal € 50.000 
doorberekend in de rioolheffing. In 2013 is dat in het kader van de bezuinigingen ook gebeurt met de kosten 
van slootonderhoud ad € 125.000. In deze begroting wordt bij de structurele bezuinigingen voorgesteld om 
voor 2014 ook de kosten voor vijveronderhoud ad € 40.000 door te berekenen. De doorberekening is 
gebaseerd op het model kostenonderbouwing van de VNG. 
 
C. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting 
Het VGRP vormt de basis voor de te plegen investeringen. De te plegen investeringen vanuit het VGRP 
worden gedekt uit de rioolheffing. In het VGRP is voor de jaarschijf 2013 uitgegaan van een verhoging van 
3,5%. Het tarief kan naar beneden worden bijgesteld door verrekeningen en uitstel in de uitvoering in relatie 
met de stand van de voorzieningen. Een andere oorzaak van de verlaging van de rioolheffing komt door de 
lagere investeringsbedragen die nodig zijn door toepassing van nieuwe technieken (relinen) en 
aanbestedingsvoordelen. De investeringsbedragen worden hierdoor voor de helft lager. Dit heeft ook effect 
op de investeringsbedragen voor 2014 (en volgende jaren). In 2014 wordt een nieuw VGRP 2015-2019 
opgesteld. Hierin zullen alle aspecten van de nieuwe toepassingen worden doorberekend. Voor 2014 is een 
verlaging van de rioolheffing mogelijk van 5%. Het voorstel bij de structurele bezuinigingen om de kosten 
voor vijveronderhoud door te berekenen in de rioolheffing betekent een tariefsverhoging van 1,5% (afgerond 
een bedrag van € 40.000). Per saldo wordt de rioolheffing daardoor met 3,5% naar beneden bijgesteld.  
Daarnaast wordt een belastingruil met de OZB (de zogenaamde ‘communicerende vaten’) voorgesteld van 
€ 75.000 (omgerekend 3% rioolheffing). 
 
D. Voortgang 
De in de begroting opgenomen bedragen voor het onderhoud worden daarvoor in het desbetreffende jaar 
ingezet. Het vervangen van de riolering gaat gepaard met reconstructieplannen. Werkzaamheden worden 
daarbij zoveel mogelijk op elkaar afgestemd, waardoor de werkzaamheden in de tijd kunnen verschuiven. 
 
 

Gebouwen 
 
Basisgegevens/uitgangspunten 
De gemeente Aa en Hunze heeft 48 gemeentelijke accommodaties. Deze 48 accommodaties bestaan uit 
onder andere 3 kerktorens, 3 molens, 2 zwembaden, 3 sporthallen, 3 gymnastieklokalen, 1 sportzaal, 18 
dorpshuizen (waarvan 7 in eigendom), 1 voetbalaccommodatie (vv Gieten), 1 loods met overkapping voor 
Openbare Werken, 4 brandweerposten, 1 gemeentehuis, 1 afvalbrengstation en 18 overige locaties. Door 
de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs per 1 januari 2010 (stichting PrimAH) is de gemeente 
alleen nog verantwoordelijk voor het lokaal onderhoud (groot onderhoud) van 18 schoolgebouwen. De 
verantwoordelijkheid van het groot onderhoud geldt ook voor scholen in het bijzonder onderwijs als het 
voortgezet onderwijs. 
 
A. Het Beleidskader 
In 2006 heeft de raad de “nota onderhoud gebouwen” vastgesteld. Het betreft hier het onderhoud van de 
gemeentelijke gebouwen, exclusief de dorpshuizen en monumenten. In deze nota wordt gestreefd naar een 
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onderhoudsniveau tussen de conditieschalen 2 en 3, wat overeenkomt met een goede tot redelijke 
onderhoudstoestand. Om een bijdrage te leveren aan de taakstellende bezuiniging voor de komende jaren 
is in de perspectiefnota van 2010 het onderhoudsniveau teruggebracht naar conditieschaal 3. Het 
gebouwenonderhoud vindt plaats op basis van onderhoudsbegrotingen in de vorm van een zogenaamde 
meerjarenraming voor een periode van 10 jaar. In opdracht en voor rekening van de stichting PrimAH vindt 
voor de openbare basisscholen jaarlijks een actualisatie van de onderhoudsbegroting plaats en voor de 
overige gebouwen tweejaarlijks. Hiervoor wordt een inspectie ter plaatse uitgevoerd. Het onderhoud van 
dorpshuizen vindt plaats op basis van de notitie dorpshuizenbeleid die door de raad is vastgesteld. In 2012 
is de harmonisatie op het gebied van beheer en beleid van sportaccommodaties afgerond. Het beheer en 
onderhoud van de gebouwen van de voetbalverenigingen is de verantwoordelijkheid van de vereniging 
geworden. De vv Gieten vormt hierop nog een uitzondering, aangezien bij deze clubaccommodatie sprake 
is van een sterk verouderd gebouw met veel achterstallig onderhoud. 
 
B. Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties 
Het gebouwenonderhoud wordt conform de (meerjaren)onderhoudsbegroting en het beleidskader 
uitgevoerd. Voor een aantal gebouwen is er de afgelopen jaren extra onderhoud gepleegd, waarbij de 
komende jaren sprake zal zijn van een stabilisatie. Over de eventuele (financiële) consequenties van de 
tweejaarlijkse inspectie zal uw raad in het beleidsplan en de begroting worden geïnformeerd. Op dit moment 
(najaar 2013) worden de meerjaren onderhoudsramingen van de gebouwen geactualiseerd. 
 
C. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting 
Conform het meerjarig onderhoudsschema gemeentelijke gebouwen is voor groot onderhoud en 
schilderwerk van gemeentelijke gebouwen (excl. monumenten, schoolgebouwen en dorpshuizen) 
structureel respectievelijk € 222.000 en € 75.000 in de begroting opgenomen.  
Voor groot onderhoud en schilderwerk van monumenten structureel is dat bedrag respectievelijk € 53.000 
en € 22.000.  
 
Daarnaast is een bedrag van € 235.000 beschikbaar in de exploitatie voor regulier onderhoud van de 
gemeentelijke gebouwen (excl. schoolgebouwen en dorpshuizen). Hiervan is € 25.000 voor monumenten. 
 
Voor het groot onderhoud van dorpshuizen is in de exploitatie jaarlijks een bedrag van € 55.000 
beschikbaar; dit bedrag maakt onderdeel uit van een subsidieregeling. Door een taakstellende bezuiniging 
wordt nog 70% van de kosten gesubsidieerd. Dit percentage was voorheen 90%. 
 
Ten aanzien van het onderhoud aan de schoolgebouwen wordt onderscheid gemaakt tussen de kosten die 
voor rekening van het bevoegd gezag van de scholen komen en de onderhoudswerkzaamheden (groot 
onderhoud) welke ten laste van het lokaal onderwijs komen. Door de verzelfstandiging van het openbaar 
basisonderwijs maken de lasten en baten van het onderhoud ten laste van het bevoegd gezag geen deel uit 
van de gemeentebegroting. Het groot onderhoud en de investeringen aan/in de schoolgebouwen van het 
basisonderwijs geschieden op grond van de huisvestingsverordening middels het jaarlijkse 
huisvestingsplan. In de begroting is voor groot onderhoud jaarlijks een bedrag opgenomen van € 55.000. 
 
In de begroting is voor kapitaallasten een bedrag van € 145.000 beschikbaar. Incidenteel is in de reserve 
decentralisatie onderwijshuisvesting € 368.000 beschikbaar.  
 
Per 1 januari 2015 wordt het buitenonderhoud voor de scholen voor primair en (voortgezet) speciaal 
onderwijs (niet meer in onze gemeente) overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen. Vanaf dat 
moment hebben de scholen de verantwoordelijkheid voor het totale onderhoud van schoolgebouwen, 
inclusief (functionele) aanpassingen van het gebouw. In het kader van de voorgenomen wetswijziging wordt 
een bedrag aan de Algemene Uitkering onttrokken. Los van deze regeling vindt nog een bezuiniging op de 
Algemene Uitkering van het gemeentefonds plaats voor onderwijs. Een en ander heeft gevolgen voor de 
(noodzakelijke) stand van de onderwijsreserves, de voorzieningen van groot onderhoud voor 
onderwijsgebouwen en het beschikbare bedrag voor kapitaallasten. In 2014 zullen de (financiële) gevolgen 
van de overheveling nader zijn uitgewerkt. 
 
D. Voortgang 
De in de onderhoudsbegroting geraamde werkzaamheden worden aan het begin van het jaar op een lijst 
van “uit te voeren werkzaamheden” geplaatst. Bij deze lijst wordt een planning opgesteld voor het 
desbetreffende jaar. Uitgangspunt is de werkzaamheden in het geraamde jaar uit te voeren. Bij een aantal 
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omvangrijke werkzaamheden komen de bedragen in een periode van 2 of 3 jaar beschikbaar, terwijl 
uitvoering aaneengesloten dient plaats te vinden.  
 
 

Groen 
 
Basisgegevens/Uitgangspunten: 
Van het totale areaal openbaar groen dat de gemeente in onderhoud heeft, wordt een deel uitgevoerd in 
eigen beheer en een deel uitbesteed aan de particuliere markt. Het grootste deel van het onderhoud wordt 
uitbesteed aan Alescon. 
 
A. Het beleidskader  
Het groenbeheer systeem is gebruikt om bestekken op te stellen van werkzaamheden die nu in uitvoering 
zijn. 
 
B. Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties  
Na de vulling van het groenbeheer systeem is een visie omtrent het groenbeheer in onze gemeente 
opgesteld. De visie wordt gebruikt bij het opstellen van de onderhoudsbestekken. De onderhoudsbestekken 
binnen de bebouwde kom worden hoofdzakelijk uitgevoerd door Alescon.  
 
C. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting 
Vanaf 2010 zijn diverse bezuinigingen gerealiseerd binnen het groen. Tot en met 2013 bedraagt het totaal 
van deze bezuinigingen € 198.000 structureel. 
In de Begroting 2014 zijn nog aanvullende structurele bezuinigingen opgenomen. Het betreft het 
achterwege laten van indexering door Alescon (€ 24.000), het accepteren van een lager onderhoudsniveau 
van het groen (€ 24.500) en besparingen rondom dorpshuizen (€ 3.000) en scholen (€ 5.000 vanaf 2015). 
Daarnaast is er een voorstel opgenomen om voor 2014 éénmalige het budget voor bomenonderhoud met 
€ 200.000 te verhogen. 
 
D. Voortgang 
Voor 2014 is een verdere invulling/detaillering van het groenbeheer aan de orde. De 
onderhoudswerkzaamheden worden grotendeels op bestekbasis uitgevoerd. Er zijn meerdere bestekken in 
voorbereiding en er moeten diverse bestekken opnieuw in de markt gezet worden. Voor het boombeheer 
wordt de VTA (Visual Tree Assessment) opgestart. 
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Recapitulatie van het middelenbeslag 
 
Recapitulatie van het middelenbeslag op het gebied van kapitaalgoederen in de productenraming 2014, 
inclusief apparaatskosten. 
 
      
    Lasten % totale  

 Progr. produkt   uitgaven 

      

 Wegen    
      
 11 110.00 Openbare verlichting 503.879 0,98 
 11 110.10 Wegen algemeen 260.600 0,51 
 11 110.11 Wegen binnen bebouwde kom 202.114 0,39 
 11 110.12 Wegen buiten bebouwde kom 575.770 1,12 
 11 110.50 Overige aangelegenheden wegen, straten, pleinen 47.946 0,09 

  11  Toevoeging voorziening wegen 703.506 1,37 
      
 Water en kunstwerken 
 

  
      
 11 110.40 Waterstaatkundige werken - bruggen 214.512 0,41 
 11 112.00 Waterlossingen, sloten ect. 225.211 0,44 
    
 Riolering    

      
 11 113.00 Pompen en riolering -algemene kosten 1.644.266 3,20 
 11 113.10 Pompen en riolering – vrijvervalriolering 244.767 0,47 
 11 113.15 Pompen en riolering - onderzoekskosten 109.935 0,21 
 11 113.20 Pompen en riolen – kolken 117.702 0,23 
 11 113.40 Pompen en riolen – gemalen 312.672 0,61 
      
 Gebouwen   
      
 div. Verspreid Regulier onderhoud 235.009 0,46 
   Schilderwerk  97.088 0,19 
   Groot onderhoud 276.030 0,54 
      
 Groen   
      
 11 114.10 Openbaar groen binnen de bebouwde kom 1.922.149 3,74 
 11 114.10 Openbaar groen buiten de bebouwde kom 260.194 0,50 
 11 114.00 Bomen 669.038 1,30 
      
    
      
   Totaal 8.622.388 16.76 
      
 
In de tekst boven de recapitulatie komen niet alle bedragen terug zoals deze in de bovenstaande tabel zijn 
opgenomen.   
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2.2.4 Financiering 
 
De financieringsparagraaf is een verplicht onderdeel in de programmabegroting en –rekening 
en vloeit voort uit de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido). Deze wet schept een bindend kader 
voor een verantwoordelijke en professionele inrichting van een treasuryfunctie bij decentrale overheden. 
Het belangrijkste uitgangspunt van de wet Fido is het beheersen van de financiële risico's. 
De treasuryfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s door middel van de financiering van beleid 
en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. Treasury omvat het sturen, beheersen, 
verantwoorden over en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de 
financiële posities en de hieraan verbonden risico's. 
 

Financiering 
 
De leningenportefeuille ( looptijd >1 jaar) ziet er als volgt uit: 

  
Stand per 1 januari 2014 € 4.594.661 
Nieuwe leningen  €               0 
Reguliere aflossingen  €    957.096 
Stand per 31 december 2014 € 3.637.565 
 
De rente voor kort geld ( <1 jaar) is lager dan de rente voor lang geld (>1 jaar). Wanneer er een 
financieringsbehoefte ontstaat, wordt daarom tot het conform Fido maximaal toegestane bedrag (zie 
kasgeldlimiet) met kort geld gefinancierd. Enkele keren per jaar wordt een kasgeldlening afgesloten om de 
tijdelijke financieringsbehoefte op te vangen. De afgelopen jaren is het saldo van de leningenportefeuille 
gedaald. Er zijn geen nieuwe langlopende leningen afgesloten. Uit de “Lijst met kengetallen schulden van 
Nederlandse gemeenten” van de VNG blijkt dat de totale schuldpositie van de gemeente Aa en Hunze relatief 
gezien vrij laag is. De netto schuldquote(schulden/inkomsten) van 15% wordt door VNG in de “Factsheet 
Financiële Ruimte en Schuldpositie” als laag beoordeeld.  

 
Financieringsrisico’s 

 
Ten aanzien van de beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de financieringsportefeuille zijn de 
volgende risico’s te onderscheiden: 
 
1. Renterisico 
Ten aanzien van het renterisico dient te worden gekeken naar het risico van de vlottende schuld en de risico’s 
van langlopende leningen. Ter beperking van de het renterisico zijn 2 normen opgesteld; de kasgeldlimiet en 
de renterisiconorm. Het doel van deze normen, uit hoofde van de Wet Fido, is te voorkomen dat bij 
herfinanciering van leningen bij (aanzienlijke) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de 
rente die de gemeente moet betalen.  
 
Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet heeft betrekking op vlottende schulden met een looptijd tot maximaal 1 jaar inclusief de 
debetstand op de rekening- courant. De kasgeldlimiet is gelimiteerd tot 8,5% van het bedrag van de begroting. 
Voor 2014 betekent dit een limiet van € 4,4 miljoen. Eenmaal per kwartaal wordt de gemiddelde 
liquiditeitspositie berekend. Als in drie achtereenvolgende kwartaalrapportages de kasgeldlimiet wordt 
overschreden, wordt de toezichthouder daarvan op de hoogte gesteld. Daarbij moet in een plan zichtbaar 
worden gemaakt hoe men opnieuw aan de kasgeldlimiet denkt te zullen gaan voldoen. De toezichthouder 
kan, indien hij het plan ontoereikend acht, bepalen dat zijn toestemming is vereist voor het aangaan van 
nieuwe korte leningen. Uit de cijfers blijkt dat de gemeente Aa en Hunze steeds heeft voldaan aan de 
kasgeldlimiet.  
 
De provincie zou graag een prognose van de kasgeldlimiet per kwartaal in deze paragraaf willen zien. 
Aangezien wij nog geen volledige liquiditeitsprognose voor 2014 beschikbaar hebben, hebben wij deze 
prognose niet kunnen opnemen. De gemeente werkt er wel naar toe om een dergelijke liquiditeitsprognose te 
maken. Uitgaande van de berekende liquiditeitspositie over de vier kwartalen van 2012 en de 1

e
 twee 

kwartalen van 2013 voldoet de gemeente Aa en Hunze aan de kasgeldlimiet.  
 
  

129



  

Renterisiconorm 
De renterisiconorm heeft betrekking op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. De norm houdt in, dat de 
jaarlijks verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het 
begrotingstotaal. De aflossingen worden ook meegenomen omdat in geval van herfinanciering hierover ook 
renterisico wordt gelopen. In onderstaand schema wordt het renterisico voor Aa en Hunze voor langlopende 
leningen in beeld gebracht. Uit dit overzicht blijkt dat de gemeente Aa en Hunze nu en de komende jaren 
geen renterisico’s op langlopende schulden loopt.  
 
   
Berekening Renterisico vaste schuld   
(Bedragen X  €  1.000) 

      2014   2015   2016  2017 

          

1 Renteherzieningen  0  0  0  0 
2 Aflossingen  957  686  691  605 
3 Renterisico (1+2)  957  686  691  605 
            
4 Renterisiconorm (20% x  € 51.376)  10.275  10.275  10.275  10.275 
            
5a Ruimte onder renterisiconorm (4>3)  9.318  9.589  9.584  9.670 
5b Overschrijding renterisiconorm (3>4)  0  0  0  0 
          
 
Recent was in het nieuws dat overheidsinstanties financiële schade oplopen door de handel in rentederivaten. 
De gemeente Aa en Hunze heeft geen rentederivaten of andere ingewikkelde financiële producten.  
 
2. Kredietrisico 
 
Kredietrisico's doen zich voor bij de verstrekte leningen. In onderstaande tabel is aangegeven aan welke 
groepen leningen zijn verstrekt.  
 
  
Risicogroep 
 

Restantschuld 
1 januari 2014 

  
Deelnemingen 2.169.557 
Langlopende personeelsleningen 3.001.861 
Woningbouwcorporaties 9.037 
Overige toegelaten instellingen volgens statuut 2.269 
Niet volgens statuut toegelaten instellingen 0 
  
Totaal 4.612.724 
  
  
De vordering op deelnemingen is fors. Dit wordt vooral veroorzaakt door de vorderingen van € 1,2 miljoen op 
Enexis en € 570.000 op Escrow. Deze vorderingen zijn ontstaan door de verkoop van de aandelen Essent.  
De uitbetaling hiervan is deels uitgesteld. Enexis betaalt dit bedrag in termijnen tot 2019 terug. De deelneming 
Escrow bestaat uit een gereserveerd bedrag voor eventuele claims, risico’s en vorderingen van derden. In 
2011 is 50% ontvangen en in 2015 wordt de resterende 50% terugbetaald, mits er geen beroep op is gedaan. 
Tegenover de Escrow vordering staat in verband met de mogelijke claims op dit geld een voorziening 
‘Escrow’. 
 
De langlopende personeelsleningen zijn hypotheken. Hierbij is het kredietrisico klein omdat de verstrekte 
lening nooit hoger is dan de waarde van het onderpand. Er worden geen nieuwe personeelsleningen meer 
afgesloten. Hierdoor daalt het uitstaande bedrag. 
 
De risico's van de overige leningen zijn, gezien het uitstaande bedrag en de toelatingseisen, relatief laag.  
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Naast verstrekte leningen staat de gemeente ook borg voor leningen. Dit betreft borgstellingen voor: 
 
    Stand per 01-01-2013 

- NHG hypotheken  €   4.113.074 
- Woningcorporaties, bibliotheek, stichting welzijn Aa en Hunze   € 27.201.756 
 
Het saldo van de borgstelling voor NHG hypotheken neemt af omdat de gemeente sinds 2011 niet meer borg 
staat voor nieuwe NHG hypotheken. Door aflossing neemt, naast het saldo, ook het risico af.  
Het saldo voor borgstelling aan Woningcorporaties, de bibliotheek en de stichting welzijn Aa en Hunze is ook 
afgenomen. Het risico is beperkt omdat de gemeente functioneert als achtervang. Het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw staat borg. Wel heeft de Vestia-affaire aangetoond dat de financiering niet risicoloos is. 

 
Actuele ontwikkelingen 
 
Wet HOF 
Nederland wil recente Europese afspraken ten aanzien van begrotingsdiscipline opnemen in de Wet 
Houdbare Overheidsfinanciën (HOF). Gemeenten, provincies en waterschappen dragen bij aan het 
begrotingstekort van de collectieve sector. Het wetsvoorstel bepaalt dat niet alleen het Rijk maar ook het 
lokale bestuur zich moet houden aan de strengere begrotingsregels en sanctiemogelijkheden. De wet bevat 
strengere regels om te zorgen dat het Nederlandse begrotingstekort beperkt wordt tot 3%.  
Als de gemeente Aa en Hunze alle geplande investeringen in 2014 gaat uitvoeren zal deze norm door ons 
worden overschreden. In de praktijk blijkt echter dat niet alle investeringen in het betreffende jaar (volledig) 
worden uitgevoerd.  
Daarnaast is het zo dat het maximale begrotingstekort niet geldt voor elke gemeente of provincie individueel, 
maar voor alle gemeenten of alle provincies samen. Dat betekent dat een gemeente of provincie die in een 
jaar fors investeert dat gewoon kan blijven doen, mits alle gemeenten of provincies gezamenlijk maar binnen 
de norm blijven. 
De Tweede Kamer heeft de Wet Houdbare Overheidsfinanciën aangenomen. De wet ligt op dit moment bij de 
Eerste Kamer. De beoogde ingangsdatum van de Wet HOF is 1 januari 2014.  
 
Schatkistbankieren 
In februari 2013 heeft het kabinet het voorstel ‘Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden (Fido) 
in verband met het rentedragend aanhouden van liquide middelen in ‘s Rijks schatkist’ bij de Tweede Kamer 
ingediend. Het wetsvoorstel verplicht alle decentrale overheden om hun overtollige (liquide) middelen aan te 
houden in de schatkist. Het kabinet streeft ernaar om schatkistbankieren voor decentrale overheden voor het 
einde van 2013 in te voeren. 
 

Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zij al hun overtollige 
middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Het woord 
‘overtollig’ verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk 
nodig hebben voor de publieke taak. Wel is al bepaald dat er sprake is van een 
drempelbedrag (0,75% van het begrotingstotaal). Indien overtollige middelen de 
omvang van de drempel niet overschrijden, mogen die middelen buiten de 
schatkist worden gehouden. Deelname van de decentrale overheden aan 
schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-schuld van de collectieve 
sector. De verplichting tot schatkistbankieren wordt verankerd in de wet Fido. 
Naast gemeenten, provincies en waterschappen zijn daarmee ook 
gemeenschappelijke regelingen, voor zover ze een openbaar lichaam zijn, 
verplicht tot deelname. Decentrale overheden krijgen geen beschikking over een 
leen-faciliteit bij de schatkist. 
 

Consequenties 
Uitgangspunt is dat decentrale overheden het betalingsverkeer via de reguliere huisbank(en) blijven uitvoeren. 
Om schatkistbankieren mogelijk te maken moet iedere decentrale overheid een nieuwe bankrekening openen. 
Deze moet losstaan van de bestaande reguliere bankrekening(en). Wanneer op een dag de stand van de 
liquide middelen boven het drempelbedrag (Voor Aa en Hunze ca. € 375.000) uitkomt, dient het verschil op de 
nieuwe bankrekening te worden gestort. Dit bedrag wordt automatisch overgeboekt naar een 
schatkistrekening. In de schatkist kan een decentrale overheid middelen aanhouden in rekening-courant (RC) 
en/of in één of meerdere deposito’s. Over het dagelijkse RC-saldo wordt door de schatkist de daggeldrente 
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vergoed. Op deposito’s is de rente afhankelijk van de looptijd. De hoogte van die rente is gelijk aan de rente 
waartegen de Nederlandse Staat zichzelf financiert op de geld- en kapitaalmarkten. 
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2.2.5 Bedrijfsvoering 
 
De gemeente Aa en Hunze levert een breed scala aan externe producten. Voor het leveren van deze 
producten is interne ondersteuning en facilitering noodzakelijk. De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering 
van de programma’s. Het welslagen van de programma’s is zodoende in belangrijke mate afhankelijk van 
de kwaliteit van de bedrijfsvoering. 
 
In deze paragraaf worden de belangrijkste bedrijfsvoeringaspecten nader belicht. Het gaat om de volgende 
onderwerpen: 

 Organisatieontwikkeling  

 Dienstverlening 

 Informatisering en automatisering 

 Personeelsbeleid 

 Doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken 

 Strategisch samenwerken in Noord Drenthe 

 Centrale inkoop 
 
De bedrijfsvoering is een zaak van het college en het managementteam, maar wij vinden een goede 
samenwerking met uw raad op dit punt van groot belang. Wij willen uw raad betrekken bij de discussie over 
een aantal kernvraagstukken met betrekking tot ontwikkeling van onze organisatie en zien dat als een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
 

Organisatieontwikkeling 

Ruim een jaar geleden zijn we gestart in ‘de nieuwe organisatie’. Het doel is een professionele organisatie 
voor de komende 10 jaar die flexibel genoeg is om burgers, bedrijven en instellingen op een goede manier 
van dienst te zijn in een context van versneld op de gemeente afkomende veranderingen.  
 
Een aantal werkgroepen is aan de slag gegaan met thema’s die hierop betrekking hebben: organisatie van 
gegevens- en applicatiebeheer, facilitair servicepunt, integratie van beleid en programmasturing en 
aantrekkelijke werkgever. De ideeën uit de werkgroepen worden in de reguliere organisatie verder 
uitgewerkt. Het thema burgerparticipatie is als één van de grote projecten benoemd. 
 
MT en teamleiders hebben hun rol verder vorm gegeven. Een traject in managementontwikkeling heeft 
hieraan bijgedragen. Het MT zet de strategische lijnen uit, teamleiders zijn verantwoordelijk voor de 
dagelijkse aansturing van hun team. Gewijzigde werkwijzen dragen hieraan bij. Zo wordt bijvoorbeeld in een 
agendacommissie bepaald welke onderwerpen in het MT-overleg en welke onderwerpen in het overleg van 
teamleiders aan de orde komen en trekken MT en teamleiders steeds vaker gezamenlijk op in trajecten. 
 
Een professionele organisatie die flexibel is om in te kunnen spelen op veranderingen vraagt om goed 
opgeleide medewerkers die steeds meer flexibel inzetbaar zijn. Opleiding en training zijn daarbij belangrijke 
middelen. Maar het vraagt ook lef van medewerkers en leidinggevenden om nieuwe interne of soms 
(tijdelijke) externe kansen te pakken c.q. te geven. We zien hiervan al resultaten en gaan voort op de 
ingeslagen weg. 
 

Dienstverlening 

De toekomst van de overheidsdienstverlening ligt bij gemeenten. De klantcontactcentra van gemeenten 
zullen het eerste aanspreekpunt zijn voor vragen van burgers en ondernemers over overheidszaken. Om te 
kunnen voldoen aan de toekomstverwachtingen, is het belangrijk de klant centraal te stellen. Vragen van 
burgers komen daarom via alle kanalen – telefoon, balie, post, internet – binnen bij het team Frontoffice, het 
KCC van de gemeente Aa en Hunze. 
 
Allerlei rijksprogramma’s ondersteunen deze ontwikkelingen. Het Nationaal Uitvoerings Programma (NUP) 
geeft een overzicht van voorzieningen, die de gezamenlijke basisinfrastructuur vormen voor de realisatie 
van de elektronische overheid. Daarnaast bied het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) 
ondersteuning bij de verbetering van de dienstverlening, met name op strategisch en tactisch niveau.   
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Eind 2012 is een hernieuwd klanttevredenheidonderzoek gehouden in de vorm van het onderzoek “Waar 
staat je gemeente”. Hieruit blijkt dat onze dienstverlening goed op orde is. De algehele kwaliteit van de 
dienstverlening wordt nu beoordeeld met een 7.9, de hoogste score in vergelijking tot de andere 
deelnemende Drentse gemeenten. 
 
Bij het beoordelen van dienstverlening zijn de zogenaamde hostmanship-aspecten van groter belang dan 
de ‘instrumentele’ aspecten. Het tonen van deskundigheid en inlevingsvermogen, de bereidheid om te 
helpen, het tonen van verantwoordelijkheid en het aandragen van oplossingen en ideeën wordt in landelijke 
onderzoeken aangewezen als de belangrijkste factoren voor een goede dienstverlening. Scores van 8.7, 
8.6, 8.2 en 8.4 op deze onderdelen laten zien dat deze kwaliteit in Aa en Hunze op deze onderdelen goed 
is. Wij willen deze hoge waarderingen de volgende jaren blijven continueren. Uit de resultaten van dit 
onderzoek is ook vastgesteld dat de meeste mensen het meest tevreden zijn met de huidige openingstijden, 
die daarom in stand zijn gebleven. Daarnaast zet de gemeente in op verdere uitbouw van het digitale loket. 
Via de website worden steeds meer producten digitaal ontsloten, zodat 24-uurs dienstverlening op steeds 
meer gebieden kan worden aangeboden. 
 

Informatisering en Automatisering 

Informatie is een belangrijke factor bij het uitvoeren van de gemeentelijke werkprocessen. Het 
informatiebeleidsplan (IBP) 2011-2015 is hierbij de leidende factor. Een belangrijk onderdeel van het IBP is 
het uitwerkingsplan automatisering 2011-2013. In 2014 zal het uitwerkingsplan automatisering worden 
vernieuwd voor de periode 2014-2015. Ook gaan we onderzoeken wat de stand van zaken is met 
betrekking tot de digitalisering en/of de prioritering van de projecten moet worden gewijzigd. Hierbij wordt 
ook nadrukkelijk gekeken naar de ontwikkelingen in het samenwerkingsverband Tynaarlo, Assen, Aa en 
Hunze en Noordenveld (STAAN

1
) en de daarbij behorende consequenties voor de ICT. 

 
Om goede producten en diensten tot stand te kunnen brengen zijn kwalitatief hoogwaardige gegevens van 
belang. De belangrijkste gegevens van de gemeente zitten in de zogenaamde basisregistraties. Net als in 
voorgaande jaren zijn deze basisregistraties in 2014 volop in beweging. Het project ‘modernisering van het 
GBA’ draait op volle toeren, echter door de grootte en complexiteit is het waarschijnlijk dat dit project 
landelijk vertraging oploopt. In 2014 zal een verdere integratie plaatsvinden door de basisregistraties aan 
elkaar te koppelen. De basisregistratie WOZ gaat afnemen van de basisregistraties BAG en GBA. Hierbij 
houden we de ontwikkelingen op het gebied van belastingen in de gaten. Tevens worden WOZ gegevens 
aangeleverd aan de landelijke voorziening WOZ. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT, 
wettelijke verplichting) heeft in 2013 zijn eerste contouren gekregen. In 2014 zal in STAAN verband worden 
begonnen met de opbouw van de BGT, waarbij de projectleiding voor dit omvangrijke project zal worden 
geleverd door de gemeente Aa en Hunze. In 2014 kan iedere werknemer van onze gemeente beschikken 
over gerelateerde gegevens uit de basisregistraties. Deze komen beschikbaar via onze nieuwe Geo 
informatievoorziening. Locatie-afhankelijke informatie kan gemakkelijker worden ontsloten op de 
werkplekken en op de Ipads. 
 
In 2014 wordt in het STAAN verband duidelijk hoe we op ICT gebied het beste kunnen gaan samenwerken. 
De stuurgroep STAAN heeft in juni jl. ingestemd om een visie ICT op te stellen. De 
investeringsprogramma’s worden met elkaar vergeleken om te bezien welke voordelen te behalen zijn. 
Hierbij kan worden gedacht aan het gebruik maken van elkaars applicaties, het gezamenlijk aanschaffen 
van nieuwe applicaties of gebruik maken van andere gezamenlijk ICT voorzieningen voor STAAN. 
  
De gemeente Aa en Hunze is deelnemer in Gov United. Dit samenwerkingsverband is in formele zin op 16 
juli 2013 volledig zelfstandig geworden als stichting Gov United. Dit vraagt om een professionaliseringsslag 
van deze organisatie . De organisatie blijkt onvoldoende snel meegegroeid te zijn met het toenemende 
bereik en diepgang van haar producten en diensten. Deze noodzakelijke professionalisering vraagt om 
daadkrachtige besluitvorming van alle aangesloten gemeenten. Een voorbeeld hiervan is de verkenning  
naar een vergaande samenwerking met de Dimpact-gemeenten.  Dit kan gevolgen hebben voor de 
doorontwikkeling van de door ons van Gov United afgenomen en af te nemen producten. 

                                                      
1
 Zie voor de actuele ontwikkelingen het onderdeel Strategisch samenwerken in Noord Drenthe verderop in deze paragraaf 
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Personeelsbeleid 
In het personeelsbeleid blijven de speerpunten van de afgelopen jaren actueel. We hebben nog steeds te 
maken met bezuinigingen en een selectieve vacaturestop. En aan de andere kant moeten we voor de 
langere termijn rekening houden met een krappere arbeidsmarkt, vergrijzing en ontgroening. 
 
We gaan dan ook op de ingeslagen weg verder met het blijven(d) ontwikkelen van medewerkers en het 
werken aan de (flexibele) inzetbaarheid van medewerkers. Ook bieden we jongeren de mogelijkheid 
werkervaring op te doen bij de gemeente in de vorm van stages en werkervaringsplaatsen.  
 
Als organisatie vinden we het belangrijk dat mensen vanuit een uitkeringssituatie kansen krijgen op de 
arbeidsmarkt. Twee medewerkers met een WSW-indicatie en een medewerker met een bijstandsuitkering 
hebben een reguliere baan binnen de organisatie gekregen. Hiernaast is een stageplaats verleend aan een 
medewerker met een Wajongindicatie. Naast het bieden van kansen aan mensen in deze specifieke 
doelgroep(en), vinden we het ook belangrijk dat we een steentje bijdragen aan de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid. Aa en Hunze biedt vroegtijdige schoolverlaters die in de gemeente wonen sinds enkele 
jaren de mogelijkheid om werkervaring op te doen in de gemeentelijke organisatie en tegelijkertijd een 
diploma te behalen. Een kans voor BBL-leerlingen (BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg) die veelal vanuit 
een uitkeringssituatie komen. Een gelegenheid voor de gemeente om een bijdrage te leveren aan het 
bestrijden van de jeugdwerkloosheid in de regio en daarmee aan een verlaging van het aantal 
uitkeringsgerechtigden in de gemeente. In 2011 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van 
€ 100.000. In totaal hebben we 9 BBL-leerlingen de afgelopen jaren een leerwerkplek aangeboden. 
Continuering van deze regeling kan vooralsnog plaatsvinden binnen het beschikbare budget. 
 
In de CAO is afgesproken dat de gemeente met ingang van 1 januari 2013 een budget van € 500 per 
medewerker beschikbaar stelt gedurende 3 jaren (2013, 2014 en 2015). Dit heet het Individueel Loopbaan 
Budget (ILB). Dit budget moet worden ingezet met als doel het vergroten van de inzetbaarheid en 
arbeidsmarktpotentie van de werknemer gericht op een functie binnen of buiten de organisatie. Kosten voor 
de gemeente zijn € 100.000 per jaar. We betalen jaarlijks € 50.000 uit het reguliere opleidingsplan. Voor de 
financiering van het restant is in 2012 ingestemd met het opnemen van een incidenteel budget van € 50.000 
voor de jaren 2013 tot en met 2015. 
 
In 2013 is een nieuw functieboek geïmplementeerd. Functies zijn generiek beschreven en medewerkers zijn 
op basis van hun bestaande functiebeschrijving ingepast in een nieuwe functie. Daar waar aan de orde 
heeft eerst een actualisering van de bestaande functiebeschrijving plaatsgevonden. Het nieuwe functieboek 
biedt een goede basis om de P&O gesprekscyclus te professionaliseren. 
 
Werkgevers mogen medewerkers een aantal belastingvrije vergoedingen geven. Wij hebben een gedeelte 
daarvan geregeld in ons cafetariamodel. Dit gaat veranderen in de zogenaamde werkkostenregeling, 
waarbij werkgevers belastingvrije vergoedingen aan hun medewerkers mogen verstrekken tot een 
maximum van 1,5% van de loonsom. Aanvankelijk moesten werkgevers uiterlijk per 2014 overstappen naar 
de werkkostenregeling. Dit is verruimd/uitgesteld naar 1-1-2015. Omdat het voor onze organisatie gunstig is 
om zo laat mogelijk over te gaan naar de werkkostenregeling, doen wij dit per 1-1-2015. Dat betekent dat 
we het cafetariamodel in 2014 herijken. 
 
Wat gaan we doen in 2014 en volgende jaren   Wanneer 

 Inzet op ontwikkeling en (flexibele) inzetbaarheid medewerkers (o.a. via opleidingsplan)   2014 

 Professionalisering P&O gesprekscyclus  2014  

 Invoering werkkostenregeling (herijking cafetariamodel)  2014 

 Bevorderen doorstroming van mensen in een specifieke doelgroep op de arbeidsmarkt       2014 e.v. 
 
Personeelsbudget 2014 
Bij de vaststelling van de begroting 2005 is de systematiek van het taakstellend personeelsbudget 
ingevoerd.  
In het kort komen die afspraken op het volgende neer: 
1. Salariskosten 2005 dienen als vast uitgangspunt voor de ramingen in de komende jaren. Dat 

basisbedrag is vastgesteld op € 9.004.000; 
2. Vanaf 2006 mag het basisbedrag 2005 maximaal worden verhoogd met de component prijsstijging van 

de algemene uitkering; 
3. De raad wordt jaarlijks bij de begroting geïnformeerd over de stand van zaken. 
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Actuele ontwikkelingen  
Volgens de systematiek van het taakstellend personeelsbudget wordt het loonbudget maximaal verhoogd 
met de compensatie prijsstijging van de Algemene Uitkering. In 2013 is de component prijsstijging van de 
Algemene Uitkering (1,96%) niet doorberekend in de salarissen en is uitgegaan van een zogenaamde 
nullijn. In de begroting 2014 wordt uitgegaan van een stijging van het accres van 1,75%. Dit betekent een 
verhoging van het salarisbudget met € 184.000. Een trendmatige verhoging op de salarissen uit het accres 
wordt normaal gebruikt ter compensatie van de loonstijging die voortkomt uit de CAO. Voor 2014 wordt de 
stijging van het accres ingezet ter compensatie van de structurele doorwerking van de stijging van de 
pensioenpremies en premies zorgverzekeringen (€200.000) uit 2012 en 2013.  
Op het moment van het opstellen van de begroting 2014 is de CAO voor gemeenteambtenaren voor het 
jaar 2013 en 2014 niet bekend. De huidige CAO liep af op 31 december 2012. De onderhandelingen over 
een nieuwe CAO zijn gestart. De bonden stellen een koopkrachtontwikkeling voor van 2,5%. Aangezien 
wordt verwacht dat het uitgangspunt nullijn niet wordt gerealiseerd wordt voorgesteld om een verhoging van 
1,25% (middenweg tussen voorstel bonden en voorstel CvA 0%) mee te nemen. De verhoging van 1,25% 
(€ 125.000) is niet verwerkt in het onderstaande overzicht. 
 
Budgettaire consequenties 
Wij hebben de structureel hogere kosten van het doorrekenen van de prijsstijging (1,75% ofwel € 184.000) 
in de begroting verwerkt. De verhoging als gevolg van de verwachte CAO stijging (1,25% ofwel € 125.000) 
is in de begroting 2014 opgenomen bij ‘nieuwe voorstellen structureel’.  
 
Bestemmingsreserve personeelsbudget 
Het taakstellende budget is bepalend, waarbij overschotten mogen worden gereserveerd voor toekomstige 
jaren. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd in de begrotingsvergadering van 8 november 2006. 
 
Met ingang van 2006 wordt onder de volgende voorwaarden tot reservering van een eventueel overschot bij 
de jaarrekening op het taakstellend personeelsbudget overgegaan: 
1. Maximaal een bedrag van € 100.000 per jaar, of zoveel minder als het rekeningoverschot na bestemming 

toelaat, te reserveren; 
2. De omvang van deze bestemmingsreserve mag maximaal € 150.000 bedragen. 
Op dit moment is er een reserve gevormd van € 71.000. 
 
Financiële vertaling 
Het salarisbedrag is samengesteld uit een tweetal componenten, t.w.: kosten ambtelijk apparaat volgens de 
normformatie en kosten van het bestuur. Op basis van bovengenoemde indeling volgt onderstaand het 
overzicht van het taakstellende budget voor 2014.  
 

     
Taakstellend budget voor 2014     

     
 Ambtelijke  Bestuur        Totaal 

 Normformatie    

     
Basisbedrag taakstellend budget 2013 10.031.000  421.000 10.452.000 
Bijstellingen n.a.v. begrotingsbehandeling 2013 -244.000  -8.000 -252.000 
Budgettair neutrale verrekeningen * -15.000   0 -15.000 
Bijgesteld basisbedrag voor 2013 9.772.000  413.000 10.185.000 
Loonstijging (1,75%) 176.000  8.000 184.000 
Taakstelling op bedrijfsvoering  -50.000   -50.000 
     
Taakstellend budget 2014 9.898.000  421.000 10.319.000 
     

 
* Bij budgettair neutrale verrekeningen gaat het om verhogingen of verlagingen van het salarisbudget die budgettair 
neutraal verlopen met de verhoging of verlaging van andere budgetten in de begroting en die geen effect hebben op de 
structurele budgetruimte. 

 
Voor 2014 is een berekening gemaakt van de werkelijk in 2014 te verwachten salariskosten. In relatie tot 
het taakstellende budget geeft dit het volgende beeld: 
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 Ambtelijk  Bestuur        Totaal 

 Normformatie    

     
Taakstellend budget 2014  9.898.000  421.000 10.319.000 
Werkelijk verwachte loonsom in 2014  10.027.000  411.000  10.352.000 
     
Verschil   -129.000  10.000 - 119.000  
     

 
Per saldo is er sprake van een tekort ten opzichte van het taakstellend personeelsbudget voor het ambtelijk 
deel van € 129.000 dat binnen het personeelsbudget moet worden opgevangen. In de afgelopen jaren zijn 
de geprognotiseerde tekorten gedekt uit de incidentele tekorten uit de vacatureruimte, echter door de 
gerealiseerde organisatieverandering en het lagere aantal vacatures is dit onder druk komen te staan. 
In hoofdstuk 3.1 is bij het onderdeel ‘nieuwe voorstellen structureel’ een verhoging van het salarisbudget 
voorgesteld van € 125.000 voor de verwachte CAO stijging. Dit bedrag kan ook noodzakelijk zijn voor 
eventuele nieuwe stijgingen van pensioenpremies en zorgpremies.  
 

Doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoeken 

Op grond van de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Aa en 
Hunze (ex artikel 213a van de Gemeentewet) dient er jaarlijks een aantal doelmatigheid- en 
doeltreffendheidonderzoeken uitgevoerd te worden. 
 
Onderzoeksjaar 2014 
De voorbereidingen voor het opstellen van het Onderzoeksplan 2014 zijn opgestart. Zodra de 
onderzoeksobjecten door ons college zijn vastgesteld zal de rekenkamercommissie op de hoogte worden 
gebracht van de voornemens van het college met betrekking tot de uit te voeren onderzoeken. Dit om 
onderlinge afstemming tussen de diverse onderzoeken mogelijk te maken. De onderzoeksobjecten, de 
concrete afbakening, wijze van uitvoering ed. zullen worden uitgewerkt in het Onderzoeksplan 2014. De 
verwachting is dat het plan in december 2013 wordt aangeboden aan de raad. 
 
Onderzoeksjaar 2013 
Het college heeft besloten om de planning en controlcyclus van de gemeente Aa en Hunze in 2013 aan een 
onderzoek te onderwerpen. Vanwege het brede karakter van het onderzoek is aangegeven dat het aantal 
onderzoeken voor 2013 beperkt blijft tot één in plaats van twee. In het onderzoek zullen beide elementen, 
doelmatigheid en doeltreffendheid, uitgebreid aan de orde komen. Het onderzoek vindt plaats in de tweede 
helft van 2013. Oplevering van het onderzoeksrapport zal naar verwachting plaatsvinden in het eerste 
kwartaal van 2014. 
 
Onderzoeken voorgaande jaren 
Van de onderzoeksplannen van voorgaande jaren zijn de volgende onderzoeken nog niet volledig afgerond: 
- Kwaliteit van de financiële en administratieve organisatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(2010). 
Het rapport is in concept gereed. De verwachting is dat de resultaten in het vierde kwartaal van 2013 
kunnen worden gepresenteerd. 

- Het afvalbrengstation (2011). 
Het onderzoek is in verband met het qua planning “omruilen” met het onderzoek Afvalinzameling/ 
containermanagement verschoven naar het 4e kwartaal 2013. 

- Afvalinzameling/containermanagement (2012) 
Het onderzoek is afgerond. De resultaten dienen nog te worden verwerkt in een rapportage. Aanbieding 
van het definitieve rapport zal naar verwachting plaatsvinden in december 2013. 

 

Strategisch samenwerken in Noord Drenthe 

De omgeving van de gemeente is sterk aan ontwikkeling en verandering onderhevig. Enerzijds wordt vanuit 
de landelijke politiek druk uitgeoefend om samenwerking tussen gemeenten te realiseren en 
schaalvergroting te bereiken. De drie decentralisaties die op de gemeenten afkomen, vormen daarbij 
argumenten voor het vergroten van bestuurlijke, financiële en ambtelijke slagkracht. Anderzijds is te zien dat 
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burgers mondiger worden, steeds meer gebruik maken van social media, en hun eigen participatie 
organiseren.  
 
In de netwerksamenleving verandert de rol van de gemeente meer en meer in een regisseursrol en daarbij 
past het doorontwikkelen van de verschillende samenwerkingsverbanden. Dit sluit aan op de ambitie van de 
gemeente om actief samenwerking te zoeken met andere overheden (gemeenten), instanties, ondernemers 
en burgers, zoals die staat vermeld in de Strategische Toekomstvisie 2020. Dit is overigens geen vreemd 
fenomeen voor de gemeente Aa en Hunze; al jaren vindt op diverse niveaus samenwerking plaats, onder 
andere in de regio Noord- en Midden-Drenthe. Van recente datum is het initiatief STAAN; het 
samenwerkingsverband tussen de gemeenten Tynaarlo, Aa en Hunze, Assen en Noordenveld dat zich richt 
op de bedrijfsvoering. 
Met de decentralisaties voor de deur, is hét moment gekomen om een heldere visie te ontwikkelen op de 
samenwerkingsverbanden tussen de Drentse gemeenten. Hiervoor zijn de bestuurlijke verkenningen gestart 
en is een aantal uitgangspunten geformuleerd: 

 Redeneer vanuit de inhoud; 

 Stel de burger centraal; 

 Geen herindeling, maar intensivering van samenwerking. 
 

In februari 2013 zijn we in de “Breeland-bijeenkomst” hierover met u in gesprek geweest waarbij een viertal 
scenario’s de revue zijn gepasseerd van ‘kieknwattwordt’ via samenwerken en ambtelijke fusies tot 
herindelen. Op 8 mei jl. is dit vervolgd met een openbare thema-avond gemeentelijke samenwerking. In 
deze bijeenkomst zijn diverse aspecten die van belang zijn voor de visievorming nader uiteengezet en met 
elkaar gedeeld en hebben we de vier scenario’s in een afzonderlijke werkvorm besproken. In de 
informerende bijeenkomst van 5 juni jl. over de stand van zaken m.b.t. de decentralisaties is aangegeven 
dat uw raad de wijze van bestuurlijke betrokkenheid in het presidium bespreekt.  
 
In de raadsvergadering van 18 september 2013 is ons voorstel tot intergemeentelijke samenwerking in 
Noord- Drenthe besproken. In deze notitie worden diverse aspecten met betrekking tot het onderwerp 
bestuurlijke samenwerking belicht en in deze vergadering stelden wij u voor een koers in het kader van 
toekomstige samenwerking te bepalen en in het verlengde daarvan uw positie en gewenste betrokkenheid 
in de voorbereiding op het vast te stellen beleid ten aanzien van de decentralisaties in het sociale domein te 
bepalen. U heeft in meerderheid ingestemd met onze opvattingen en besloten is om de ambitie toekomstige 
samenwerking/schaalvergroting te richten op het scenario “bestuurlijke samenwerking in het gebied Noord 
Drenthe” vanuit zowel het traject van de decentralisaties in het sociaal domein als vanuit de verdergaande 
doorontwikkeling van de samenwerking bedrijfsvoering (STAAN). Dit besluit is onder de voorwaarde dat de 
vier strategische partners maar minimaal de gemeenten Assen en Tynaarlo deze ambitie delen. Op dit 
moment is niet bij alle strategische partners een strategische koers bepaald. De strategische bestuurlijke 
koers van met name de gemeente Tynaarlo is daarbij bepalend. Zoals bekend verkent deze gemeente ook 
een fusie met de gemeente Haren. Zolang hier nog geen duidelijkheid over is, zullen we een ‘pas op de 
plaats’ moeten maken.   
 
In het beleidsplan 2013 heeft u besloten om € 250.000 beschikbaar te stellen voor frictiekosten ten behoeve 
van de ambtelijke samenwerking. Afgesproken is dat de besluitvorming van onze strategische partners en 
van ons wordt afgewacht en dat dan pas uitgaven mogen plaatsvinden. 
 
Eén van de bezuinigingssuggesties is een taakstelling van € 150.000 voor de periode 2013 t/m 2015 door 
samenwerking te intensiveren. De verwachting is dat de taakstelling in 2014 wordt gerealiseerd door 
inkoopvoordelen te realiseren door o.a. inkoopmodel, inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden op elkaar af te 
stemmen en te uniformeren. In 2015 wordt in dit kader een voordeel van € 50.000 op het gebied van 
belastingen en € 50.000 op andere onderdelen van de bedrijfsvoering verwacht. 
De gevolgen van een “pas op de plaats” op deze taakstelling zullen we bij het beleidsplan 2014 in beeld 
brengen. 

Centrale inkoop 

Het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid is met ingang van 2013 geactualiseerd aan de veranderende 
wet- en regelgeving. De nieuwe aanbestedingswet, die per 1 april 2013 inwerking is getreden, de 
samenwerking op het gebied van inkoop en MVO, zullen ook in 2014 de volle aandacht hebben. 
 
De nieuwe aanbestedingswet zorgt al voor veel impact op inkoop. Bijna alle inkopen en aanbestedingen 
vinden plaats volgens het criterium “economisch meest voordelige aanbieding” in plaats van op “laagste 
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prijs”. Hier kan alleen van afgeweken worden tenzij er een gegronde motivatie voor is. De verwachting is 
zelfs dat er nog een wetsaanpassing gaat volgen en dat er alleen volgens het criterium “economisch meest 
voordelige aanbieding” ingekocht en aanbesteed gaat worden.   
 
In 2013 heeft de inkoopsamenwerking STAAN nog meer vorm gekregen. Er is een Inkoop Handboek 
geschreven, een bijeenkomst georganiseerd voor het MKB en veel in- en extern samengewerkt op het 
gebied van inkoop. Het contractmanagement is verder opgepakt en zal in 2014 verder uitgewerkt en 
toegepast worden. Door middel van het Plan van Aanpak, waarin verschillende mijlpalen zijn benoemd, 
heeft inkoop al beter kunnen inspelen op de ontwikkelingen op het gebied van inkoop zoals de nieuwe 
aanbestedingswet, duurzaamheid, lokale ondernemers en Social return. Deze inkoopsamenwerking zal in 
2014 verder worden uitgewerkt en de intentie is om centraal inkoopbureau voor de STAAN gemeenten te 
onderzoeken.  
 
In het bezuinigingstraject 2010-2015 is in totaal een taakstelling op het gebied van samenwerking (STAAN) 
van € 150.000 opgenomen. Voor het onderdeel inkoop is de taakstelling € 50.000. In het beleidsplan 2013 
hebben we u gerapporteerd dat deze taakstelling voor inkoop niet in 2013 wordt gerealiseerd als gevolg van 
dat de samenwerking STAAN nog niet operationeel is en dat de taakstelling wordt doorgeschoven naar het 
jaar 2014. Door gezamenlijke aanbestedingen met de STAAN gemeenten gaan we er vanuit dat de 
taakstelling in 2014 wordt gerealiseerd.    

139



  

 

140



2.2.6  Verbonden partijen 
 
 

Inleiding 
 
De gemeente Aa en Hunze heeft zowel bestuurlijke als financiële belangen in verschillende organisaties 
met een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtsvorm.  
Een verbonden partij is volgens Artikel 1 van het BBV een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie 
waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. 
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van 
stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft 
gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de 
verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. 
 
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de relatie tussen de verbonden partijen en het publieke belang, 
zoals in hoofdlijnen beschreven in de programma’s van de gemeente. 
Ook komen aan de orde ontwikkelingen, c.q. voornemens als het gaat om nieuwe verbonden partijen, het 
beëindigen van bestaande verbonden partijen, het wijzigen van bestaande verbonden partijen of eventuele 
andere actualiteiten omtrent verbonden partijen die gevolgen kunnen hebben voor de taakuitvoering van de 
verbonden partijen, dan wel financiële consequenties kunnen hebben. 
 
In de jaarstukken wordt tevens jaarlijks bij de toelichting op de productenrealisatie een lijst van verbonden 
partijen gevoegd. 
 
 

Kaders 
 
Algemeen beleid 
De gemeente Aa en Hunze heeft als beleid het aangaan van Gemeenschappelijke Regelingen zoveel 
mogelijk te beperken. 
Gemeenschappelijke Regelingen kunnen wel aangegaan worden uit het oogpunt van efficiency en 
kostenbeheersing, wanneer het een duidelijk voordeel oplevert voor de gemeente. 
 
Nota verbonden partijen  
Op 23 april 2008 heeft de raad de Verordening ex. 212 van de Gemeentewet opnieuw vastgesteld. Hierin is 
opgenomen artikel 20 lid 1 “Het college biedt op verzoek van de raad ter vaststelling door de raad een nota 
verbonden partijen aan.” 
 
 

Risico’s 

 
Naast voordelen die samenwerkingsverbanden opleveren, zijn er ook risico’s aan verbonden. Door 
afvaardigingen in het algemeen en/of dagelijks bestuur kunnen financiële risico’s worden beheerst. Het 
risicoprofiel van gemeenschappelijke regelingen is over het algemeen laag, veelal is er een redelijk 
voorspelbare stijging van de jaarlijkse exploitatielasten. 
 
Het bezit van aandelen van privaatrechtelijke ondernemingen heeft in het algemeen een positief effect. De 
economische waarde kan namelijk hoger liggen dan de balanswaarde.  
Wel is voorzichtigheid geboden bij het structureel ramen van dividend uitkeringen, omdat achterblijvende 
uitkeringen kunnen leiden tot een structureel budgettair probleem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

141



Overzicht verbonden partijen 

 
Openbare Lichamen 
 
 
Organisatie/ 
vestigingsplaats  

 
Financiële 
bijdrage  
2014 in 
euro’s 
 

 
Vertegenwoordiging 

 
Publiek belang / Programma 

Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten 
 
 
Den Haag 

35.000 Burgemeester  Van Oosterhout (lid) 
Wethouder Wiersum (plv) 

Belangenbehartiging van alle gemeenten bij 
andere overheden. Tweede Kamer, Kabinet 
en maatschappelijke organisaties zijn 
belangrijke gesprekspartners. 
Programma: Bestuur 

Vereniging van Drentse 
Gemeenten 
 
 
Westerbork 

8.000 Burgemeester  Van Oosterhout (lid) 
Wethouder Wiersum (plv) 
 

Behartigen van de gezamenlijke belangen 
van de Drentse gemeenten. Bijvoorbeeld 
vertegenwoordiging, belangenbehartiging en 
pleitbezorging richting provincie en Rijk. 
Programma: Bestuur 

Gemeenschappelijke regeling 
Eems Dollard Regio (EDR) 
 
 
 
 
 
Leer 

3.000 
 

Wethouder Wiersum (lid) 
Burgemeester  Van Oosterhout (plv) 
Dhr. Brands (lid) 
Dhr. Huurman (plv) 

Het behartigen van de gemeenschappelijke 
belangen op het gebied van ruimtelijke 
ordening, infrastructuur, bevordering van de 
regionale economie, cultuur en dergelijke. 
Bevorderen grensoverschrijdende 
samenwerking, ondersteuning en coördinatie 
op de verschillende beleidsterreinen. 
Programma: Bestuur 

Veiligheidsregio Drenthe 
 
 
Assen 

191.000 Burgemeester  Van Oosterhout 
Wethouder Wassink (plv) 

In deze organisatie worden de  doelstellingen 
van de RBD en de GHOR gebundeld, 
gekoppeld aan de Hulpverleningsdienst 
Drenthe. 

Werkvoorzieningschap 
Alescon 
 
 
 
Hoogeveen 

200.000 Wethouder Dijkstra (lid) 
Wethouder Wassink (plv) 

Activiteiten gericht op het creëren, 
bevorderen of instandhouden van 
werkgelegenheid ten behoeve van natuurlijke 
personen die een afstand hebben tot de 
reguliere arbeidsmarkt. 
Programma: Sociale zaken 

Gemeenschappelijke regeling 
intergemeentelijke sociale 
dienst van de gemeenten Aa 
en Hunze, Assen en Tynaarlo 
(ISD) 
 
Assen 

914.000 Wethouder Dijkstra (lid) 
Wethouder Wassink (plv) 

Het behartigen van de gemeenschappelijke 
belangen van de deelnemende gemeenten 
op het terrein van werk en inkomen. Hierdoor 
is het mogelijk de inwoner die geen werk 
en/of geen inkomen heeft zo goed en snel 
mogelijk te helpen. Zo mogelijk bij één loket. 
Programma: Sociale Zaken 

Gemeenschappelijke 
Regeling Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst Drenthe 
(GGD Drenthe) 
 
Assen 

461.000 Wethouder Dijkstra (lid) 
 
Wethouder Wassink (plv) 

Het behartigen van de gemeenschappelijke 
belangen van de deelnemende gemeenten 
op het gebied van de volksgezondheid in 
brede zin. 
Programma: Welzijn 

Gemeenschappelijke regeling 
Regionale Uitvoeringsdienst 
Drenthe Assen (RUDD) 

375.000 Burgemeester Van Oosterhout (lid 
algemeen en dagelijks bestuur) 
Wethouder Wiersum (plv) 

Uitvoering taken van toezicht op en 
handhaving van milieuvoorschriften in kader 
van omgevingsrecht met betrekking tot 
milieutaken. 

Recreatieschap Drenthe 
 
 
Diever 

67.000 Burgemeester Van Oosterhout 
(voorzitter) 
Wethouder Wiersum (plv) 

Behartigen van gemeenschappelijke 
belangen van de deelnemende gemeenten 
op het gebied van recreatie en toerisme. 
Programma: Recreatie en toerisme 

Gemeenschappelijke regeling 
Garantievoorziening 
voormalige Bestuursacademie 
Noord-Nederland  
 
Assen 

0 Gemeentesecretaris Snoep (lid) 
 

Vangnetvoorziening voor verplichtingen die 
ten laste van de GR doorlopen voor 
voormalig ambtelijk aangestelde 
medewerkers. 
Programma: Financiën en bedrijfsvoering 

STIVAM 1.000 Wethouder Wassink Doel contracten afsluiten verwerking 
restfractie bij Attero. Financieel belang 
kostendekkende exploitatie. 
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Vennootschappen 
 
 
Organisatie / 
vestigingsplaats 
 

 
Boekwaarde  
2014 

 
Vertegenwoordiging 

 
Publiek belang 

NV Bank Nederlandse 
Gemeenten (BNG) 
 
Den Haag 

132.000 Wethouder Wassink  (AVA) Met gespecialiseerde dienstverlening draagt 
de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van 
maatschappelijke voorzieningen. 
Programma: alle 

Essent/Enexis/Essent 
Milieu/Borsele 
 
Arnhem 

3.000 Wethouder Wassink   (AVA) Een betrouwbare en continue 
nutsvoorziening tegen een redelijke prijs. 
Programma: Financiën en bedrijfsvoering 

Waterleidingmaatschappij 
Drenthe 
 
Assen 

3.000 Wethouder Wassink (AVA) Een betrouwbare en continue 
drinkwatervoorziening tegen de laagst 
mogelijke prijs. 
Programma: Financiën en bedrijfsvoering. 

 
N.B. bovenstaande subsidies/financiële bijdragen zijn afgerond op duizendtallen. 

 
 

Belangrijke ontwikkelingen / voornemens 
 
Algemeen 
In het kader van onze begrotingspositie is voor de gesubsidieerde instellingen gefaseerd over de jaren 2011 
t/m 2015 een bezuinigingstaakstelling aangegeven van 10%. Hierbij zal indien gewenst en/of noodzakelijk 
maatwerk worden toegepast. De bezuinigingen t/m 2012 zijn opgenomen in de productenraming binnen de 
betreffende programma’s. Aanvullende bezuinigingsvoorstellen zijn opgenomen in hoofdstuk 3.1.3 en het 
FMP bij het onderdeel ‘Bezuinigingstraject – structureel’.   
 
De verbetering van de aansturing van verbonden partijen heeft permanente aandacht waarin ook de 
invulling van de regiefunctie aan de orde is. 
Ten aanzien van gesubsidieerde instellingen worden de overeenkomsten bij voorkeur op basis van 
contractfinanciering afgesloten. 
Binnen de Vereniging Drentse gemeenten is bestuurlijk gesproken over een coördinerende aanpak van 
gemeenschappelijke regelingen teneinde de sturing te verbeteren. Wij willen het onderwerp 
“bezuinigingstaakstelling” met regelmaat binnen de commissie financiën van de VDG geagendeerd zien in 
het kader van een gecoördineerde aanpak van de bezuinigingstaakstelling van de gemeenten in relatie tot 
de uitvoering van taken door verbonden partijen.  
 
Veiligheidsregio Drenthe 
De bestuurlijke veranderingen in de crisismanagementorganisatie op grond van de van de wet  
Veiligheidsregio’s zijn afgerond en met ingang van 1 januari is  één regionale brandweer in Drenthe een feit. 
 
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Drenthe  
In het kader van de begrotingsbehandeling 2014 is een zienswijze ingebracht die in hoofdzaak zijn gericht 
op verdergaande transparantie in producten van de GGD in samenhang met de wettelijke verplichte taken 
c.q. minimum niveaus op grond van de Wet collectieve preventie volksgezondheid ( Wcpv).    
 
Werkvoorzieningsschap Alescon en Intergemeentelijke Sociale dienst 
Met ingang van 1 januari 2015 wordt de invoering van de Participatiewet voorzien.  De beleidsmatige en 
inhoudelijke voorbereidingen op deze veranderingen pakken wij in samenwerking met de andere 
deelnemende gemeenten op en tevens wordt hierbij de samenhang met de decentralisaties Jeugdzorg en 
AWBZ betrokken.   
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Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 
In de raadsvergadering van 11 september heeft uw raad ingestemd met het voornemen tot deelneming in 
de gemeenschappelijke regeling met ingang van 1 januari 2014. In de afgelopen maanden is hard gewerkt 
aan de organisatorische implementatie. 
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2.2.7 Grondbeleid 
 
 
Onder grondbeleid wordt verstaan het gehele instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat om 
ruimtelijke doelstellingen te realiseren. Het grondbeleid heeft een groot financiële impact. De eventuele 
baten, maar vooral de financiële risico’s zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente. Gelet 
op deze risico’s is een afzonderlijke paragraaf over het grondbeleid verplicht gesteld. 
  

Nota Grondbeleid 
 
In de raadsvergadering van februari 2010 is de nota Grondbeleid 2010 vastgesteld. 
Doel van deze nota is het actualiseren van en het inzicht bieden in de hoofdlijnen voor het voeren van een 
samenhangend, strategisch en effectief grondbeleid.  
In de nota wordt een beschrijving gegeven van: 
- het juridisch kader voor het grondbeleid (wetgeving en overheidsbeleid); 
- het grondbeleid, de keuze tussen actief en facilitair grondbeleid en de samenwerking met derden; 
- de verschillende aspecten die een rol spelen bij de verwerving van grond; 
- het gronduitgifte- en prijsbeleid; 
- de financiële kaders voor grondexploitatie. 
 
In 2014 wordt de Nota Grondbeleid bijgesteld; immers in de verordening ex. artikel 212 Gemeentewet wordt 
aangegeven dat het college minimaal eens per vier jaar een (bijgestelde) nota Grondbeleid aan de raad 
aanbiedt. 
 

Commissie BBV 
 
De commissie BBV heeft een bijgestelde versie van de notitie grondexploitatie gepubliceerd. Een reden 
voor een aangepaste notitie zijn de gevolgen van de financieel-economische crisis voor de 
grondexploitaties. De commissie wil door middel van deze aangepaste notitie een nadere verduidelijking 
geven op het verwerken van de financiële consequenties in begroting en jaarrekening. 
Ten opzichte van de vorige versie van deze notitie van januari 2008 is een aantal verduidelijkingen/ 
aanscherpingen doorgevoerd.  
De wijzigingen richten zich voornamelijk op 2 zaken: 
 
1. Het activeren van vervaardigingskosten op Niet in Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG)  is 
aanvaardbaar, maar dient beperkt te blijven tot het niveau van de huidige marktwaarde van de grond. 
 
De NIEGG van de gemeente Aa en Hunze zijn conform bovenstaand gewaardeerd op de agrarische 
waarde en dus een mogelijke marktwaarde. Hierop is één uitzondering. Het plan Gasteren 3

e
 fase. 

De hogere waardering (€ 30 m
2
) wordt veroorzaakt door de kosten van het bouwrijp maken van de gronden. 

Er is nog geen definitieve bestemming voor deze gronden, maar er wordt overwogen om de gronden in 
exploitatie te nemen. In afwachting van dit besluit is er vooralsnog geen aanleiding gezien tot afwaardering 
naar agrarische waarde.  
 
2. Het treffen van een afboeking of een voorziening gebeurt bij een geprognosticeerd verlies direct ter 
grootte van dit volledige verlies.  

 
De belangrijkste nog lopende projecten zijn Nooitgedacht en het bedrijventerrein Bloemakkers. Ondanks de 
risico’s in de afzetverwachtingen hebben we tot en met het jaar 2012 nog geen aanleiding gezien tot het 
treffen van een voorziening/afwaardering van de gronden. De kans bestaat echter wel dat dit zich in de 
komende jaren zal voordoen.  
We blijven, onder andere d.m.v. scenarioanalyses, berekenen en de raad informeren in hoeverre 
tegenvallende verkopen leiden tot mogelijke aanpassingen van plannen, afwaardering van de boekwaarden 
of het treffen van een voorziening.  
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De financiële positie 
 
Een financieel uitgangspunt bij grondexploitaties is het realiseren van een sluitende exploitatie, waarin alle 
kosten voor het realiseren van het openbaar gebied worden verhaald in de grondopbrengst inclusief een 
bijdrage in de infrastructuur in de ruimste zin van het woord.  
 
De financiële positie per complex per 1 januari 2013 en het verwachte eindresultaat 
 
      

 Complex   boekwaarde 
m

2
 nog te 

verkopen verwacht verwachte 

   01-01-2013  eindresultaat einddatum 

In exploitatie         
          
Nooitgedacht    8.770.913  131.035  0  2020 
Bloemakkers    2.934.948 62.540  848.316  2018 
Dwarsplaatsen Oost   - 454.149  588 386.653  2013 
SWS Oostermoer Gieterveen    342.855  3.396        - 36.295 2016 
          
Niet in exploitatie         
          
Gasteren 3

e
 fase    165.037      

Industrieterrein Gasselternijveen    310.072      
Grolloo (dorp + zuid)    6.550      
Hugeslaan    49.925      
Annerveenschekanaal A en D   18.585       
          
Totaal    12.144.736   1.198.674   
      
 
 
De exploitatie Bloemakkers laat een positief verwacht resultaat zien. De risico’s zijn in hoofdzaak het 
afzetrisico, het prijsrisico en de rentekosten. Zoals besproken in de informerende bijeenkomst van 14 
november 2012 zullen wij in het najaar u enkele scenario’s presenteren met variaties van de huidige 
uitgangspunten, zoals verlenging looptijd, verlaging prijzen en wijziging rentepercentages en/of 

rentesystematiek.  
 
De risico’s voor exploitatie Nooitgedacht zijn identiek. Ook deze exploitatie zal in het najaar in de 
raadscommissie worden besproken. Hierbij zal het scenario met de in het beleidsplan vermelde 
uitgangspunten uitgebreid aan de orde komen.  
 
Daarnaast zal ook de rekenrente (momenteel 5%), die zwaar op het geprognosticeerde resultaten drukt, op 
de agenda staan. Opties zijn om deze rente, conform de huidige marktrentes, te verlagen of om de 
berekende rente rechtstreeks ten laste van de algemene reserve grondbedrijf te laten komen. 
 
 
Algemene reserve grondbedrijf en weerstandsvermogen 
 
Verliezen kunnen het gevolg zijn van twee soorten risico’s:  
- voorzienbare (exploitatie) risico’s; 
- onvoorzienbare of algemene (conjuncturele of markt) risico’s. 
 
De voorzienbare risico’s blijken uit de jaarlijkse toelichtingen op de bouwrekeningen. Ook voor 
onvoorzienbare risico’s, ontstaan door negatieve conjuncturele ontwikkelingen en/of rentestijging, dient een 
algemene reserve grondbedrijf in stand te worden gehouden. 
Het bepalen van de noodzakelijke omvang van de algemene reserve grondbedrijf is niet eenvoudig, omdat 
de omvang afhangt van onzekere factoren als marktontwikkelingen, de rentestand en de verwachte 
resultaten. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de grootste risico’s betrekking hebben op de complexen Nooitgedacht en 
Bloemakkers. De overige complexen leveren geen materiële risico’s op. 
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Verwachte verloop van de algemene reserve grondbedrijf 
 
Algemene reserve per 01-01-2013         7.619.238 
Toevoegingen 2013 

Rente 2013 (5%)             380.962 
Rekening resultaat 2012        -/-    7.122 

             7.993.078 
Geraamde onttrekkingen strategische aankopen    -/-1.000.000 
Algemene reserve per 01-01-2014         6.993.078 
Toevoegingen 2014 

Rente 2014              351.002 
Positief resultaat afsluiting complexen 2013          386.653 

Algemene reserve per 31-12-2014         7.730.733 
 

 
De beoordeling of er voldoende reserves zijn om de risico’s te kunnen opvangen is lastig. We trachten 
hieronder een reëel en zo compleet mogelijk beeld te geven.  
 
Weerstandsvermogen conform de nota grondbeleid 
 
In de nota Grondbeleid is de minimale omvang van het weerstandsvermogen ten behoeve van algemene 
risico’s gesteld op 15% van de positieve boekwaarden, vermeerderd met de nog te maken kosten en het 
verwachte eindresultaat.  
 
Positieve boekwaarde onderhanden werken       12.048.716    
Boekwaarde gronden zonder kostprijsberekening           550.169    
Krediet voor strategische aankopen          1.000.000 
Nog te maken kosten objecten onderhanden werk      16.646.200 
Verwachte nadelige toekomstige resultaten              36.295    
Totaal            30.281.380 
 
Het benodigde weerstandsvermogen bedraagt € 4.542.207 (15% van 30.281.380). 
 
Geconcludeerd kan worden dat de verwachte omvang algemene reserve grondbedrijf van € 7.730.733 
voldoet aan de minimaal geachte omvang en daarmee dus toereikend is om alle risico’s op te vangen. 
 
 
Risico’s per exploitatie 
 
Naast een beoordeling van het weerstandsvermogen van het totale grondbedrijf is het ook mogelijk om de 
risico’s per exploitatie in beeld te brengen. Voor de risicoberekening zijn we ervan uitgegaan dat een aantal 
risico’s zich voor zal doen. 
De risico’s zijn: 

- De looptijd van de grondexploitatie is (3 jaar) langer dan begroot. 
- De opbrengst van de kavels is (10%) lager dan begroot. 
- De opbrengstinflatie van de grondexploitatie is 0%. De kosteninflatie is 2% per jaar. 

 
Als we een berekening voor de 4 lopende grondexploitaties maken, komen we tot de volgende risico’s. Voor 
een toelichting op de risicoklassen wordt verwezen naar paragraaf 2.2.2 ‘Weerstandsvermogen’.  
 
Risicomatrix 

    Complex Risico  risicoklasse 
    1 2 3 4 

       
Bloemakkers  265.000     X 
Dwarsplaatsen Oost 0  X    
Nooitgedacht 5.553.000     X 
SWS Oostermoer 156.000    X  
       
Totaal 5.974.000      
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Conclusie: Op basis van de risicomatrix per exploitatie is sprake van een hoger risico dan op basis van de 
berekening van het weerstandsvermogen van het totale grondbedrijf. Ook bij de berekening per exploitatie 
is het weerstandsvermogen toereikend, maar het overschot is beduidend lager.  
Het hoogste van bovenstaande twee berekende risicobedragen is € 5.974.000. Dit bedrag is opgenomen in 
de paragraaf weerstandsvermogen als maximaal risico. Als minimaal risico is 50% van dit bedrag 
opgenomen.  
 
 
Scenario “worse case” 
Het meest “worse case” scenario is dat alle activiteiten van het grondbedrijf per direct worden beëindigd. 
Niet een erg reëel scenario maar het geeft wel extra inzicht. Dit scenario betekent een boekverlies van ruim 
€ 12 miljoen. Het boekverlies kan dan deels ten laste van de reserve Grondbedrijf (€ 7,7 miljoen) en deels 
ten laste van de VAR (€ 4,4 miljoen) worden gebracht. Uit de paragraaf weerstandsvermogen blijkt dat de 
totale weerstandscapaciteit € 18,7 miljoen bedraagt en bedraagt na verwerking van dit scenario nog ruim  
€ 6,6 miljoen. 
 
Indien de risicomatrix wordt aangepast met dit “worse case” en er een berekening van het 
weerstandsvermogen wordt gemaakt op basis van kengetallen, dan levert dit het volgende gewijzigde 
overzicht op: 
 
    
    Begroting 

2014 
 

        
A Maximaal risicobedrag over een periode van 4 jaar:     

  1. Incidenteel (excl. grondbedrijf)  2.300.000  

  2. Structureel (4 keer 1.900) 7.600.000  

    9.900.000 
  

  

B Minimaal risicobedrag over een periode van 4 jaar:     

  1. Incidenteel (excl. grondbedrijf)     860.000  

  2. Structureel (4 keer 550) 2.200.000 
3.060.000 

 

 

        
A Weerstandscapaciteit (6,5 mln.) t.o.v. maximaal risicobedrag   67%  

B Weerstandscapaciteit (6,5 mln.) t.o.v. minimaal risicobedrag 216%  

    
 
Geconcludeerd kan worden dat, indien het meest “worse case” scenario zich voordoet, dat er ten aanzien 
van het maximaal risicobedrag niet voldoende weerstandscapaciteit is. 
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3 FINANCIELE BEGROTING 
 
Het onderdeel financiële begroting van deze programmabegroting gaat met name in op de budgettaire 
aspecten en op de financiële gevolgen van de beleidsbegroting. 
De financiële begroting is de tegenhanger van de jaarrekening. 
 
Inhoud: 
 
3.1 Uiteenzetting van de financiële positie 
3.2 Overzicht lasten en baten financiële begroting 
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3.1  Uiteenzetting van de financiële positie 
 
In dit hoofdstuk wordt de verwachte ontwikkeling van de financiële positie van de gemeente Aa en 
Hunze aangegeven. Wij geven hierbij aandacht aan de volgende onderwerpen: 
 

3.1.1 Financiële gevolgen van het Collegeprogramma 2010-2014 
3.1.2 Verloop van de Vrije Algemene Reserve 
3.1.3 Ter afweging staande onderwerpen in 2014 
3.1.4 Niet-ter afweging staande onderwerpen in 2014 
3.1.5 Investeringen 2014 
3.1.6 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen 
3.1.7 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten. 
 
 

3.1.1 Financiële gevolgen van het Collegeprogramma 2010-2014 

 
Financieel beeld voor 2014 en volgende jaren 
De begroting 2014 en het FMP 2015-2017 zijn opgesteld aan de hand van het Collegeprogramma 2010-
2014 en het beleidsplan 2013. De in het beleidsplan 2013 onder "niet ter afweging staande onderwerpen" 
opgenomen bedragen zijn verwerkt in de primitieve begroting/productenraming 2014. Naast de “niet ter 
afweging staande onderwerpen” zijn ook de in het beleidsplan 2013 opgenomen bijstellingen over het jaar 
2013 met een doorwerking naar 2014 verwerkt. 
Op basis van de uitkomsten van de productenraming 2014 en de “ter afweging staande onderwerpen”, komt 
het begrotingssaldo 2014 tot stand. Dit saldo is pas definitief na besluitvorming van uw raad over de “ter 
afweging staande onderwerpen”. 
 
Begrotingsvoorstel 2014 
 

   
 structureel incidenteel 

Saldo productenraming 2014 voor bestemming -524.000 0 

Mutatie reserves -411.000  

Saldo productenraming 2014 na bestemming -935.000 0 

   

Ter afweging staande onderwerpen   

Collegeprogramma 2010-2014 -20.000 -570.000 

Bezuinigingstraject 1.040.200 262.500 

Voorstellen beleidsplan 2013 -125.000 -2.020.000 

Nieuwe voorstellen begroting 2014  -749.000 

Niet ter afweging staande onderwerpen   

Algemene Uitkering 789.000  

   
Onttrekking aan de VAR  -3.076.500 

   

Saldo programmabegroting 2014 na verwerking voorstellen 749.200 0 

  
 
Op grond van de huidige stand van zaken heeft de begroting 2014 een structureel positief saldo van 
€ 749.200 en een incidenteel tekort van € 3.076.500. Dit incidentele tekort zal aan de Vrije Algemene 
Reserve (VAR) worden onttrokken. Naast deze onttrekking aan de VAR, wordt over 2014 ook een storting 
van € 749.200 verwacht. Zie ook het onderdeel ‘Verloop van de Vrije Algemene Reserve’ verderop in dit 
hoofdstuk. 
In het beleidsplan 2013 heeft het college van B&W voorgesteld om de nieuwe wensen voor 2014 met een 
incidenteel karakter te realiseren. Deze nieuwe incidentele beleidswensen worden gefinancierd vanuit de 
VAR, waaraan het rekeningresultaat 2012 al is toegevoegd. Ook wordt een aantal van deze voorstellen uit  
specifieke bestemmingsreserves gedekt. De nieuwe incidentele voorstellen van deze begroting 2014 
kunnen worden gedekt vanuit het verwachte positieve structurele resultaat over 2014. 
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Lange termijn ontwikkelingen / FMP 2015- 2017 
Bij het opstellen van het Collegeprogramma 2010-2014 en ook in het laatste begrotingsjaar van deze 
bestuursperiode  is wederom terughoudendheid betracht in het formuleren van nieuw structureel beleid. 
Hierbij is geanticipeerd op een nieuwe bezuinigingsronde vanuit de Rijksoverheid van € 6 miljard. 
Het resultaat is een tekort van € 0,5 miljoen in 2017. Ook de komende jaren blijft de ontwikkeling van de 
economie, de overheidsfinanciën en het Gemeentefonds een belangrijk aandachtspunt. 
 
 

3.1.2 Verloop van de Vrije Algemene Reserve 
 
Het incidentele begrotingsresultaat 2014 leidt  tot een onttrekking aan de VAR van € 3,1 miljoen. Het 
verwacht structureel overschot over 2014 bedraagt € 749.000 en wordt in 2014 toegevoegd aan de VAR. 
Per saldo wordt in 2014 een onttrekking  aan de VAR verwacht van € 2,3 mln. In de jaren 2015 tot en met 
2017 is daarnaast een beroep op de VAR noodzakelijk van € 0,7 miljoen voor de dekking van de incidentele 
voorstellen en incidentele niet-trendmatige ontwikkelingen. De stortingen hebben o.a. betrekking op de 
voordelen van de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs (zie ‘Collegeprogramma 2010-2014 
incidenteel’ nr.2). 
 
     
Verwacht verloop Vrije Algemene Reserve 2014 2015 2016 2017 

geprognosticeerde stand per 1 januari  10.277.000 8.066.000 8.013.000 7.645.000 

storting  865.000 101.000 55.000 55.000 

onttrekking -3.076.000 -154.000 -423.000 -135.000 

geprognosticeerde stand per 31 december  8.066.000 8.013.000 7.645.000 7.565.000 
     

 
De voorstellen zoals die in deze begroting 2014 zijn opgenomen resulteren in een verwachte stand van de 
VAR per 31 december 2017 van afgerond € 7,5 miljoen. Zie ook paragraaf 2.2.2 ‘Weerstandsvermogen’.  
 
Tenslotte willen we opmerken dat de VAR in de afgelopen jaren met name gevoed werd door 
exploitatieoverschotten op basis van de Gemeenterekeningen. De vraag is in hoeverre er ook in de 
komende jaren nog sprake zal zijn van overschotten. De verwachtingen op dit punt zijn op grond van de 
huidige economische situatie bijgesteld. 
 
 

3.1.3 Ter afweging staande onderwerpen in 2014 

Bij de ter afweging staande onderwerpen zijn de voorstellen opgenomen die voortvloeien uit het 
Collegeprogramma 2010-2014, gevolgd door de voorstellen vanuit het bezuinigingstraject en de nieuwe 
voorstellen vanuit het beleidsplan 2013. Er is een onderscheid gemaakt tussen lasten die uit structurele 
middelen en die uit incidentele middelen gedekt worden. Er wordt uitgegaan van een rentepercentage van 
5%. Met ingang van het begrotingsjaar 2012 wordt het ‘rente-effect’ opgenomen. Hiermee wordt 
aangegeven wat de structurele gevolgen voor de begroting zijn van het onttrekken van incidentele middelen 
uit de reserves. 
 
Collegeprogramma 2010-2014 structureel 
 
      
Nr. 

 
Programma 

 
Uitgaaf 2014 

      

1 * Platt/14 ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) -10.000 -10.000 

2 * Platt/14 Fondsvorming grote projecten -10.000 -10.000 

3  Diverse Nieuw beleid in volgende collegeperiode  pm pm 

 

 

    

  

 Totaal -20.000 -20.000 

      
* Dit onderwerp is ook onderdeel van het bezuinigingstraject. 
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Toelichting 
 
 
Ad 1. ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) 

 De Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) beoogt de realisatie van rijksdoelen voor het landelijk 
gebied te verbinden met de ontwikkeling in de regio’s. Projecten die in aanmerking komen voor 
financiële ondersteuning in het kader van het ILG zijn veelzijdige natuur, recreatie, landschap met 
kwaliteit, vitale landbouw, vitaliseren plattelandseconomie, duurzaam bodemgebruik, waterbeheer 
en reconstructie zandgebieden. 
Op grond van de stand van de reserve ILG en de huidige structurele claims op het structurele 
exploitatiebudget wordt voorgesteld geen structurele verhogingen van dit budget meer op te nemen 
(zie het bezuinigingstraject). 
 In de subsidieregeling Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) waren het rijksgeld en de doelen 
samengevoegd voor gebiedsontwikkeling in het landelijk gebied. Op basis van afspraken tussen rijk 
en provincies hadden de provincies de beschikking over de besteding van het rijksgeld voor 
inrichting van het platteland. 
Beoogd was een periode van 7 jaar (2007-2013). In het decentralisatieakkoord natuur is 
afgesproken het ILG eerder te beëindigen en het natuurbeleid verder te decentraliseren naar de 
provincies. In de getekende overeenkomsten is ook opgenomen hoeveel geld in 2012 en 2013 van 
het rijk naar de provincies wordt gedecentraliseerd om daarmee bij te dragen aan de uitvoering van 
het natuurbeleid. In totaal gaat het om zo’n € 3 miljard. Dit betekent dat de uitvoering en 
financieringswijze van het natuurbeleid op een andere wijze wordt voortgezet. 
De provincie heeft hiertoe Drenthe opgedeeld in 3 deelgebieden en geeft van daaruit invulling aan 
de gebiedsagenda’s. Gemeentelijke (co)financiering kan dan worden geregeld op basis van aan de 
orde zijn de projecten. Daarvoor zijn binnen de reserves Grote Projecten en ILG nog incidentele 
middelen beschikbaar. 

 
Ad 2. Fondsvorming grote projecten 

 Het fonds grote projecten wordt in principe benut voor grote investeringen; hiermee worden bedoeld 
investeringen van meer dan € 225.000. Kleinere investeringen zijn toegestaan als zij bijdragen aan 
de doelstelling van de grote gebiedsgerichte projecten: project Veenkoloniën, Hunzeproject en het 
project Drentsche Aa. 
Op grond van de stand van de reserve fonds grote projecten en de huidige structurele claims op het 
structurele exploitatiebudget wordt voorgesteld geen structurele verhogingen van dit budget meer 
op te nemen (zie het bezuinigingstraject). 

 
Ad 3. Nieuw beleid in volgende collegeperiode 

Gelet op de taakstellende bezuinigingen is voor de volgende collegeperiode vooralsnog geen 
budget voor nieuw beleid opgenomen. 
Wanneer het toch gewenst is een budget voor nieuw beleid in de begroting op te nemen heeft dat  
direct financiële consequenties. 
Het beschikbaar stellen van een structureel budget voor nieuwe uitgaven ten behoeve van onze 
burgers en ondernemers dient gelijk op te gaan met het aangeven van alternatieve dekking voor 
hetzelfde begrotingsjaar. Of door oud beleid te laten vervallen in plaats van het nieuwe beleid. Zie 
ook de geformuleerde financiële uitgangspunten in hoofdstuk 1. 

  

153



  

Collegeprogramma 2010–2014 incidenteel 
 
      
Nr.  Programma  Uitgaaf 2014 

      

1  Bestuur/01 Communicatie en burgerparticipatie -50.000 -50.000 

2  Onderwijs/ 05 Verzelfstandiging openbaar basisonderwijs 70.000 x 

3 * OW/11 Wegreconstructie i.v.m. rioleringswerkzaamheden -200.000 -200.000 
4 * OW/11 Verkeers- en vervoersmaatregelen  -70.000 -70.000 

5 * Platt/14 ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) -100.000 -100.000 

6 * Platt/14 Fondsvorming grote projecten -100.000 -100.000 

7  Fin&Bedr/16 Opleidingskosten -50.000 -50.000 

      

   Totaal -500.000 -570.000 

      
* Dit onderwerp is ook onderdeel van het bezuinigingstraject. 

 
Toelichting: 
 
Ad 1. Communicatie en burgerparticipatie 

Het college is bereid voor de nieuwe vormen van communicatie/burgerparticipatie incidenteel 
€ 50.000 per jaar voor deze bestuursperiode beschikbaar te stellen (in totaal € 200.000 vanaf 2011). 
Het vroegtijdig betrekken van inwoners bij nieuwe belangrijke ontwikkelingen is voor ons een 
speerpunt van beleid. Als we de betrokkenheid in onze samenleving willen vergroten kunnen we dat 
bereiken door als gemeente ‘open’ en ‘geloofwaardig’ te opereren en aandacht te hebben voor de 
houding en het gedrag dat het bestuurlijk en ambtelijk handelen zou moeten kenmerken. 
De gemeente maakt beleid en neemt besluiten die van directe invloed zijn op de leefomgeving van 
inwoners. Het college zet daarom actief in op een (verdere) verbetering van de dorpsoverleg 
structuren en zal prioriteit geven aan het verbeteren van de interactie met inwoners via de 
vertegenwoordigers in de dorpen. 
Het kern- en buurtgericht werken blijft een belangrijke schakel bij burgerparticipatie. We zullen er 
extra alert op zijn dat de kernen en buurten in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij 
beleidsvorming; de contactambtenaar zal hierbij desgewenst de nodige ondersteuning bieden. 
Het accent in het kern- en buurtgericht werken blijft liggen op de communicatie tussen de gemeente 
en de dorpen en buurten en deze organisaties onderling en het bevorderen van de betrokkenheid 
van burgers bij de zorg voor hun leefomgeving en het versterken van de saamhorigheid in dorp en 
wijk. 
Gezien de positieve ervaringen in 2012 zal de “dorpenronde” van de portefeuillehouder kern- en 
buurtgericht werken samen met de contactambtenaar langs de afzonderlijke organisaties van 
dorpsbelangen worden voortgezet. 
Onder het onderwerp communicatie/burgerparticipatie vallen ook representatieve kosten in het 
kader van de organisatie van bijzondere activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de huldiging van de 
sportkampioenen, jaarthema’s, de bijeenkomst gouden bruidsparen en voor nieuwe inwoners. 

 
Ad 2. Verzelfstandiging openbaar basisonderwijs 

Op 28 februari 2009 is door de gemeenteraad een intentiebesluit genomen om te komen tot 
verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs. Hierbij is ook het besluit genomen om de 
voordelen die ontstaan door de verzelfstandiging in de VAR te storten totdat de bruidsschat die het 
primair onderwijs uit de VAR heeft meegekregen weer is terugverdiend. Het voordeel voor 2014 
bedraagt € 70.000. Pas aan het eind van de periode (vanaf 2033) is sprake van een structureel 
voordeel. 
 

Ad 3. Wegreconstructie i.v.m. rioleringswerkzaamheden 
In het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) is voorzien dat de riolering vervangen zal gaan worden. 
Daarnaast heeft de gemeente de verplichting t.a.v. het reduceren van het aantal 
rioolwateroverstortingen om te voldoen aan de basisinspanning en waterkwaliteitsspoor. Dit gebeurt 
door het afkoppelen van regenwater van het gemengde rioolstelsel. 
In het algemeen gaat dit soort werken gepaard met reconstructie van de weginrichting. 
Op basis van het GRP worden uit het rioolaandeel slechts de aanleg van de leiding en het herstel 
van de opgebroken sleuf bekostigd. Het wegenaandeel zit, afhankelijk van onderhoudstoestand, in 
het wegenonderhoudsprogramma en voorziet slechts in onderhoud van de bestaande verharding en 
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niet in een algehele reconstructie. De extra kosten die gepaard gaan met de reconstructie werden 
geraamd op € 200.000 per jaar. In het bezuinigingstraject is voorgesteld dit budget te halveren. De 
bezuiniging voor dit onderwerp loopt tot en met 2015. Voor de jaren daarna is het verlaagde budget 
opgenomen. 
 

Ad 4. Verkeers- en vervoersmaatregelen 
Er word uitgegaan van een investeringsbedrag van € 70.000 per jaar voor verkeersveiligheid. De 
uitvoering van verkeersveiligheidsmaatregelen zal zo veel mogelijk tegelijk met 
reconstructiewerkzaamheden plaatsvinden. Voor de uitvoering van diverse projecten hebben de 
gemeente en de provincie een convenant met elkaar gesloten. Hierbij geeft de gemeente aan welke 
projecten er zullen worden uitgevoerd en zal er worden gekeken welk project voor BDU-subsidie in 
aanmerking komt. Diverse projecten vanuit de provincie en de gemeente zullen met elkaar worden 
afgestemd. In het bezuinigingstraject is voorgesteld dit budget te halveren. De bezuiniging voor dit 
onderwerp loopt tot en met 2015. Voor de jaren daarna is het verlaagde budget opgenomen. 

 
Ad 5. ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) 

Op grond van de stand van de reserve ILG wordt voorgesteld de toekomstige verhogingen van de 
budgetten in het FMP te schrappen. Het stopzetten m.i.v. 2013 van de incidentele stortingen in deze 
reserve voor de periode 2013-2015, betekent een aanvullende incidentele bezuiniging van 
€ 300.000 (zie het bezuinigingstraject). 
 

Ad 6. Fondsvorming grote projecten 
Op grond van de stand van de reserve Fonds grote projecten wordt voorgesteld de toekomstige 
verhogingen van de budgetten in het FMP te schrappen. Het stopzetten m.i.v. 2013 van de 
incidentele stortingen in de deze reserve voor de periode 2013-2015 betekent een aanvullende 
incidentele bezuiniging van € 300.000 (zie het bezuinigingstraject). 
 

Ad 7. Opleidingskosten 
Ontwikkelingen en veranderingen, zoals decentralisering, samenwerking en de uitvoering van 
nieuwe taken, komen steeds vaker en sneller op de gemeente af. In toenemende mate doet dat een 
beroep op de flexibiliteit en inzetbaarheid van medewerkers. Zij moeten zich steeds vaker andere 
manieren van werken of andere werkzaamheden eigen maken. Daarbij is ondersteuning in de vorm 
van training en opleiding nodig. Het huidige opleidingsbudget biedt daarvoor onvoldoende ruimte. 
Gelijktijdig is in de CAO 2011-2012 afgesproken dat de gemeente met ingang van 1 januari 2013 
een budget van € 500 per medewerker beschikbaar stelt gedurende 3 jaren (2013 t/m 2015), dit heet 
het Individueel Loopbaan Budget (ILB). Hiervoor is € 50.000 per jaar extra nodig, zie ook paragraaf 
2.2.5 bedrijfsvoering van de begroting 2014, onderdeel personeelsbeleid. 
In de begroting 2013 is reeds € 50.000 beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt het opleidingsbudget 
ook voor de jaren 2014 en 2015 incidenteel met € 50.000 te verhogen. 
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Bezuinigingstraject – structureel 
 
      
Nr.   Programma   Uitgaaf 2014 

   Versobering subsidieverstrekkingen    

1 a Cultuur/06 Bibliotheekvoorziening 52.000 52.000 

  b Cultuur/06 Invoering Educatwise -40.000 -40.000 

2  Soza/08 ISD 24.000 24.000 

3  Welzijn/09 Jeugdgezondheidszorg 10.000 10.000 

4  Welzijn/09 SWAH algemeen 25.000 25.000 
        

   Maatschappelijke voorzieningen    

5  Sport/07 Tarieven sport- en gymzalen 7.000 7.000 

6  Sport/07 Tarieven zwembaden 7.000 7.000 
        

   Bezuinigingen inkomstenkant    

7  Puza/02 Lijkbezorgingsrechten 16.000 16.000 

        

   Thema Zorg en Leefbaarheid    

8  Bestuur/01 Lolale rekenkamer 5.000 5.000 

9  Puza/02 Leges rijbewijzen 10.000 10.000 

10  Cultuur/06 Muziekonderwijs 40.000 40.000 

11  Sport/07 Sport 44.000 44.000 

12  Welzijn/09 Stichting Noordermaat 25.000 25.000 

13  Welzijn/09 WMO 100.000 100.000 

        
   Thema Landbouw, Recreatie en Landschap    

14  Platt./14 ILG en Fonds Grote Projecten 20.000 20.000 
        

   Thema Bestuur en Dienstverlening    

15  OW/11 Herijking doorberekening  GRP 75.000 75.000 

16  Finbedr/16 Kostendekkendheid 50.000 50.000 

17  Finbedr/16 Afval en OZB 100.000 100.000 

18  Finbedr/16 Bedrijfsvoering 50.000 50.000 
        

   Thema Overig    

19  Welzijn/09 Sociaal Cultureel Werk 50.000 50.000 

20  OW/11 Hogere doorberekening  rioolheffing 40.000 40.000 

21  OW/11 Onderhoud gebouwen 30.000 30.000 

22  OW/11 Straatreinigen 30.000 30.000 

23  OW/11 Groenonderhoud Alescon:    

 

  niet indexeren 24.000 24.000 

    lager onderhoudsniveau 24.500 24.500 

    bij dorpshuizen 3.000 3.000 

24  Finbedr/16 Stelposten Algemene Uitkering 119.000 119.000 

25  Finbedr/16 Versneld afboeken MVA 49.700 49.700 

26  Finbedr/16 Verlaging post onvoorzien 50.000 50.000 
        

      Totaal 1.040.200 1.040.200 
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Toelichting: 
 
Versobering subsidieverstrekkingen 
Ad 1. Bibliotheekvoorziening 

De volwassenenhaltes en de bestelbieb zijn opgeheven. Hierdoor is in 2013 een bedrag van 
€ 31.000 bezuinigd. Voor de halteplaatsen bij scholen wordt voorgesteld om deze eens in de twee 
weken aan te doen in plaats van één keer per week. Dit levert een bezuiniging op van € 22.000 die 
gerealiseerd kan worden in 2014. Daarnaast kan in verband met de verhuizing van de bibliotheek 
naar het nieuwe MFC in Gasselternijveen in 2014 een besparing van € 15.000 gerealiseerd worden. 
Vanuit de informerende bijeenkomst Samenleving van 5 september 2012 is voor 2014 ook nog de 
bezuinigingsmogelijkheid van ‘vermindering mediabudget en personele inzet bibliotheek 
Gasselternijveen’ van € 15.000 naar voren gekomen. 
Tevens werden nog genoemd: het geheel opheffen van de bibliobus (€ 38.000 in 2015) en het 
invoeren van bibliotheek op maat in Annen, Gieten en Rolde (€ 30.000 in 2016). Zie hiervoor ook 
het FMP. Daartegenover staan nog wel de kosten voor invoering van Educatwise op scholen, 
€ 30.000 incidenteel en € 40.000 structureel in 2014. De eerder beoogde bezuinigingsdoelstelling 
op de bibliotheekvoorziening kan met al deze voorstellen worden gerealiseerd. 
Door het opheffen van bibliobushalteplaatsen kunnen frictiekosten ontstaan. Wij zijn bij de 
berekening van de hoogte van de frictiekosten ervan uitgegaan dat 2 bibliobussen in Drenthe zullen 
gaan verdwijnen. De frictiekosten worden berekend per sta-uur. Bij het verdwijnen van 2 
bibliobussen bedragen de frictiekosten per sta-uur € 10.157. Maximale frictiekosten voor Aa en 
Hunze in 2014 bij halvering halteplaatsen scholen: € 42.500 (4,25 uur x € 10.157). 
Zie ook het onderdeel bezuinigingstraject incidenteel. 
 

Ad 2. ISD 
Voor de periode 2011-2014 is een bezuiniging van € 1 miljoen op de bedrijfsvoering van de ISD 
opgelegd. Voor Aa en Hunze betekent dit een bezuiniging van € 24.000 in 2014. 
 

Ad 3.  Jeugdgezondheidszorg 
De jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jarigen kan door verdergaande samenwerking vorm krijgen 
binnen de huidige uitvoeringsorganisaties ICARE en GGD. De geraamde structurele besparing is 
€ 31.000. Daarvan is in 2013 € 21.000 gerealiseerd. Voor 2014 resteert een bezuinigingstaakstelling 
van € 10.000, waarvan € 8.000 wordt betrokken bij de beleidskeuzes in relatie tot de in 
voorbereiding zijnde nota volksgezondheidsbeleid. 
 

Ad 4.  SWAH algemeen 
Voor de periode 2011-2015 is ingezet op een bezuiniging van € 135.000 ten opzichte van een totaal 
budget van € 1.411.000. Voor het jaar 2014 bedraagt de taakstelling € 25.000 en voor 2015 
eveneens. Deze bezuinigingstaakstelling is onderdeel van de ontwikkelingen in de totale sociale 
paragraaf. Zie ook de bezuiniging Sociaal cultureel werk (ad. 19). 

 
Maatschappelijke voorzieningen 

Bij deze bezuinigingsrichting worden alle voorzieningen en accommodaties beoordeeld op mogelijke 
bezuinigingen. Voor 2014 gaat het om een totaalbedrag van € 14.000, bestaande uit de volgende 
maatregelen: 

Ad 5.    Gefaseerde verhoging tarieven sporthallen en gymzalen   7.000 
Ad 6.    Gefaseerde verhoging tarieven zwembaden in Annen en Gieten  7.000 
 
Bezuinigingen inkomstenkant 
Ad 7. Lijkbezorgingsrechten 

Met de vaststelling van de Nota kostendekkendheid van tarieven 2011 is besloten om met ingang 
van het begrotingsjaar 2012 de lijkbezorgingsrechten weer te bepalen conform de 
kostentoerekeningsmethode uit 2005 en om de daaruit voortvloeiende verhoging gefaseerd over 
4 jaar door te berekenen in de tarieven. Dit betekent voor het jaar 2014, dat naast de trendmatige 
verhoging van 1,6 %, een extra verhoging van ca. 8 % moet worden toegepast. Dit leidt tot een 
structureel voordeel van € 16.000. In 2010 en 2011 zijn de tarieven niet verhoogd, in 2012 zijn ze 
met 10% verhoogd en in 2013 alleen met de trend van 1,96%. 
Op 29 mei 2013 is in de commissie leefomgeving een voorstel omtrent de kostendekkendheid van 
de lijkbezorgingsrechten aan de orde gekomen. 
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In zijn algemeenheid kan uit de beraadslagingen worden geconcludeerd dat binnen de commissie 
geen overeenstemming kan worden gevonden voor een substantiële verhoging van de 
kostendekkendheid. Het kostenplaatje moet voor burgers geen drempel opwerpen in de keuze 
tussen begraven of cremeren. Daarnaast moeten we als gemeente ook niet te veel uit de pas lopen 
met de tarieven in omliggende gemeenten. Voorgesteld wordt dan ook om de in het beleidsplan 
extra voorgestelde verhoging van de kostendekkendheid met € 34.000 (doorberekening 
groenonderhoud) te schrappen. Deze bezuiniging komt in bovenstaande tabel ook niet meer voor. 

 
Thema Zorg en Leefbaarheid 
Ad 8. Lokale rekenkamer 

De uitgaven van de rekenkamercommissie zijn nagenoeg nihil. Er is derhalve ruimte om het budget 
nogmaals te verlagen. Bij behandeling van het beleidsplan 2013 is een amendement van Groen 
Links aangenomen om de voorgenomen bezuiniging ad € 10.000, zoals opgenomen in het 
beleidsplan 2013, op de rekenkamercommissie te verlagen naar € 5.000. 
 

Ad 9. Leges rijbewijzen 
De tarieven voor de ID-kaarten liggen boven die van de rijbewijzen. Voorgesteld wordt om de 
tarieven gelijk te trekken en dus de tarieven voor rijbewijzen te verhogen. 
 

Ad 10. Muziekonderwijs 
Het vervolgen van het fasegewijs niet meer subsidiëren van de cursussen voor muziekonderwijs 
kan nog een besparing van € 87.000 opleveren (€ 40.000 in 2014 en € 47.000 in 2015). Daarbij is 
het van belang dat wordt besloten dat deze middelen niet meer worden ingezet bij het ICO voor 
andere cultuureducatieactiviteiten. Met de bezuinigingsopdracht moet wel rekening gehouden 
worden met (incidentele) frictiekosten. Het ICO zal in afstemming met Aa en Hunze een berekening 
maken van deze frictiekosten. De hoogte daarvan is op dit moment nog niet bekend. Verwacht 
wordt dat hier in het laatste kwartaal van 2013 duidelijkheid over komt. 
 

Ad 11. Sport 
Voorgesteld wordt om de lasten voor sport met € 44.000 te verlagen. Dit betreft een algemene 
taakstelling op het programma Sport. Op dit moment worden alle sport- en gymnastieklokalen in  
relatie tot het personeel doorgelicht. De resultaten zijn nog niet bekend, de verwachting is dat het 
personeelsbudget wordt verlaagd. 
Na het onderzoek worden concrete maatregelen gepresenteerd. De fasering is van 2013 naar 2014 
verplaatst, omdat in het bezuinigingstraject vanaf 2010 al voor ruim € 100.000 aan bezuinigingen 
voor Sport is opgenomen. 

 
Ad 12. Stichting Noordermaat 

Voorgesteld wordt om stichting Noordermaat een aanvullende taakstelling van 10% op te leggen. 
Dit betekent voor 2014 een te realiseren bezuiniging van € 25.000. 
 

Ad 13. WMO 
In de jaren 2011 en 2012 is gebleken dat de inkomsten uit de eigen bijdrage WMO te laag zijn 
geraamd. De begroting 2013 is op het niveau van 2012. Voorgesteld wordt de raming van de 
inkomsten in de begroting m.i.v. 2014 met € 100.000 structureel te verhogen. De begroting 2013 is 
incidenteel opgehoogd. 

 
Thema Landbouw, Recreatie en Landschap 
Ad 14. ILG en Fonds Grote projecten 

Op grond van de stand van de reserves ILG en Fonds Grote Projecten en de huidige structurele 
claims op het structurele exploitatiebudget wordt voorgesteld de toekomstige structurele 
verhogingen (2 keer € 10.000) van de budgetten in het FMP vanaf 2014 en volgende jaren te 
schrappen. 

 
Thema Bestuur en Dienstverlening 
Ad 15. Herijking doorberekening GRP 

De rioolheffing voor 2014 gaat op basis van het bijgestelde GRP met 5% (€ 125.000) naar beneden.  
Daardoor is er voor het verhaal van de communicerende vaten (belastingruil OZB) een bedrag van 
€ 75.000 beschikbaar (3%). Als er geen belastingruil met de OZB plaats vindt wordt er geen 
voordeel behaald. Zie ook het bezuinigingsvoorstel bij ad 23. 
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Ad 16. Kostendekkendheid 

Een verhoging van de kostendekkendheid van leges omgevingsvergunning kan bereikt worden door 
de inkomsten te verhogen en/of de uitgaven te beperken. In 2013 zal een onderzoek worden gestart 
m.b.t. de kostendekkendheid van leges omgevingsvergunning. Voor het jaar 2014 dient minimaal 
€ 50.000 extra te worden gegenereerd. 
 

Ad 17. Afval en OZB  
Voorgesteld wordt om de lagere kosten van afval te compenseren door verhoging van de OZB, 
leges en overige inkomsten. Voor onze burgers zien we de lokale lasten als zogenaamde 
‘communicerende vaten’. Een verlaging van de afvalstoffenheffing kan tot een even hoge verhoging 
van de OZB, leges en overige inkomsten leiden, zodat er per saldo geen toename van de lokale 
lasten is. Dit uitgangspunt is ook in de nota kostendekkendheid van tarieven 2011 opgenomen: ‘Een 
eventuele lastenverzwaring kan worden gecompenseerd binnen het totale lastenplaatje’. 
Voor afval zien we mogelijkheden de kosten te verlagen door verwachte tariefverlagingen van 
restafval en door invoering van een containermanagementsysteem. Verlaging van de kosten van 
afval (en het tarief voor afvalstoffenheffing) biedt mogelijkheden om de OZB, leges en overige 
inkomsten met hetzelfde bedrag te verhogen. Voor 2014 wordt een structurele extra opbrengst van 
€ 100.000 geraamd. 
 

Ad 18. Bedrijfsvoering 
Als gevolg van de hogere bezuinigingstaakstelling van € 4 naar € 5,5 miljoen is de bezuiniging op 
de bedrijfsvoering (25%) verhoogd. De efficiencytaakstelling op de bedrijfsvoering (40%) wordt voor 
2014 en 2015 verhoogd met € 50.000. 

 
Thema Overig 
Ad 19. Sociaal cultureel werk 

Bij de decentralisatie van taken van het rijk naar de gemeenten wordt er een overlap in doelgroepen 
verwacht. We verwachten een totale bezuinigingsmogelijkheid van € 250.000 bij de integrale 
heroverweging van taken binnen het sociale domein voor de periode 2013 t/m 2016, waarvan voor 
de jaren 2014 t/m 2016 € 50.000 per jaar. 
 

Ad 20. Hogere doorberekening rioolheffing 
Als vervolg op de doorberekening van straatvegen en slootonderhoud in de rioolheffing wordt 
voorgesteld om vanaf 2014 ook een deel van de kosten van vijveronderhoud in de rioolheffing door 
te berekenen. Het gaat hierbij om kosten van onderhoud aan vijvers die een watertaak / 
overstortfunctie hebben. Het niet meer t.l.v. de exploitatie brengen van deze kosten betekent een 
bezuiniging van € 40.000 en heeft een verhoging van de rioolheffing tot gevolg van 1,5%. 
 

Ad 21. Onderhoud gebouwen 
Het voorstel is om naar aanleiding van het opgestelde Meerjaren Onderhoudsplan 10% te korten op 
het budget. Op basis van ervaring en de huidige staat van onderhoud is een verlaging met 10% (i.c. 
€ 30.000) voor de periode tot 2018 verantwoord. 
 

Ad 22. Straatreinigen 
Het budget voor straatreinigen kan door een gunstige aanbesteding met € 30.000 worden verlaagd. 
 

Ad 23. Groenonderhoud Alescon 
Het groenonderhoud in de kernen wordt uitgevoerd door werkvoorzieningsschap Alescon. Het 
besteedbare budget van € 1.500.000 gaat voor 80% naar Alescon (i.c. € 1.200.000). De huidige 
situatie is zo dat er één op één wordt gegund aan Alescon. I.r.t. het voorgaande wordt er een aantal 
bezuinigingsmaatregelen voorgesteld. Opgemerkt wordt dat conform de huidige overeenkomst met 
Alescon een korting op het totale Alescon budget (aan de voorkant) resulteert in een hogere 
bijdrage aan de achterkant (in het nadelig saldo welke verdeeld wordt over de GR gemeenten). 
Niet indexeren: 
Na overleg met Alescon zien zij voor 2014 af van de indexering (2,5%) van hun budgetten zoals 
verwoord in de bestekken. Dit levert een bruto besparing op van € 30.000. De netto besparing 
hiervan bedraagt € 24.000. 
Lager onderhoudsniveau: 
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Voorgesteld wordt een lager onderhoudsniveau van het groen te accepteren. Dit resulteert in een 
bruto besparing van € 50.000. De netto besparing is € 24.500. Opgemerkt wordt dat een 
verminderde staat van onderhoud kan resulteren in meer klachten. 
Groenonderhoud bij dorpshuizen: 
Het groenonderhoud van 4 dorpshuizen is opgenomen in het bestek van Alescon. De jaarlijkse 
kosten bedragen ca. € 9.600. Het voorstel is het groenonderhoud door het bestuur van de 
dorpshuizen zelf te laten uitvoeren. De bruto besparing bedraagt € 9.600 en de netto besparing 
€ 3.000. Uiteraard is de haalbaarheid afhankelijk van de medewerking van het bestuur van de 
dorpshuizen. 
 

Ad 24. Stelposten Algemene Uitkering 
De integratie-uitkering WMO binnen de algemene uitkering wordt naar aanleiding van de 
septembercirculaire 2012 voor de jaarschijf 2013 € 95.000 hoger vastgesteld i.v.m. indexering. De 
definitieve indexering over 2013 wordt in principe bij de septembercirculaire 2013 verwerkt. 
Wij stellen voor gezien de voordelige resultaten binnen de WMO over de  jaren 2011 en 2012 de 
indexering over 2013 ad € 95.000 achterwege te laten en mee te nemen in de 
bezuinigingsvoorstellen. Deze bezuiniging is in 2013 incidenteel en wordt in 2014 structureel 
verwerkt. 
De decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin wordt naar aanleiding van de 
septembercirculaire 2012 voor de jaarschijf 2013 verhoogd met € 24.000. Hiervan is een bedrag ad 
€ 3.000 gevolg van indexering en is een bedrag ad € 21.000 bestemd voor het realiseren van een 
extra contactmoment van de jeugdgezondheidszorg met adolescenten vanaf 14 jaar in het kader 
van het bevorderen van een gezonde leefstijl van de jeugd. Gezien de resultaten van de twee 
voorgaande jaren stellen wij voor deze extra taak en de indexering te bekostigen uit de huidige 
budgetten en het extra bedrag ad € 24.000 mee te nemen in de bezuinigingsvoorstellen. Deze 
bezuiniging is in 2013 incidenteel en wordt in 2014 structureel verwerkt. Indien op een later moment 
blijkt dat de (extra) werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd met de huidige middelen, kan 
een heroverweging worden gemaakt om bovengenoemde extra budget(ten) alsnog in te zetten. 
 

Ad 25. Versneld afboeken materiële vaste activa (MVA) 
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut worden in principe ineens 
afgeschreven. Bij de bezuinigingsronde in 2010 is van alle investeringen met een maatschappelijk 
nut beoordeeld in hoeverre het ineens afboeken verantwoord was. Uiteindelijk heeft deze 
beoordeling geresulteerd in het voorstel om investeringen tot een bedrag van € 3.000.000 ineens af 
te boeken. Als gevolg van het versneld afschrijven van deze investeringen is een structureel bedrag 
van € 185.000 bezuinigd. Een aantal investeringen met maatschappelijk nut was op dat moment 
nog niet afgerond en is daarom nog niet meegenomen in bovenstaande. Nu zijn deze investeringen 
wel afgerond. Het gaat om investeringen met een totale boekwaarde van € 1.465.000. Door deze 
boekwaarden van materiële vaste activa (MVA) met maatschappelijk nut versneld af te boeken 
ontstaat een structurele bezuiniging van € 49.700 op de kapitaallasten. Het bedrag van € 1.465.000 
wordt onttrokken uit de VAR. De rentecomponent van de onttrekking uit de VAR verloopt budgettair 
neutraal met het rentevoordeel op de kapitaallasten. 
 

Ad 26. Verlaging post onvoorzien 
Gelet op het zeer beperkte verloop van de post onvoorzien in de afgelopen jaren wordt voorgesteld 
de structurele begrotingspost onvoorzien van € 73.000 te verlagen tot € 23.000 en daarmee een 
bezuiniging van € 50.000 te realiseren. 
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Bezuinigingstraject – incidenteel 
 
     
Nr. Programma   Uitgaaf 2014 

  
     Versobering subsidieverstrekkingen 

  1 Cultuur/06 Frictiekosten bezuinigingsplannen bibliotheek werk -42.500 -42.500 

2 Cultuur/06 Bibliotheekvoorziening: invoering Educatwise -30.000 -30.000 
  Investeringen 

  3 OW/11 Wegreconstructie i.v.m. rioleringswerkzaamheden 100.000 100.000 
4 OW/11 Verkeers- en vervoersmaatregelen 35.000 35.000 

  Thema Landbouw, Recreatie en Landschap 
  5 Platt/.14 ILG en Fonds Grote Projecten 200.000 200.000 

  
        Totaal 262.500 262.500 

     
 
 
Toelichting: 
 
Ad 1. Frictiekosten bezuinigingsplannen bibliotheekwerk 

Zie de toelichting in dit hoofdstuk bij het onderdeel Bezuinigingstraject – structureel. 
 

Ad 2. Bibliotheekvoorziening: invoering Educatwise 
Zie de toelichting in dit hoofdstuk bij het onderdeel Bezuinigingstraject – structureel. 
 

Ad 3. Wegreconstructie i.v.m. rioleringswerkzaamheden 
Er wordt uitgegaan van een versobering. Het investeringsbedrag van € 200.000 per jaar kan 
daarom worden teruggebracht naar € 100.000. Zie ook het onderdeel Collegeprogramma 2010-
2014 incidenteel. 
 

Ad 4. Verkeers- en vervoersmaatregelen 
Er wordt uitgegaan van een investeringsbedrag van € 70.000 per jaar. Dit bedrag wordt gebruikt 
voor de uitvoering van diverse projecten, vaak in samenhang met een reconstructie van de 
weginrichting. Het is mogelijk om dit investeringsbedrag i.h.k.v. de bezuinigingen terug te brengen 
naar € 35.000 per jaar. Zie ook het onderdeel Collegeprogramma 2010-2014 incidenteel.  
 

Ad 5. ILG en Fonds Grote Projecten 
Op grond van de stand van de reserves ILG en Fonds Grote Projecten wordt voorgesteld de 
toekomstige verhogingen van de budgetten vanaf 2013 te schrappen. In 2014 en 2015 betekent het 
vrijvallen van de incidentele stortingen in de beide reserves een bezuiniging van € 200.000 per jaar. 

 
 
Voorstellen beleidsplan 2013 – structureel 
 
     
Nr. Programma 

 

Uitgaaf 2014 

     

1 FinBedr/16 Salarisbudget -125.000 -125.000 

 

 Totaal -125.000 -125.000 

     
 
Toelichting: 
 
Ad 1. Salarisbudget 

De onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn gestart. De bonden stellen een 
koopkrachtontwikkeling voor van 2,5%. Omdat er nog geen duidelijkheid is over de afloop, maar te 
verwachten valt dat de 0-lijn wordt losgelaten wordt vooralsnog een percentage geschat van 1,25%. 
Het gaat om een extra bedrag naast de stijging van het accres, aangezien het accres reeds wordt 
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ingezet ter compensatie van de onverwachte stijgingen van de pensioenpremies en premies 
zorgverzekeringen (totaal € 200.000) in 2013. 
 
 

Voorstellen beleidsplan 2013 – incidenteel 
 
     
Nr. Programma 

 
Uitgaaf 2014 

     

1 Bestuur/1 Sponsoring -20.000 -20.000 

2 Cultuur/6 Cultuurnota -28.000 -28.000 

3 Sport/7 Kunstgrasveld v.v. Annen -375.000 -375.000 

4 Soc. Zaken/8 Schuldhulpverlening -50.000 -50.000 

5 welzijn/9 Healthy ageing -40.000 x 

6 OW/11 Geluidsbeperkende voorzieningen pm pm 

7 OW/11 Verkeersmaatregelen Julianalaan -50.000 -50.000 

8 OW/11 Onkruidbestrijding -32.000 -32.000 

9 Wonen/13 Winkelcentrum Gieten -250.000 x 

10 Wonen/13 Brandveiligheid recreatieterreinen pm pm 

11 Recr/15 Geopark -22.000 x 

12 Recr/15 Gasselterveld -100.000 x 

13 FinBedr/16 Versneld afboeken MVA  -1.465.000 -1.465.000 

     

 

 Totaal -2.432.000 -2.020.000 

     
 

 
Toelichting: 
 
Ad 1. Sponsoring 

Als gemeente ondersteunen we activiteiten en evenementen in de gemeente door sponsoring. Voor 
organisatoren wordt het steeds lastiger de begroting van hun activiteit of evenement rond te krijgen. 
Bedrijven zeggen vaker nee. We willen initiatieven in de gemeente blijven ondersteunen en 
stimuleren. Hiervoor willen we in 2014 en 2015 het sponsorbeleid voortzetten, waarvoor we 
incidenteel budget nodig hebben, net als in de afgelopen drie jaren. Het huidige budget is hiervoor 
niet toereikend. Het voorstel is om voor de jaren 2014 en 2015 € 20.000 aan het budget voor 
sponsoring toe te voegen. 
 

Ad 2. Cultuurnota 
Op 6 maart 2013 heeft de raad de nieuwe cultuurnota 2013 – 2016 vastgesteld. De nieuwe 
cultuurnota 2013-2016 bouwt voort op de oude nota met dien verstande dat nieuwe initiatieven en 
nieuwe ontwikkelingen in de nota zijn opgenomen. Hierbij moet gedacht worden aan festivals en de 
nieuwe regeling voor cultuureducatie. Voor de uitvoering van de nieuwe cultuurnota in de jaren 2014 
t/m 2016 wordt een extra incidenteel budget gevraagd van € 84.000 (€ 28.000 per jaar). Dit bedrag 
is bedoeld voor verenigingen en instellingen die de afgelopen jaren subsidie ontvingen voor hun 
activiteiten, maar waarvoor in de oude nota maar voor 4 jaar subsidie beschikbaar is gesteld. Hierbij 
gaat het om de muziekschool de Hondsrug en het Huus van de Taol. Daarnaast wordt nieuw budget 
gevraagd voor festivals zoals Festival der Aa, Groeten uit Grolloo, etc. 
 

Ad 3. Kunstgrasveld v.v. Annen 
Bij de voetbalvereniging Annen is er een capaciteitstekort. Het realiseren van een kunstgrasveld 
vergt een investering van ongeveer € 375.000. Deze investering wordt gedekt uit een nieuw te 
vormen Reserve dekking kapitaallasten Kunstgrasveld v.v. Annen van € 375.000. Afschrijving 
geschiedt in 15 jaar, rentepercentage 5%. 
 

Ad 4. Schuldhulpverlening 
De schuldhulpverlening kent geen specifieke financiering vanuit het rijk. De gemeentelijke 
schuldhulpverlening wordt gefinancierd vanuit de eigen middelen (gemeentefonds). De afgelopen 
jaren bleek dat het voor de schuldhulpverlening begrote budget niet voldoende was. Om grip te 
kunnen houden op de kosten zijn in het Beleidsplan Schuldhulpverlening maatregelen opgenomen 
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om de aanspraak op schuldhulpverlening te beperken. Op dit moment kan nog niet goed worden 
ingeschat welk financieel effect dit heeft. Derhalve wordt voorgesteld om voor 2014 nog incidenteel 
€ 50.000 extra voor schuldhulpverlening op te nemen. 
 

Ad 5. Healthy ageing 
(HANNN) is het kennis- en ontwikkelingscluster op het gebied van gezond ouder worden. “Healthy 
Ageing” is “ Zo lang mogelijk gezond, Vergroten welbevinden/welzijn, Verminderen en voorkomen 
eenzaamheid, en Verbeteren kwaliteit van leven. Om deze ontwikkelingen te kunnen uitvoeren en 
aan te kunnen sluiten bij andere op te zetten initiatieven binnen Healthy ageing wordt voorgesteld 
daarvoor een bedrag van € 60.000 beschikbaar te stellen. Hiervan is € 20.000 toegekend voor 2013  
en wordt voorgesteld € 40.000 voor 2014 vanuit de reserve WMO beschikbaar te stellen. Zie voor 
een uitgebreide toelichting over dit onderwerp hoofdstuk 1 van het beleidsplan 2013. 
 

Ad 6. Geluidsbeperkende voorzieningen 
Al langere tijd ontvangen wij klachten over het verkeerslawaai dat afkomstig is van de N-33 (en de 
N-34). Bovendien zijn er zorgen over de ontwikkelingen van het verkeersgeluid na de realisatie van 
de verdubbeling van de N-33. In formele zin wordt door de verantwoordelijke wegbeheerders 
(Rijkswaterstaat en de provincie Drenthe) gesteld, dat het verkeersgeluid binnen de officiële normen 
blijft en dat om die reden het treffen van nadere voorzieningen niet noodzakelijk is. Wij onderkennen 
desalniettemin, dat inwoners last van verkeersgeluid ondervinden en wij nemen de klachten/zorgen 
van onze inwoners serieus. Daarom onderzoeken wij welke geluidsbeperkende voorzieningen met 
name in Rolde en Gieten getroffen zouden kunnen worden en welke investeringskosten gemoeid 
zouden zijn bij het treffen van die maatregelen. Wij stellen ons ten doel nog in deze bestuursperiode 
een concreet voorstel met uw raad te bespreken. 
 

Ad 7. Verkeersmaatregelen Julianalaan 
De Julianalaan vormt samen met de Hunzelaan de oude verbinding tussen de dorpen Gasselte en 
Gasselternijveen. Ter hoogte van Gasselte waaiert de bebouwde kom over grote lengte uit, terwijl 
de feitelijke verdichte bebouwing pas in de buurt van de Thebincklaan begint. Uit 
verkeersonderzoek en handhaving blijkt dat de snelheid van het autoverkeer ruimschoots hoger is 
dan de nu toegestane 50 km/uur (V85>70km/uur). Uit oudere en ook meer recente ongevallendata 
is gebleken dat dit ook objectieve verkeersonveiligheid tot gevolg heeft gehad. 
Een weginrichting met een duidelijke bebouwde kom -entree op deze locatie en een 60 km/uur-
regime (buiten bebouwde kom) voor het weggedeelte richting de Kamplaan, past beter bij de 
landelijke uitstraling van de weg. Tevens kan door middel van een 60 km/uur-plateau bij de 
aansluitingen Kamplaan en Beatrixlaan de gewenste snelheidsbeperking worden afgedwongen. 
Door de voorgestelde reconstructie wordt de weginrichting in overeenstemming gebracht met de 
toegestane snelheid en de functie van de weg. De kostenraming hiervan bedraagt € 100.000. Voor 
dit project is een BDU- subsidie aangevraagd van 50%. Wanneer de BDU- subsidie niet wordt 
toegekend, zal het project geen doorgang vinden in 2014. 
 

Ad 8. Onkruidbestrijding 
Met ingang van het jaar 2016 mag onkruidbestrijding op verhardingen waarschijnlijk niet meer plaats 
vinden op chemische wijze. Onkruidbestrijding wordt daardoor arbeidsintensiever en duurder. 
Voorgesteld het huidige structurele budget van € 43.000 in 2014 en 2015 incidenteel met € 32.000 
te verhogen. Zie voor een uitgebreide toelichting over dit onderwerp hoofdstuk 1 van het beleidsplan 
2013. 
 

Ad 9. Winkelcentrum Gieten  
In Gieten is begin 2013 de 2

e
 fase van de herinrichting van de Stationsstraat gerealiseerd. 

Ontwikkelingen met betrekking tot koopgedrag (toenemende internetaankopen) en de economische 
crisis hebben gevolgen voor de verkoopvloeroppervlakte in de detailhandel. Het aantal vierkante 
meters zal afnemen, hetgeen leegstand in winkelgebieden tot gevolg zal hebben. Deze ontwikkeling 
doet zich ook voor in het winkelcentrum van Gieten. Leegstand heeft een negatief effect op de 
uitstraling van winkelcentra, waarbij verschraling van het aanbod optreedt. Na overleg met 
ondernemers en de raadscommissie Wonen en Leefomgeving is de gedeelde conclusie getrokken 
dat het goed is in beeld te brengen hoe ondernemers en lokale overheid gezamenlijk kunnen 
optrekken om de negatieve effecten van genoemde trends te keren, om aldus een goed draaiend 
winkelcentrum in Gieten te behouden. Om te beginnen is hiertoe door ondernemers en gemeente 
een schouw georganiseerd, waarbij gezamenlijk werd bekeken welke situaties verbeterd zouden 
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kunnen worden. Vooralsnog wordt voor deze opgave een bedrag van € 250.000 uitgetrokken 
(dekking geschiedt vanuit de reserve Fonds Grote Projecten). 
 

Ad 10.  Brandveiligheid recreatieterreinen 
Op basis van hetgeen besproken is over de aanpak recreatieterreinen in de raad van 12 juni 2013 
gaat het college uitvoering geven aan een plan van aanpak brandveiligheid en permanente 
bewoning op recreatieterreinen (PBR). Medio 2013 starten we met de aanpak van de 
brandveiligheid en de minnelijke aanpak PBR via communicatie en overleg met de bewoners. 
Hiervoor is voor 2013 een bedrag van € 100.000 opgenomen. Ten aanzien van de PBR wordt 
gekozen voor een gefaseerde aanpak waarbij wordt gestart met een minnelijk traject. Dit project 
loopt door in de jaren 2014 t/m 2017; hiervoor is in die jaren een pm-post opgenomen, aangezien 
nog niet duidelijk is welke kosten hiermee gepaard gaan. 

 
Ad 11.  Geopark 

Met het vaststellen van de cultuurnota door de raad op 6 maart 2013 is ook voor een periode van 3 
jaar een bijdrage voor het Geopark van € 22.000 per jaar (2014 t/m 2016) ten laste van de reserve 
TRO (Toeristisch Recreatieve Ontwikkelingen) vastgelegd. Het Geopark staat voor de ontsluiting 
van het geologisch en cultuurhistorische erfgoed van de streek inclusief het gebied van de 
gemeente Aa en Hunze. Geopark de Hondsrug is sinds 5 september 2013 lid van het European 
Geopark Network. Het college ziet het Geopark als partner om het cultureel erfgoed binnen onze 
gemeente te ontsluiten. Het Geopark zal het ontsluiten in eerste instantie op het schaalniveau van 
de hele Hondsrug uitvoeren aan de hand van verschillende verhaallijnen. Daar waar vanuit de 
gemeente behoefte is aan detaillering kan met het Geopark worden samengewerkt om haar 
middelen hiervoor in te zetten. 
 

Ad 12.  Gasselterveld 
Voor het Gasselterveld is op basis van de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Gasselterveld een 
uitvoeringsprogramma opgesteld, met een inventarisatie van concrete ontwikkelingen. Over de 
daadwerkelijke uitvoering van dit programma wordt gesproken met diverse partijen. 
De zandwinner is gestart met het afwerken van de kleine plas en heeft een ontheffing van het 
bestemmingsplan tot 1 januari 2015 aangevraagd, teneinde het resterende zand uit depot te kunnen 
halen. Voor de locatie van het voormalige Motel Gasselterveld heeft een initiatiefnemer inmiddels 
verzocht een planologische procedure op te starten. Met betrekking tot Vakantieoord De Kremmer 
BV (thans “de lente van Drenthe” geheten) heeft het kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie een advies 
uitgebracht. Met de initiatiefnemer van het Wildpark Gasselterveld vindt intensief overleg plaats om 
de plannen nader uit te werken. Staatsbosbeheer is hierbij nauw betrokken en er is een link gelegd 
met het Geopark. Het park zal een oppervlakte krijgen van ca. 45 hectare. Gelet op de diverse 
ontwikkelingen die planologisch ingepast moeten worden, is het de bedoeling te komen tot één 
bestemmingsplan voor het gehele visiegebied, waarin alle initiatieven zullen worden meegenomen. 
Gelet op de omvang van het visiegebied, de noodzakelijke omgevingsonderzoeken (ecologie, 
archeologie e.d.) in dit gebied en de noodzaak een MER-procedure voor het gebied te doorlopen 
zullen de kosten van deze procedures aanzienlijk zijn.  
Wij stellen u voor voorbereidings- en procedurekosten € 100.000 te reserveren (dekking geschiedt 
vanuit de reserve TRO). Naast deze kosten is er een regulier (reeds gelabeld) budget beschikbaar 
van € 115.000 voor de daadwerkelijke uitvoeringskosten in het gebied. De voorwaarden waaronder 
uitvoering moet plaatsvinden zijn contractueel vastgelegd. 

 
Ad 13.  Versneld afboeken materiële vaste activa (MVA) 

Zie de toelichting bij het onderdeel Bezuinigingstraject – structureel (nummer 28).   
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Nieuwe voorstellen begroting 2014 – incidenteel 
 
     
Nr. Programma 

 

Uitgaaf 2014 

     

1 Sport/07 Locatie nieuwe ijsbaan Gasselternijveen -42.000 -42.000 

2 OW/11 Revitalisering Centrum Rolde -400.000 -400.000 

3 OW/11 Bomenonderhoud -200.000 -200.000 

4 OW/11 Bermbeleidsplan -32.000 -32.000 

5 Recr/15 Versterking Toerisme en Recreatie -75.000 -75.000 

     

 

 Totaal -749.000 -749.000 

     
 
 
Toelichting: 

 
Ad 1.  Locatie nieuwe ijsbaan Gasselternijveen 

Het college heeft in zijn vergadering  van 25 juni 2013 besloten in principe medewerking te verlenen 
aan het realiseren van een nieuwe locatie t.b.v. de ijsbaan te Gasselternijveen indien uit nader 
overleg van de betrokken partijen blijkt dat hierover overeenstemming kan worden bereikt. Het 
overleg op 12 september j.l. heeft (voorlopig) tot een positief resultaat geleid. Voorgesteld wordt 
hiervoor grond aan het grondbedrijf te onttrekken. De kosten hiervan bedragen naar verwachting 
€ 42.000. 

 
Ad 2. Revitalisering Centrum Rolde 

Het tot nu toe beschikbaar gestelde budget voor het revitaliseren van het centrum van Rolde is 
ontoereikend voor het voorgestelde uitvoeringsplan. Daarom wordt voorgesteld het budget met 
€ 400.000 te verhogen. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk 1.2 
nummer 5 van de speerpunten. 
 

Ad 3.   Bomenonderhoud 
De gemeente Aa en Hunze heeft een groot bomenbestand. Om voor een deel van het 
bomenbestand in het noodzakelijke onderhoud te voorzien is een onderhoudsplanning opgesteld. In 
deze planning zijn bomenbestanden opgenomen die dringend aan onderhoud toe zijn. Snoei is 
noodzakelijk van wege de veiligheid, dode takken en gevaarlijke bomen verwijderen en om de 
minimale doorrijhoogte vrij te maken. Ook zijn er twee wegen (Gasterenseweg, Hunzeweg) waar 
zeer veel slechte bomen staan die voor verkeersgevaarlijke situaties zorgen. Voor deze wegen 
adviseren we om hiervoor een VTA (‘visual tree assessment’) uit te voeren op basis waarvan kan 
worden bepaald welke bomen gekapt moeten worden. 
Het onderhoudsbudget is niet toereikend. Om het geplande bomenonderhoud uit te voeren, is een 
éénmalige verhoging van het budget met € 200.000 noodzakelijk. Het budget is als volgt 
opgebouwd: 
• VTA onderzoek laten uitvoeren bij de bomen aan de Gasterenseweg en de Hunzeweg. Bedrag  

€ 7.000; 
• Een bedrag van € 17.500 voor het implementeren van Planmatig boombeheer; 
• Het herplanten van de bomen aan de Hunzeweg, Bonnerveen, Annerweg en Eexterweg. Kosten 

€ 36.000.  
• Een bedrag € 139.500 voor bomen onderhoud. 
 

Ad 4.  Bermbeleidsplan 
Met het bermbeleidsplan (vastgesteld door uw raad op 27 januari 2010) is de basis gelegd voor het 
bermbeheerplan. In het bermbeheerplan wordt aangegeven welke beheer- en 
onderhoudsmaatregelen noodzakelijk zijn om te voldoen aan de ambities uit het beleidsplan voor de 
bermen (buiten de kom). Om het gewenste kwaliteitsniveau te behalen moet geïnvesteerd worden 
in een andere vorm van bermbeheer (waaronder aanschaf/vervanging van materieel en/of inhuur 
van aannemers) en het aanbrengen van bermverharding (o.a. grasbetonstenen) voor herstel van 
omvangrijke bermschades. Separaat is het concept-bermbeheerplan aangeboden aan uw raad. 
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Het realiseren van verharde bermen vergt de nodige investeringen. Bij de uitwerking wordt bekeken 
of de uitvoering (deels) via werkloosheidsprojecten of op een alternatieve manier kan plaats vinden. 
Het bermbeleidsplan, inclusief de financiële uitwerking, zal worden besproken in commissie en raad. 
De financiële consequenties worden vervolgens meegenomen in het beleidsplan 2014. In deze 
begroting wordt een bedrag van € 32.000 opgenomen als 1

e
 aanzet voor de uitwerking van het plan. 

Wegen met een hoge prioriteit komen het eerst in aanmerking voor verbetering. De kosten van het 
realiseren van bermverhardingen zijn circa € 30 per meter, zodat voor een topprioriteit als de weg 
Oostereind al gauw € 158.730 nodig zou zijn. 

 
Ad 5.  Versterking Toerisme en Recreatie 

De tijd rijp is om het toeristisch aanbod in onze gemeente sterk, goed en breed onder de aandacht 
te brengen van de (potentiele) bezoekers om deze te verleiden naar ons gebied te komen. 
Aanleiding zijn een aantal zaken en ontwikkelingen zoals het feit dat het Hondsruggebied qua 
informatievoorziening aan de toerist in Drenthe een witte vlek blijkt te zijn, de ontwikkelingen met 
betrekking tot het Geopark de Hondsrug en de economische crisis. Er wordt op dit moment wel het 
een en ander gedaan op gebied van marketing en promotie van het toeristisch aanbod, maar 
geconstateerd wordt dat dit versnipperd en op ad hoc basis gebeurt. Er is behoefte aan versterking 
van de marketing en promotie. De verwachting is dat door betere samenwerking, het gezamenlijk 
oppakken van de marketing en promotie en gezamenlijke productontwikkeling een positieve impuls 
kan worden gegeven aan de lokale economische positie. Om dit te realiseren is voor een periode 
van 3 jaar de aanstelling van een toeristisch intermediair gewenst. Deze wordt verantwoordelijk voor 
de stroomlijning van alle activiteiten en voert de regie over de implementatie van een op te stellen 
marketing en promotieplan. Hiervoor wordt een bedrag van € 75.000 per jaar gevraagd voor de 
periode 2014 t/m 2016. 
 

 

3.1.4 Niet-ter afweging staande onderwerpen in 2014 
 

Algemene uitkering – structureel 
 
     
Nr. Programma 

 

Uitgaaf 2014 

     

1 FinBedr/16 Mutatie algemene uitkering 1.004.000 1.004.000 

2 FinBedr/16 Onderuitputting rijk -250.000 -250.000 

3 FinBedr/16 Effect prijsontwikkeling 35.000 35.000 

     

 

 Totaal 789.000 789.000 

     
 

 
Toelichting: 
 
Ad 1. Mutatie algemene uitkering 

De mutaties in de algemene uitkering zijn gebaseerd op een inschatting van de effecten van de 
meicirculaire 2013. Daarnaast is een inschatting gemaakt van de effecten van de aangekondigde 
rijksbezuinigingen van € 6 miljard, in combinatie met een actualisatie van de maatstaven voor de 
berekening. In de mutatie van de algemene uitkering is tevens het financiële effect ad € 200.000 
van het uitstellen (en mogelijk afstellen) van de invoering van de Wet BAG naar 1 januari 2015 
meegenomen. Bij het beleidsplan 2013 was uitgegaan van een verlaging van de algemene uitkering 
met € 200.000 in dit kader. 
 

Ad 2. Onderuitputting rijk 
Het lijkt zeer realistisch te anticiperen op te verwachten ‘onderuitputting’ van budgetten van de 
rijksoverheid in 2014 en de algemene uitkering hiermee te verlagen. Het is zeker niet ondenkbaar 
dat in lijn met 2012 (effect onderuitputting € 250.000) er vaker onderuitputting gaat plaatsvinden bij 
het rijk. 
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Ad 3. Effect prijsontwikkeling 
Het effect van de verlaging van de trend van 1,75 % in de septembercirculaire 2012 naar 1,6 % in 
de meicirculaire 2013 op het begrotingssaldo is per saldo € 35.000 voordelig.  
 
 
 
 

3.1.5 Investeringen 2014 
 
Voor 2014 zijn de volgende uitbreidings- en vervangingsinvesteringen opgenomen, dan wel voorgesteld en 
verwerkt in de 1

e
 begrotingswijziging 2014. De investeringen worden onderscheiden in economisch nut en 

investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.  
 
      

Prog. 
 

 Bedrag Jaarlast Dekking Indeling  
economisch/ 

     maatschap. 

      

 Uitbreidingsinvesteringen     

07 Kunstgrasveld v.v. Annen 375.000 375.000 Vrije algemene reserve maatsch. 

11 Wegreconstructie ivm 
rioleringswerkzaamheden 

100.000 100.000 
Vrije algemene reserve 

maatsch. 

11 Verkeers- en vervoersmaatregelen 35.000 35.000 Vrije algemene reserve  maatsch. 

11 Verkeersmaatregelen Julianalaan 
Gasselte 

100.000 50.000 Vrije algemene reserve 
/BDU subsidie 

maatsch. 

      

 Vervangingsinvesteringen     

07 Gymmaterialen 20.000 2.000 alg.dekkingsmiddelen econ. 

11 Vijveronderhoud 52.000 52.000 voorziening maatsch. 

11 
Groot onderhoud en schilderwerk 
gebouwen en monumenten 

204.000 204.000 
voorziening  

econ. 

11 Wegenonderhoud 703.500 703.500 voorziening  maatsch. 

11 Riolering 1.440.000 96.000 rioolrechten maatsch. 

11 Openbare verlichting 274.500 24.500 alg.dekkingsmiddelen  maatsch. 

11 Duurzame bedrijfsgoederen 290.000 47.000 alg.dekkingsmiddelen  econ. 

15 Speelvoorzieningen 101.000 15.000 alg.dekkingsmiddelen econ. 

16 Vervanging software 108.000 27.000 alg.dekkingsmiddelen econ. 

16 Vervanging hardware 110.000 41.000 alg.dekkingsmiddelen econ. 

      

 Totaal investeringen 3.913.000 1.772.000   
      

 

Bij het vaststellen van de Rentenota in 2011 is besloten met ingang van het begrotingsjaar 2012  
investeringen met een maatschappelijk nut niet meer te activeren, tenzij dit wenselijk wordt geacht bezien 
de financiële positie, of als het gaat om vervangingsinvesteringen.  
Vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut, zijnde investeringen die 
jaarlijks terugkomen en dienen om gangbare activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te 
vervangen worden wel geactiveerd. Een voorbeeld hiervan is de vervanging van openbare verlichting. 
In het kader van het bezuinigingstraject is er kritisch gekeken naar nut en noodzaak van de 
vervangingsinvesteringen. Daar waar mogelijk worden investeringen gefaseerd. Dit heeft ertoe geleid dat 
een aantal investeringen ter vervanging van hardware is uitgesteld. In afwijking van de verordening artikel 
212 (waarin o.a. de afschrijvingstermijnen zijn geregeld) is de afschrijvingstermijn voor een aantal 
investeringen in hardware gesteld op 5 jaar in plaats van 3 jaar. 
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3.1.6 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen  
 
          
 2014  2015  2016  2017  2018 
Omschrijving 
 

Saldo*  Mutatie Saldo  Mutatie  Saldo  Mutatie  Saldo  Mutatie Saldo  

          
          

Algemene reserves 20.666 -1.801 18.864 375 19.239 79 19.318 387 19.705 
Bestemmingsreserves 10.028 -364 9.664 168 9.832 -87 9.745 -48 9.697 
Voorzieningen 10.249 386 10.635 94 10.729 95 10.824 98 10.922 
          
          

Totaal 40.943 -1.779 39.163 637 39.800 87 39.887 437 40.324 
          

*Saldo per 1-1 en x € 1.000        

 

De genoemde saldi van reserves en voorzieningen zijn inclusief bovenstaande ter afweging staande 
onderwerpen. 
 

3.1.7 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten 
 
De BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat jaarlijks inzicht wordt gegeven in de 
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Onder arbeidsrechtelijke verplichtingen worden 
aanspraken verstaan op toekomstige uitkeringen door het huidige dan wel voormalige personeel. Om deze 
aanspraken veilig te stellen moet voor deze aanspraken een voorziening worden getroffen. Binnen de 
huidige voorschriften is het niet langer toegestaan een voorziening te treffen indien deze verplichtingen 
jaarlijks een gelijkblijvend volume hebben. Binnen onze organisatie is, zoals onderstaand blijkt, geen sprake 
van een gelijkblijvend volume voor de verplichtingen aan voormalige bestuurders en personeel. Dit betekent 
dat van elke aanspraak de totale toekomstige aanspraak moet worden bepaald en ten laste van de 
exploitatie een voorziening moet worden gevormd. Vervolgens moet jaarlijks worden nagegaan of de 
getroffen voorziening nog toereikend is. Hieruit vloeien eventuele bijstellingen voort. 
In september 2012 is de ministerraad akkoord gegaan met een wijziging van de pensioenregeling voor 
politieke ambtsdragers. De wijziging houdt in dat een eventuele korting op de pensioenen van ambtenaren 
ook door gaat werken in de pensioenen van politieke ambtsdragers. Ook wordt de ingangsdatum van het 
pensioen, in lijn met de ABP pensioenen, flexibel gemaakt zodat men op een tijdstip ergens tussen 60 en 70 
jaar met pensioen kan gaan. Daarbij geldt: hoe later met pensioen, hoe hoger de pensioenuitkering. 
Daarnaast wordt het eindloonstelsel vervangen. Het kabinet streeft naar inwerkingtreding op 1 januari 2014. 
Eventuele consequenties worden meegenomen in het beleidsplan 2014. 
 
Gemeentelijk aandeel in FPU 
De verplichting in het kader van de FPU-gemeenten aan voormalige personeelsleden bedraagt per 1 januari 
2014 € 6.000. Dit bedrag komt rechtstreeks ten laste van de daarvoor ingestelde voorziening FPU gelden. 
De hoogte van de voorziening is toereikend om aan de toekomstige verplichting te kunnen voldoen. Bij de 
jaarrekening wordt jaarlijks nagegaan of de voorziening door mutaties nog toereikend is. 
 
Wachtgelden voormalige bestuurders 
De geraamde wachtgelduitkeringen zijn het gevolg van wethouderswisselingen, waar nog 
wachtgeldverplichtingen tot 2017 uit voortvloeien. In 2014 is aan voormalige bestuurders een wachtgeld 
verschuldigd tot een bedrag van € 23.000. Dit bedrag is opgenomen in de exploitatie van de begroting. 
 
Pensioenuitkering voormalige bestuurders 
In 2014 zal aan verschillende voormalige bestuurders of hun nabestaande een pensioenuitkering 
verschuldigd zijn van € 28.000. Dit bedrag komt rechtstreeks ten laste van de daarvoor ingestelde 
pensioenvoorziening voormalige wethouders. De hoogte van de voorziening is toereikend om aan de 
toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Bij de jaarrekening wordt jaarlijks nagegaan of de 
voorziening door mutaties nog toereikend is. 
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3.2.1 Lasten en baten per programma 
 
    
Recapitulatie totaal lasten en baten per programma    
(bedragen x € 1.000) +=voordeel -=nadeel    
      
 Programma  lasten  baten saldo 
   2014 2014 2014 
01 Bestuur Resultaat voor bestemming 2.305  -2.305 
  Mutatie reserves   0 
  Resultaat na bestemming 2.305 0 -2.305 
      
02 Publiekszaken Resultaat voor bestemming 1.437 606 -831 
  Mutatie reserves   0 
  Resultaat na bestemming 1.437 606 -831 
      
03 Openbare orde en veiligheid Resultaat voor bestemming 1.959 21 -1.938 
  Mutatie reserves 28 47 19 
  Resultaat na bestemming 1.987 68 -1.919 
      
04 Economische zaken Resultaat voor bestemming 57 34 -23 
  Mutatie reserves   0 
  Resultaat na bestemming 57 34 -23 
      
05 Onderwijs Resultaat voor bestemming 2.471 64 -2.407 
  Mutatie reserves 76 10 -66 
  Resultaat na bestemming 2.547 74 -2.473 
      
06 Cultuur Resultaat voor bestemming 1.292 13 -1.279 
  Mutatie reserves   0 
  Resultaat na bestemming 1.292 13 -1.279 
      
07 Sport Resultaat voor bestemming 2.127 389 -1.738 
  Mutatie reserves 5 11 6 
  Resultaat na bestemming 2.132 400 -1.732 
      
08 Sociale zaken Resultaat voor bestemming 9.883 8.100 -1.783 
  Mutatie reserves   0 
  Resultaat na bestemming   -1.783 
      
09 Welzijn Resultaat voor bestemming 8.020 710 -7.310 
  Mutatie reserves 1 2 1 
  Resultaat na bestemming 8.021 712 -7.309 
      
10 Gemeentelijke afvaltaken Resultaat voor bestemming 2.266 2.611 345 
  Mutatie reserves   0 
  Resultaat na bestemming 2.266 2.611 345 
      
11 Openbare werken/ Resultaat voor bestemming 8.873 2.453 -6.420 
 verkeer en vervoer Mutatie reserves 15 63 48 
  Resultaat na bestemming 8.888 2.516 -6.372 
      
12 Milieu Resultaat voor bestemming 704 0 -704 
  Mutatie reserves   0 
  Resultaat na bestemming 704 0 -704 
      
13 Wonen en leefomgeving Resultaat voor bestemming 8.216 6.512 -1.704 
  Mutatie reserves  1 1 
  Resultaat na bestemming 8.216 6.513 -1.703 
      
Recapitulatie totaal lasten en baten per programma (vervolg)    

169



(bedragen x € 1.000) +=voordeel -=nadeel    
      
14 Plattelands- en Resultaat voor bestemming 150  -150 
 natuurontwikkeling Mutatie reserves   0 
  Resultaat na bestemming 150 0 -150 
      
15 Recreatie en toerisme Resultaat voor bestemming 384  -384 
  Mutatie reserves   0 
  Resultaat na bestemming 384 0 -384 
      
16 Financiën en bedrijfsvoering Resultaat voor bestemming 651 29.693 29.042 
  Mutatie reserves 458 38 -420 
  Resultaat na bestemming 1.109 29.731 28.622 
      
 Algemeen totaal Resultaat voor bestemming 50.795 51.206 411 
  Mutatie reserves 583 172 -411 
  Resultaat na bestemming 51.378 51.378 0 
      

 
Toelichting resultaat  
Het totaal van de begroting bedraagt € 51 miljoen. Per saldo wordt er € 411.000 toegevoegd aan de diverse 
reserves. Het resultaat van de begroting is verwerkt binnen programma 16. Voor een toelichting op het 
resultaat wordt verwezen naar het onderdeel Financiële gevolgen van het Collegeprogramma 2010-2014 in 
hoofdstuk 3.1. 
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3.2.2 Toelichting op de baten en lasten programma 

Financiële begroting per programma inclusief toelichting verschillen. 

Conform BBV-artikel 19, lid a en b wordt in de toelichting overzicht lasten en baten per programma, per 
programma het gerealiseerde bedrag van het voorvorig begrotingsjaar, het geraamde bedrag van het vorig 
begrotingsjaar na wijziging en het geraamde bedrag van het begrotingsjaar, opgenomen. In geval van 
aanmerkelijk verschil met de raming, respectievelijk de realisatie, van het vorig, respectievelijk voorvorig, 
begrotingsjaar worden deze verschillen toegelicht. 

1. Bestuur 
(bedragen  x € 1.000) 
 lasten lasten lasten baten baten baten 
 rekening begroting begroting rekening begroting begroting 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
6.010 Algemeen bestuur 2.350 2.338 2.110 0 0 0 
6.011 Kern- en buurtgericht werken 179 173 194 4 0 0 
Resultaat voor bestemming 2.529 2.510 2.305 4 0 0 

6.019 Bestemmingen 49 0 0 58 78 0 
Resultaat na bestemming 2.578 2.510 2.305 62 78 0 

Toelichting: 
Het positieve verschil in lasten t.o.v. 2013 komt door de incidenteel opgenomen ramingen in 2013 voor 
sponsorbeleid en communicatie en burgerparticipatie, door een lagere doorbelasting vanuit de 
kostenplaatsen en doordat voor 2014 een lagere raming van de verplichtingen wachtgelden wethouders 
geldt. 

2. Publiekszaken 
(bedragen  x € 1.000) 
 lasten lasten lasten baten baten baten 
 rekening begroting begroting rekening begroting begroting 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
6.020 Publiekszaken 883 934 976 403 398 401 
6.021 Lijkbezorging 345 444 460 187 205 205 
Resultaat voor bestemming 1.228 1.377 1.437 590 603 606 

6.029 Bestemmingen 43 0 0 86 24 0 
Resultaat na bestemming 1.271 1.377 1.437 676 627 606 

Toelichting: 
De hogere lasten in 2014 worden voornamelijk veroorzaakt door een hogere doorbelasting vanuit de 
kostenplaatsen. 

3. Openbare orde en veiligheid 
(bedragen  x € 1.000) 
 lasten lasten lasten baten baten baten 
 rekening begroting begroting rekening begroting begroting 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
6.030 Brandweer en Rampenbestrijding 1.653 1.750 1.662 33 18 18 
6.031 Openbare Orde en Veiligheid 199 195 255 1 2 2 
6.032 Handel en ambacht 41 35 42 0 0 0 
6.038 Geldleningen en uitzettingen lang 0 0 0 30 0 
Resultaat voor bestemming 1.893 1.980 1.959 64 21 21 

6.039 Bestemmingen 0 29 28 18 52 47 
Resultaat na bestemming 1.893 2.009 1.987 83 73 68 

Toelichting: 
Het positieve verschil in lasten t.o.v. 2013 komt door de incidenteel opgenomen ramingen in 2013 voor de 
kosten van de districtscommandant en overige kosten als gevolg van de districtsvorming. Dit voordeel wordt 
echter weer deels teniet gedaan door de hogere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen in 2014. 
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4. Economische Zaken 
(bedragen  x € 1.000) 
 lasten lasten lasten baten baten baten 
 rekening begroting begroting rekening begroting begroting 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
6.040 Economische aangelegenheden 159 69 57 54 34 34 
Resultaat voor bestemming 159 69 57 54 34 34 

6.049 Bestemmingen 30 0 0 70 8 0 
Resultaat na bestemming 189 69 57 124 42 34 

Toelichting: 
De lagere lasten t.o.v. 2013 worden veroorzaakt door een lagere doorbelasting in 2014 vanuit de 
kostenplaatsen. 

5. Onderwijs 
(bedragen  x € 1.000) 
 lasten lasten lasten baten baten baten 
 rekening begroting begroting rekening begroting begroting 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
6.050 Openbaar basisonderwijs 968 965 938 48 43 28 
6.051 Bijzonder basisonderwijs 108 494 169 0 0 0 
6.053 Bijzonder speciaal voortgezet onderwijs 0 0 0 0 0 0 
6.054 Voortgezet onderwijs 54 53 50 0 0 0 
6.055 Volwasseneneducatie 169 54 47 142 23 23 
6.058 Gemeenschappelijke baten en lasten  1.270 1.261 1.268 109 13 13 
 onderwijs 

Resultaat voor bestemming 2.569 2.828 2.471 299 79 64 

6.059 Bestemmingen 199 91 76 110 337 10 
Resultaat na bestemming 2.767 2.919 2.547 410 416 74 

Toelichting: 
Het positieve verschil t.o.v. 2013 komt met name door de vervallen incidentele prijsstijging in het 
leerlingenvervoer. 

6. Cultuur 
(bedragen  x € 1.000) 
 lasten lasten lasten baten baten baten 
 rekening begroting begroting rekening begroting begroting 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
6.060 Dodenherdenking 10 6 10 0 0 0 
6.061 Cultuurparticipatie 541 554 426 28 0 0 
6.062 Informatie en taal 530 563 512 6 0 0 
6.063 Cultuurhistorie 448 501 334 177 13 13 
6.064 Beeldende kunst 6 49 9 0 0 0 
Resultaat voor bestemming 1.535 1.674 1.292 210 13 13 

6.069 Bestemmingen 0 0 0 14 327 0 
Resultaat na bestemming 1.535 1.674 1.292 224 340 13 

Toelichting: 
De lagere lasten t.o.v. 2013 worden veroorzaakt door lagere doorbelasting in 2014 vanuit de kostenplaatsen 
en vervallen incidentele ramingen voor kunst en cultuur. 
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7. Sport 
(bedragen  x € 1.000) 
 lasten lasten lasten baten baten baten 
 rekening begroting begroting rekening begroting begroting 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
6.070 Sport 2.412 2.439 2.127 367 386 389 
6.078 Geldleningen en uitzettingen lang 0 0 0 5 0 0 
Resultaat voor bestemming 2.412 2.439 2.127 372 386 389 

6.079 Bestemmingen 14 38 5 198 266 11 
Resultaat na bestemming 2.426 2.477 2.132 571 651 400 

Toelichting: 
De lagere lasten in 2014 komen door de verlaging van incidentele raming op het beheer van de 
sportcomplexen. Daarnaast is sprake van een hogere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen. 

8. Sociale zaken 
(bedragen  x € 1.000) 
 lasten lasten lasten baten baten baten 
 rekening begroting begroting rekening begroting begroting 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
6.080 Bijstandverlening 4.310 4.551 4.554 3.995 3.580 3.580 
6.081 Werkgelegenheid 4.800 4.531 4.461 4.549 4.223 4.223 
6.082 Inkomensvoorzieningen 828 240 240 564 273 273 
6.083 Gemeentelijk minimabeleid 512 605 495 13 0 0 
6.084 Inburgering 83 70 85 53 24 24 
6.085 Voorzieningen gehandicapten 1.364 0 0 -2 0 0 
6.086 Wet Kinderopvang 10 57 48 0 0 0 
Resultaat voor bestemming 11.906 10.054 9.883 9.172 8.100 8.100 

6.089 Bestemmingen 327 0 0 327 49 0 
Resultaat na bestemming 12.234 10.054 9.883 9.500 8.149 8.100 

Toelichting: 
De verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door vervallen incidentele ramingen voor leerwerktrajecten 
en schuldhulpverlening. Daarnaast is er t.o.v. 2013 sprake van een hogere doorbelasting vanuit de 
kostenplaatsen. 

9. Welzijn 
(bedragen  x € 1.000) 
 lasten lasten lasten baten baten baten 
 rekening begroting begroting rekening begroting begroting 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
6.090 Ontwikkelingswerk 3 6 6 0 0 0 
6.091 Maatschappelijk werk 3.291 4.593 4.552 535 444 369 
6.092 Sociaal-cultureel werk 1.767 1.954 1.639 432 340 340 
6.093 Kinderdagopvang 329 582 480 0 0 0 
6.094 Openbare gezondheidszorg 40 89 194 0 0 0 
6.095 Gezondheidszorg algemeen 243 334 211 13 0 0 
6.096 Jeugdgezondheidszorg 10 84 66 0 0 0 
6.097 Centra jeugd en gezin 854 842 871 39 0 0 
6.098 Geldleningen en uitzettingen lang 0 0 0 1 0 0 
Resultaat voor bestemming 6.537 8.484 8.020 1.019 785 710 

6.099 Bestemmingen 2.016 0 0 2.116 551 2 
Resultaat na bestemming 8.553 8.485 8.021 3.135 1.336 711 

Toelichting: 
De verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door vervallen incidentele ramingen van de eigen bijdrage 
voor woonvoorzieningen en WMO. Daarnaast is er t.o.v. 2013 sprake van een hogere doorbelasting vanuit 
de kostenplaatsen. 
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10. Gemeentelijke afvaltaken 
(bedragen  x € 1.000) 
 lasten lasten lasten baten baten baten 
 rekening begroting begroting rekening begroting begroting 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
6.100 Afvalverwijdering en -verwerking 2.394 0 0 2.709 0 0 
6.101 Destructie 7 0 0 0 0 0 
6.102 Ongediertebestrijding 4 5 2 0 0 0 
6.103 Afvalverwijdering en -verwerking 0 2.267 2.263 0 2.626 2.611 
Resultaat voor bestemming 2.405 2.271 2.266 2.709 2.626 2.611 

6.109 Bestemmingen 581 0 0 581 0 0 
Resultaat na bestemming 2.986 2.271 2.266 3.290 2.626 2.611 

Toelichting: 
Het totale resultaat op dit programma wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere doorbelasting van  
de BTW binnen de afvalstoffenheffing. 

11. Openbare werken/verkeer en vervoer 
(bedragen  x € 1.000) 
 lasten lasten lasten baten baten baten 
 rekening begroting begroting rekening begroting begroting 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
6.110 Wegen, straten en pleinen 3.432 5.815 2.993 642 15 15 
6.111 Verkeersmaatregelen te land 300 365 356 25 25 25 
6.112 Waterkering, afwatering en landaanwinning 201 235 225 0 0 0 

6.113 Riolering en waterzuivering 2.647 2.531 2.448 2.502 2.515 2.390 
6.114 Openbaar groen 2.777 2.874 2.851 12 23 23 
6.118 Geldleningen en uitzettingen lang 0 0 0 58 0 0 
Resultaat voor bestemming 9.356 11.820 8.873 3.239 2.578 2.453 

6.119 Bestemmingen 1.330 15 14 1.000 2.260 63 
Resultaat na bestemming 10.686 11.835 8.888 4.239 4.838 2.516 

Toelichting: 
De verschillen t.o.v. 2013 komen hoofdzakelijk doordat in 2013 een aantal incidentele ramingen opgenomen 
is. Het gaat om een vervallen incidentele ramingen op wegenonderhoud, herinrichting van het 
winkelcentrum in Annen en om vervallen incidentele ramingen voor reconstructies. Daarnaast is er sprake 
van een hogere toevoeging van het rentedeel aan de voorziening GRP. 

12. Milieu 
(bedragen  x € 1.000) 
 lasten lasten lasten baten baten baten 
 rekening begroting begroting rekening begroting begroting 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
6.120 Milieubeheer 1.115 1.537 704 10 11 0 
Resultaat voor bestemming 1.115 1.537 704 10 11 0 

6.129 Bestemmingen 132 0 0 87 614 0 
Resultaat na bestemming 1.247 1.537 704 97 625 0 

Toelichting: 
De lagere lasten in 2014 worden veroorzaakt door vervallen incidentele ramingen voor klimaat en 
duurzaamheid en vervallen incidentele ramingen voor invoeringskosten RUD, die waren opgenomen in de 
begroting 2013. 

  

174



13. Wonen en leefomgeving 
(bedragen  x € 1.000) 
 lasten lasten lasten baten baten baten 
 rekening begroting begroting rekening begroting begroting 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
6.130 Volkshuisvesting 170 203 145 87 36 11 
6.131 Ruimtelijke ordening 987 1.041 941 96 0 15 
6.132 Bouwkunde gemeentelijke gebouwen 92 105 159 0 0 0 
6.133 Bouwvergunningen 755 1.100 932 280 498 482 
6.134 Bouwgrondexploitatie 1.564 7.102 6.038 1.826 6.049 6.004 
Resultaat voor bestemming 3.568 9.551 8.216 2.288 6.583 6.512 

6.139 Bestemmingen 750 0 0 360 1.186 1 
Resultaat na bestemming 4.318 9.551 8.216 2.648 7.769 6.513 

Toelichting: 
De verschillen worden veroorzaakt door mutaties in het grondbedrijf, die overigens verdere neutraal 
verlopen en incidentele bijstellingen m.b.t. brandveiligheid recreatieterreinen en overhoekjes. 

14. Plattelands- en natuurontwikkeling 
(bedragen  x € 1.000) 
 lasten lasten lasten baten baten baten 
 rekening begroting begroting rekening begroting begroting 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
6.140 Plattelands- en natuurontwikkeling 335 1.187 150 4 985 0 
Resultaat voor bestemming 335 1.187 150 4 985 0 

6.149 Bestemmingen 115 0 0 236 10 0 
Resultaat na bestemming 450 1.187 150 240 995 0 

Toelichting: 
Het verschil wordt veroorzaakt door een lagere doorbelasting vanuit de kostenplaatsen en een vervallen 
incidentele raming voor toegangspoort Deurze. 

15. Recreatie en toerisme 
(bedragen  x € 1.000) 
 lasten lasten lasten baten baten baten 
 rekening begroting begroting rekening begroting begroting 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
6.150 Recreatie en toerisme 248 213 205 38 0 0 
6.151 Speelvoorzieningen 69 112 90 6 0 0 
6.152 Overige recreatieve voorzieningen 21 8 5 0 0 0 
6.153 Openluchtrecreatie 68 196 85 0 0 0 
Resultaat voor bestemming 406 529 384 44 0 0 

6.159 Bestemmingen 5 0 0 4 132 0 
Resultaat na bestemming 411 529 384 48 132 0 

Toelichting: 
De verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door vervallen incidentele baten en lasten. 

16. Financiën en bedrijfsvoering 
(bedragen  x € 1.000) 
 lasten lasten lasten baten baten baten 
 rekening begroting begroting rekening begroting begroting 
 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
6.160 Algemene uitkering 0 0 0 24.183 22.892 22.358 
6.161 Algemene baten en lasten 478 86 -566 18 0 28 
6.162 Gemeentelijke belastingen 126 158 194 4.353 4.624 4.688 
6.164 Geldleningen en uitzettingen lang 148 130 152 2.079 2.161 2.143 
6.165 Nutsbedrijven 96 77 77 316 172 172 
6.166 Uitvoering wet WOZ 278 296 259 0 0 0 
6.167 Overige financiële middelen 482 0 0 77 79 95 
6.168 Saldo van kostenplaatsen 338 1.261 534 325 208 210 
Resultaat voor bestemming 1.947 2.009 651 31.351 30.135 29.693 

6.169 Bestemmingen 5.637 488 458 4.432 2.149 38 
Resultaat na bestemming 7.584 2.497 1.108 35.784 32.284 29.731 

Toelichting: 
De verschillen t.o.v. 2013 komen voornamelijk door lagere raming van incidentele toevoegingen aan de 
VAR. 

175



Incidentele baten en lasten 
 
Op grond van BBV-artikel 19, c wordt een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten  
opgenomen als ook een overzicht van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de 
reserves.  
 
Bij het opstellen van de begroting worden ramingen structureel of incidenteel opgenomen. Structureel zijn 
de ramingen die jaarlijks voorkomen. Bij het incidenteel opnemen gaat het om “eenmalige zaken” die zich in 
maximaal drie jaar voordoen, dan wel geldstromen die binnen een beperkt aantal jaren eindig zijn. 
 
Overzicht incidentele lasten en baten  2014-2017 per programma 
 

        
 (bedragen x € 1.000) +=voordeel -=nadeel      
       
Programma omschrijving Uitgaaf 2014 2015 2016 2017 
1. Bestuur Communicatie en burgerparticipatie -50 -50    
  Sponsoring -40 -20 -20   
5. Onderwijs Verzelfstandiging openb. Onderwijs 235 x x x x 
6. Cultuur Cultuurnota -84 -28 -28 -28  

  
Frictiekosten bezuinigingsplannen 
bibliotheekwerk 

-43 -43 
   

  Educatwise -30 -30    
7. Sport Kunstgrasveld v.v. Annen -375 -375    
  Loc. nieuwe ijsbaan Gasselternijveen -42 -42    
8. Sociale zaken Schuldhulpverlening -50 -50    
9. Welzijn Healthy ageing -40 x    
11. Openbare 

werken/ verkeer 
en vervoer 

Geluidsbeperkende voorzieningen pm pm 

   

  
Wegreconstructie i.v.m. 
rioleringswerkzaamheden 

-400 -100 -100 -100 -100 

  Verkeers- en vervoersmaatregelen -140 -35 -35 -35 -35 
  Verkeersmaatregelen Julianalaan -50 -50    
  Onkruidbestrijding -64 -32 -32   
  Revitalisering Centrum Rolde -400 -400    
  Bomen onderhoudsplan -200 -200    
  Bermbeleidsplan -32 -32    
13. Wonen en 

leefomgeving Winkelcentrum Gieten -250 x 
   

  Brandveiligheid recreatieterreinen pm pm pm pm pm 

15. Recr en toerisme Geopark 
 

-66 x 
 

x 
 

x 
 

  Gasselterveld -100 x    
  Versterking Toerisme en Recreatie -225 -75 -75 -75  
16. Financiën en 

bedrijfsvoering Opleidingskosten 
     

-100 
 

-50 
 

-50 
  

  Stelpost reservering Nat.Uitv.Progr. 1  186 -185  
  Versneld afboeken MVA -1.465 -1.465    
        
 Totaal  -3.736 -3.077 -154 -423 -135 
        

 

 
In bovenstaande tabel zijn de incidentele ramingen op de programma’s binnen de exploitatie opgenomen 
over de jaren 2014 tot en met 2017. De bedragen in de kolom 2014 zijn de voorstellen ter afweging in 2014, 
zoals opgenomen in de 1

e
 begrotingswijziging 2014. 
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Overzicht incidentele lasten en baten op de voorzieningen begroting 2014 
(bedragen x € 1.000) 

 
Voorziening Lasten  
 

1 Voorziening wegenonderhoud 704.000  
2 Voorziening technisch onderhoud gem. gebouwen 101.000  
3 Voorziening schilderwerk gem. gebouwen 102.000  
4 Voorziening groot onderhoud dorpshuizen 35.000  
5 Voorziening vijveronderhoud 52.000  
6 Voorziening groot onderhoud Grevelingskanaal 19.000  
7 Voorziening verzelfstandiging openbaar basisonderwijs 200.000  
8 Voorziening groot onderhoud onderwijsgebouwen 42.000  
9 Voorziening frictiekosten WVS Alescon  20.000 

        Totaal 1.275.000  
 
De toevoegingen aan de voorzieningen voor onderhoud worden in de productenraming structureel 
geraamd. Er zijn dit jaar geen incidentele toevoegingen aan de voorzieningen geraamd. 
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Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves 
 

      
(bedragen x € 1.000) + = toevoeging aan reserve -= onttrekking aan reserve    
Reserve mutatie 2014  2015 2016 2017 

       
Algemene reserve weerstandsdeel Rente 59  60 62 63 
Vrije algemene reserve Dotatie verzelfstandiging onderwijs 70  55 55 55 
Algemene reserve grondbedrijf Rente 341  358 376 395 

        
Reserve dekking exploitatielasten 
Grevelingskanaal 

Dekking exploitatielasten  -42  -42 -42 -42 

  Rente 42  42 42 42 
Reserves ter dekking 
kapitaallasten:       
Brandweerhuisvesting Dekking kapitaallasten  -47  -46 -45 -44 
  Rente 28  27 26 25 
MFC Gieterveen Dekking kapitaallasten  -9  -9 -9 -9 
  Rente 6  6 5 5 
Sportaccommodatie Eexterveen Dekking kapitaallasten  -8  -8 -8 -8 
  Rente 5  5 5 4 
Gebruiksvergunning Boerhoorn Dekking kapitaallasten  -2  -2 -2 -2 
  Rente 0,5  0,5 0,1 0,1 
Riool Gieterweg Gasselte Dekking kapitaallasten  -14  -14 -14 -13 
  Rente 10  10 10 10 
Regenwaterriool Stationsstraat 
Gieten 

Dekking kapitaallasten  -5  -5 -5 -4 

  Rente  3  3 3 3 
OV Stationsstraat Gieten Dekking kapitaallasten  -2  -2 -2 -2 
  Rente 1  1 1 1 
Huisvesting OW Dekking kapitaallasten  -16  -16 -16 -15 
  Rente 10  10 9 9 
Hekwerk obs Gieten Dekking kapitaallasten  -1  -1 -1 -1 
  Rente 0,1  0,1 0,1 0,1 
Office 2010 Dekking kapitaallasten  -19  -18 -17 0 
  Rente 3  2 1 0 
Draadloos netwerk Dekking kapitaallasten  -9  -9 -8 -8 
  Rente 2  1 1 0,5 
        
 Totaal  406,6  408,6 427,2 464,7 
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Het gemeentelijk aandeel in het EMU saldo   
 
In het bestuurlijk akkoord “EMU-saldo lokale overheid” is afgesproken dat gemeenten de informatie over het 
EMU-saldo in de begroting opnemen. Vooralsnog is het financieel meerjarenperspectief niet goed ingericht 
voor het genereren van het EMU-saldo en wordt uitgegaan van een aantal aannames. 
 
    
EMU-saldo 2013-2015    
(bedragen x € 1.000)    
     

Nr. Omschrijving 2013
1
) 2014

2
) 2015

3
) 

     

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

-2.665 -4.116 323 

+2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 2.682 2.298 2.294 
+3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 

exploitatie 
1.897 1.663 1.336 

-4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans 
worden geactiveerd (geplande uitgaven) 

6.012 
 

4.444 
 

2.085 

+5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en 
overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in 
mindering zijn gebracht bij post 4. 

0   

+6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:    
 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 

verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord. 
   

-7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken 
e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie 
staan) 

   

+8 Baten bouwgrondexploitatie:    
 Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord    

-9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties 
met derden betreffen. 

1.921 1.277 1.242 

-10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 
genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de 
reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die 
nog niet vallen onder één van bovenstaande posten. 

   

 Verkoop van effecten:    
11a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) n n n 
11b Zo ja, wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst op de 

exploitatie? 
   

     
 Berekend EMU-saldo -6.019 -5.876 626 
     

1) 2013: Volgens Begroting 2013 gecorrigeerd met inschatting doorschuiven projecten naar 2014. 
2) 2014: Volgens begroting 2014 gecorrigeerd met inschatting doorschuiven projecten vanuit 2013. 
3) 2015: Volgens meerjarenraming in begroting 2014 
 

 
 
Toelichting 
- Het jaar 2013 is gebaseerd op de begroting 2013 inclusief begrotingswijzigingen en inclusief het 

Beleidsplan 2013. Het exploitatiesaldo 2013 is gecorrigeerd met inschatting werkelijke uitgaven door 
doorschuiven en uitloop projecten naar 2014 voor een bedrag van € 4,5 mln. Ook de werkelijke uitgaaf 
van investeringen zal lager zijn dan begroot door uitstel en uitloop van investeringen naar 2014. De 
uitgaven op de investeringen (nr. 4 ) in 2013 zijn € 2,1 mln lager ingeschat. 

- Het jaar 2014 is gebaseerd op de begroting 2014. Het exploitatiesaldo (nr. 1) en de uitgaven op de 
investeringen (nr. 4) zijn gecorrigeerd zie de toelichting hierboven.    

- Bij vraag 4 is voor 2015 de aanname voor investeringen in riolering € 1,4 mln. 
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3.2.3 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen voor 2014. Voor een toelichting 
en een meerjarig beeld wordt verwezen naar het overzicht algemene dekkingsmiddelen in 2.1.2. 
 
 

 
Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 
bedragen x € 1.000  
  
Omschrijving Bedrag 

  
Lokale heffingen 4.841 
Alg. uitkering gemeentefonds 23.147 
Dividenden 190 
Mutatie algemene reserve 2.327 
Overige eigen middelen 1.998 
Totaal algemene dekkingsmiddelen  
  
Onvoorzien 23 
Totaal 32.526 
  

 
Toelichting 
De algemene dekkingsmiddelen zijn verwerkt binnen programma 16 Financiën en Bedrijfsvoering in de 
primitieve begroting, exclusief de mutatie in de algemene reserve. 
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3.2.4 Bij 1e begrotingswijziging 2014 beschikbaar te stellen budgetten 
 
In de eerste begrotingswijziging 2014 zijn de voorstellen opgenomen die voortvloeien uit het 
collegeprogramma 2010-2014 inclusief de voorstellen vanuit het bezuinigingstraject.  Voor een toelichting 
wordt verwezen naar de ter afweging staande onderwerpen 2014 zie  3.1. Uiteenzetting van de financiële 
positie. 
Daarnaast worden in de eerste begrotingwijziging de kredieten beschikbaar gesteld van de 
vervangingsinvesteringen zoals hieronder vermeld. 
 
Beschikbaar te stellen vervangingsinvesteringen bij 1

e
 wijziging 

 
      
Nr. Programma Investering Krediet  Jaarlast 
      

1 Sport/07 Gymmaterialen 20.000  reeds primitief verwerkt 
2 OW/11 Openbare verlichting 274.000  reeds primitief verwerkt 
3 OW/11 Duurzame bedrijfsgoederen 290.000  reeds primitief verwerkt 
4 R&T/15 Speelvoorzieningen 101.000  reeds primitief verwerkt 
5 Bedr.fin/16 Automatisering (hardware) 110.000  reeds primitief verwerkt 
6 Bedr.fin/16 Automatisering (software) 108.000  reeds primitief verwerkt 
      
  Totaal  903.000   
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BIJLAGEN 
 
 
- Financieel Meerjaren Perspectief 2015-2017 
- Kerngegevens 
- Verdelingsmatrix 
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FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF 2015-2017 
 
In dit hoofdstuk wordt het Financieel meerjaren perspectief (FMP) van de gemeente Aa en Hunze 
weergegeven. 
Allereerst wordt het totaaloverzicht van de geprognosticeerde begrotingsuitkomsten 2015-2017 
gepresenteerd. Daarna volgen de toelichtingen, waarbij voor nieuwe investeringen wordt uitgegaan van een 
rentepercentage van 5%. 
Bij de niet ter afweging staande onderwerpen is de grondslag van de berekeningen opgenomen. 
In dit FMP zijn lasten / uitgaven als negatieve bedragen opgenomen en baten / inkomsten positief. 
 
Totaal FMP 2015 – 2017 
 
    
+ = voordeel & - = nadeel 2015 2016 2017 

     

 Ter afweging staande onderwerpen    

1.1 Collegeprogramma 2010-2014 structureel -20.000 0 0 

1.2 Collegeprogramma 2010-2014 incidenteel -520.000 -135.000 -135.000 

     

2.1 Bezuinigingstraject - structureel 443.000 276.000 0 

2.2 Taakstelling bezuinigingen - structureel 206.000 -125.000 0 

2.3 Bezuinigingstraject - incidenteel 335.000 0 0 

     

3  Voorstellen beleidsplan 2013 - incidenteel -155.000 -103.000 0 

     

 Totaal ter afweging - structureel 629.000 151.000 0 

 Totaal ter afweging - incidenteel -340.000 -238.000 -135.000 

     

 Niet ter afweging staande onderwerpen    

4 Doorwerking programmabegroting - structureel 999.000 52.000 -6.000 

     

5 Trendmatige ontwikkelingen - structureel -408.000 -414.000 -468.000 

     

6.1 Niet trendmatige ontwikkelingen - structureel 230.000 -30.000 15.000 

6.2 Niet trendmatige ontwikkelingen - incidenteel 186.000 -185.000 0 

     

7 Kapitaalontwikkelingen - structureel 72.000 80.000 6.000 

     

8 Rente effect - structureel -77.000 -5.000 -18.000 

     

9 Algemene Uitkering - structureel -1.393.000 160.000 -45.000 

     

 Totaal niet ter afweging - structureel -577.000 -157.000 -516.000 

 Totaal niet ter afweging - incidenteel 186.000 -185.000 0 

     

 Saldo structureel 52.000 -6.000 -516.000 

 Incidentele onttrekking VAR (-) -154.000 -423.000 -135.000 
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1.1 Collegeprogramma 2010-2014 structureel 
 
Bij dit onderdeel zijn de structurele uitgaven opgenomen die voorvloeien uit het huidige collegeprogramma. 
Deze uitgaven zijn niet nieuw en sluiten aan bij het meerjaren perspectief uit het beleidsplan 2013. 
Definitieve besluitvorming over alle budgetten vindt plaats in de begrotingsraad van het desbetreffende jaar. 
 
       
Nr. Programma 

 
Uitgaaf 2015 2016 2017 

         
1 Platt/14 ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) -10.000 -10.000    
2 Platt/14 Fondsvorming grote projecten -10.000 -10.000    
3 Diverse Nieuw beleid in volgende collegeperiode pm pm pm pm 

       
    Totaal -20.000 -20.000 0 0 

       
 
 
 
Geplande uitgaven/inkomsten na 2017 
 

     
 Programma  Uitgaaf Baten 

     

 Onderwijs/05 Verzelfstandiging openbaar basis onderwijs vanaf 2033 100.000 x 

     

  Totaal 100.000 0 

     
 
 
 
Toelichting 1.1  Collegeprogramma 2010-2014 structureel 
 
Ad 1. ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) 

Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Collegeprogramma 2010-
2014 structureel. 

  
 Ad 2.    Fondsvorming grote projecten 

Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Collegeprogramma 2010-
2014 structureel. 

 
Ad 3. Nieuw beleid in volgende collegeperiode 

Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Collegeprogramma 2010-
2014 structureel en tevens de geformuleerde uitgangspunten in hoofdstuk 1. 
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1.2 Collegeprogramma 2010-2014 incidenteel 
 
Bij dit onderdeel zijn de incidentele uitgaven opgenomen die voorvloeien uit het huidige collegeprogramma 
2010-2014. Deze uitgaven zijn niet nieuw en sluiten aan bij het meerjaren perspectief uit het beleidsplan 
2013. Definitieve besluitvorming over alle budgetten vindt plaats in de begrotingsraad van het 
desbetreffende jaar. 
 
       
Nr. Progr. 

 
Uitgaaf 2015 2016 2017 

   

    1 Onderwijs/ 05 Verzelfstandiging openbaar basisonderwijs 165.000 x x x 

2 OW/11 Wegreconstructie ivm 
rioleringswerkzaamheden 

-400.000 -200.000 -100.000 -100.000 

3 OW/11 Verkeers- en vervoersmaatregelen  -140.000 -70.000 -35.000 -35.000 

4 Platt/14 ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) -100.000 -100.000   

5 Platt/14 Fondsvorming grote projecten -100.000 -100.000   

6 Fin&Bedr/16 Opleidingskosten -50.000 -50.000   

 

  

  

    Totaal -625.000 -520.000 -135.000 -135.000 

       
 
 
Geplande uitgaven/inkomsten na 2017 
 
     
Nr. Programma  Uitgaaf Baten 

     

1 Onderwijs/05 Verzelfstandiging openbaar basisonderwijs 2018 t/m 2032 830.000 x 

     

  Totaal 830.000 0 

     
 
 
Toelichting 1.2 Collegeprogramma 2010-2014 incidenteel 

 
Ad 1. Verzelfstandiging openbaar basisonderwijs 

Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Collegeprogramma 2010-
2014 incidenteel. De berekening van de financiële resultaten geven vanaf 2015 de volgende 
voordelen te zien: 
 

 

 
Aan het eind van de periode in 2032 is de bruidsschat terug verdiend en is er vanaf 2033 sprake 
van een structureel voordeel (zie collegeprogramma 2010-2014 structureel, geplande 
uitgaven/inkomsten na 2017). 

 
Ad 2. Wegreconstructie i.v.m. rioleringswerkzaamheden 
  Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Collegeprogramma 2010-

2014 incidenteel. De extra kosten die gepaard gaan met de reconstructie werden geraamd op 
€ 200.000 per jaar. In het bezuinigingstraject is voorgesteld dit budget te halveren (zie ook 
paragraaf 2.3). De bezuiniging voor dit onderwerp loopt tot en met 2015. Voor de jaren daarna is het 
verlaagde budget opgenomen. 

 
Ad 3. Verkeers- en vervoersmaatregelen 

Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Collegeprogramma 2010-
2014 incidenteel. Er word uitgegaan van een investeringsbedrag van € 70.000 per jaar voor 
verkeersveiligheid. In het bezuinigingstraject is voorgesteld dit budget te halveren (zie ook paragraaf 

2015 2016 2017 

55.000 55.000 55.000  
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2.3). De bezuiniging voor dit onderwerp loopt tot en met 2015. Voor de jaren daarna is het 
verlaagde budget opgenomen. 

 
Ad 4. ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) 

Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Collegeprogramma 2010-
2014 incidenteel. 

 
Ad 5.  Fondsvorming grote projecten 

Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Collegeprogramma 2010-
2014 incidenteel. 

 
Ad 6.    Opleidingskosten 

Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Collegeprogramma 2010-
2014 incidenteel. 

 
 
2.1 Bezuinigingstraject – structureel 
 
Bij dit onderdeel zijn de structurele bezuinigingen opgenomen. Definitieve besluitvorming over alle 
bezuinigingen vindt plaats in de begrotingsraad voor het desbetreffende jaar. 
 

       
Nr.  Programma  uitgaaf 2015 2016 2017 

        

  Versobering subsidieverstrekkingen    

1  Cultuur/06 Bibliotheekvoorziening 68.000 38.000 30.000  

2  Welzijn/09 SWAH algemeen 25.000 25.000   

        
  Maatschappelijke voorzieningen    

3  Sport/07 Tarieven sport- en gymzalen 8.000 8.000   

4  Sport/07 Tarieven zwembaden 8.000 8.000   

        
  Bezuinigingen inkomstenkant    

5  Puza/02 Lijkbezorgingsrechten 32.000 16.000 16.000  

        
  Thema Zorg en Leefbaarheid    

6  Ond./05 Logopedie 54.000  54.000  

7  Cultuur/06 Muziekonderwijs 47.000 47.000   

        
  Thema Landbouw, Recreatie en Landschap  

8  Platt/14 ILG en grote projecten 20.000 20.000   

        
  Thema Bestuur en Dienstverlening    

9  FinBedr/16 Samenwerking 100.000 100.000   

10  FinBedr/16 Kostendekkendheid 50.000 50.000   

11  FinBedr/16 Bedrijfsvoering 50.000 50.000   

        

  Thema Overig     

12  Welzijn/09 Sociaal cultureel werk 100.000 50.000 50.000  

13  Afval/10 Afval in brede zin 100.000  100.000  

14  OW/11 Groenonderhoud Alescon:    

   rondom scholen 5.000 5.000   

15  FinBedr/16 Personeel van derden 52.000 26.000 26.000  

        

   Totaal 719.000 443.000 276.000 0 
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Toelichting 2.1 Bezuinigingstraject – structureel 
 
Versobering subsidieverstrekkingen 
Ad 1.    Bibliotheekvoorziening 

Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Bezuinigingstraject – 
structureel. 
  

Ad 2.   SWAH algemeen 
Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Bezuinigingstraject – 
structureel. 
 

Maatschappelijke voorzieningen 
 Bij deze bezuinigingsrichting worden alle voorzieningen en accommodaties beoordeeld op mogelijke 

bezuinigingen. In 2015 gaat het om een totaalbedrag van € 16.000, bestaande uit de volgende 
maatregelen: 

Ad 3.   Gefaseerde verhoging tarieven sporthallen en gymzalen   € 8.000 
Ad 4.   Gefaseerde verhoging tarieven zwembaden in Annen en Gieten  € 8.000 

 
 
Bezuinigingen inkomstenkant 
Ad 5. Lijkbezorgingsrechten 

Bij de behandeling van de begroting 2013 in de raadsvergadering van 31 oktober 2012 heeft de 
raad besloten de verhoging van de lijkbezorgingsrechten voor 2013 te schrappen. Om de 
lijkbezorgingsrechten conform de besluitvorming uit de Nota kostendekkendheid van tarieven 2011 
te bepalen, is ook voor 2016, net als in 2015 een boven trendmatige verhoging ad € 16.000 
opgenomen ter vervanging van de verhoging uit het jaar 2013. 
 

Thema Zorg en Leefbaarheid 
Ad 6. Logopedie 

Logopedie is geen kerntaak. Voorgesteld wordt om te stoppen met het aanbieden van logopedie op 
het moment van pensionering in het jaar 2016 van de laatste in dienst zijnde logopediste. 

 
Ad 7. Muziekonderwijs 

Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Bezuinigingstraject – 
structureel. 
 

Thema Landbouw, Recreatie en Landschap 
Ad 8. ILG en Fonds Grote Projecten 

Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Bezuinigingstraject – 
structureel. 

 
Thema Bestuur en Dienstverlening 
Ad 9. Samenwerking  

Op het gebied van bedrijfsvoering werkt de gemeente Aa en Hunze samen met de zogenaamde 
STAAN gemeenten. STAAN staat voor: Samenwerking Tynaarlo, Aa en Hunze, Assen en 
Noordenveld. Eind 2012 is hiervoor een principe intentieovereenkomst vastgesteld. In 2015 wordt in 
dit kader een voordeel van € 50.000 op het gebied van belastingen en € 50.000 op andere 
onderdelen van de bedrijfsvoering verwacht. 

 
Ad 10. Kostendekkendheid 

Een verhoging van de kostendekkendheid van leges omgevingsvergunning kan bereikt worden door 
de inkomsten te verhogen en/of de uitgaven te beperken. Voor het jaar 2015 dient minimaal 
€ 50.000 extra te worden gegenereerd. 

 
Ad 11. Bedrijfsvoering  

Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Bezuinigingstraject – 
structureel. 
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Thema Overig 
Ad 12. Sociaal cultureel werk 

Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Bezuinigingstraject – 
structureel. 

 
Ad 13. Afval in brede zin 

A.g.v. de nieuwe aanbesteding van o.a. restafval (per 1 juli 2016) kan een aanzienlijk voordeel 
worden behaald op de kosten van afvalverwerking en containermanagement. Dit biedt de 
mogelijkheid om de afvalstoffenheffing te verlagen en OZB te verhogen (belastingruil a.g.v. 
‘communicerende vaten’). Een en ander valt te bezien in relatie tot de actuele ontwikkeling van de 
macronorm voor de verhoging van de OZB. Het gaat totaal om € 300.000. In de begroting 2013 
heeft een belastingruil plaatsgevonden voor € 100.000. Voor 2014 staat de volgende € 100.000 
ingepland en voor 2016 staat de laatste € 100.000 gepland. 

 
Ad 14. Groenonderhoud Alescon 

Groenonderhoud rondom scholen: 
De jaarlijkse kosten bedragen € 24.000; de opbrengsten via de scholen is € 6.000. Het voorstel  is 
de werkelijke onderhoudskosten in rekening te brengen bij de scholen. De bruto besparing bedraagt 
€ 18.000 en de netto besparing € 5.000. De overeenkomst met de scholen loopt tot 2015; de 
bezuiniging kan dus ingaan vanaf deze periode. 

 
Ad 15. Personeel van derden 

Voorgesteld wordt de prijsindexatie van 2015 en 2016 voor het budget personeel van derden op 
"nul" te zetten. 

 
 
2.2 Taakstelling bezuinigingen – structureel 
 
       
Nr. Programma  Uitgaaf 2015 2016 2017 

1 Alle Taakstelling bezuinigingen 81.000 206.000 -125.000 pm 

       

  Totaal 81.000 206.000 -125.000 0 

       
 
 
 
 
Toelichting 2.2 Taakstelling bezuinigingen - structureel  
 
Ad 1. Taakstelling bezuinigingen 

In 2010 is het bezuinigingstraject gestart met een taakstelling van € 4 miljoen. In de jaren erna is, 
als gevolg van een herbezinning op de omvang van de bezuinigingen en structurele uitzettingen van  
beleid, de totale bezuinigingsopgave verhoogd naar totaal € 5,8 miljoen (de oorspronkelijke € 4 
miljoen, een latere ophoging van € 1,5 miljoen + € 0,3 miljoen vanuit het beleidsplan 2013). Hiervan 
is reeds een bedrag van € 3,9 miljoen gerealiseerd in de periode 2010 – 2013. De resterende 
opgave in de periode 2014 – 2016 (inclusief het niet doorgaan van de versobering van de 
langdurigheidstoeslag (effect € 42.500) en de structurele uitzettingen vanuit het beleidsplan 2013 
(effect € 223.000)) bedraagt € 1,9 miljoen. Deze opgave is grotendeels ingevuld met concrete 
bezuinigingsvoorstellen. 
De taakstelling voor 2015 in het beleidsplan 2013 bedroeg € 82.000. Deze taakstelling is verhoogd 
met het niet ingevulde deel uit 2014 van € 124.000. 

 
Vanuit het toezicht van de provincie is het een aandachtspunt dat uitvoering van bezuinigingen 
minimaal op programmaniveau noodzakelijk is om door de provincie te worden meegenomen in de 
beoordeling van het structurele begrotingssaldo. Taakstellende bezuinigingen beoordeelt de 
provincie als incidenteel. 
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2.3 Bezuinigingstraject – incidenteel 
 
Bij dit onderdeel zijn de incidentele bezuinigingen in een tabel opgenomen. Definitieve besluitvorming over 
alle bezuinigingen vindt plaats in de begrotingsraad van het desbetreffende jaar. 
 
       
Nr. progr.  Uitgaaf 2015 2016 2017 

       
 Investeringen     

1 OW/11 Wegreconstructie i.v.m. rioleringswerkzaamheden 100.000 100.000   
2 OW/11 Verkeers- en vervoersmaatregelen 35.000 35.000   

       

 Thema Landbouw, Recreatie en Landschap     

3 Platt/14 ILG en grote projecten 200.000 200.000   

       

  Totaal 335.000 335.000 0 0 

       
 
 
Toelichting 2.3 Bezuinigingstraject - incidenteel 
 
Ad 1. Investeringen - Wegreconstructie i.v.m. rioleringswerkzaamheden 

Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Bezuinigingstraject – 
incidenteel. 
 

Ad 2. Investeringen - Verkeers- en vervoersmaatregelen 
Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Bezuinigingstraject – 
incidenteel. 

 
Ad 3. ILG en Fonds Grote Projecten 

Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Bezuinigingstraject – 
incidenteel. 

 
 
3 Voorstellen beleidsplan 2013 - incidenteel 
 
Bij dit onderdeel zijn de incidentele nieuwe uitgaven opgenomen. Van deze uitgaven zijn de 1

e
 vijf afkomstig 

uit het FMP van het beleidsplan 2013. Het 6
e
 voorstel is nieuw t.o.v. het beleidsplan 2013. Definitieve 

besluitvorming over alle budgetten vindt plaats in de begrotingsraad van het desbetreffende jaar. 
 
       
Nr. Prog.  Uitgaaf 2015 2016 2017 

1 Bestuur/1 Sponsoring -20.000 -20.000   

2 Cultuur/6 Cultuurnota -56.000 -28.000 -28.000  

3 OW/11 Onkruidbestrijding -32.000 -32.000   

4 Wonen/13 Brandveiligheid recreatieterreinen pm pm pm pm 

5 Recr/15 Geopark -66.000 x x  

6 Recr/15 Versterking Toerisme en Recreatie -150.000 -75.000 -75.000  

       
  Totaal -324.000 -155.000 -103.000 0 

       
 
 
Toelichting 3 Nieuwe voorstellen - incidenteel 
 
Ad. 1 Sponsoring 

Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Nieuwe voorstellen – 
incidenteel.  
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Ad. 2 Cultuurnota  

Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Nieuwe voorstellen – 
incidenteel. 

 
Ad. 3 Onkruidbestrijding 

Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Nieuwe voorstellen – 
incidenteel. 

 
Ad. 4 Brandveiligheid recreatieterreinen 

 Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Nieuwe voorstellen – 
incidenteel. 
 

Ad. 5 Geopark 
Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Nieuwe voorstellen – 
incidenteel. 
 

Ad. 6 Versterking Toerisme en Recreatie 
Zie de toelichting in het hoofdstuk Financiële positie bij het onderdeel Nieuwe voorstellen – 
incidenteel. 

 
 
4. Doorwerking Programmabegroting 2014 
 
De aan uw raad gepresenteerde begrotingsvoorstellen resulteren voor 2014 in een structureel positief 
begrotingssaldo van € 749.000. Dit saldo is verhoogd met het verwachte effect van de onderuitputting rijk ad 
€ 250.000 in 2014, omdat deze geen structurele doorwerking heeft naar de volgende jaren. In het hoofdstuk 
‘Uiteenzetting van de financiële positie’ van de financiële begroting is dit resultaat toegelicht. 
 
 
5. Trendmatige ontwikkelingen 
 
De uitgangspunten voor het FMP worden ook wel rekenregels genoemd. Hieronder worden de gehanteerde 
percentages weergegeven waarmee de begroting wordt doorgerekend naar de toekomst. 
 
    
Uitgangspunten trendmatige ontwikkelingen    

  2015 2016 2017 

     
Trend salarissen  1,75% 1,75% 2,00% 

Trend goederen en diensten  1,75% 1,75% 2,00% 

Trend OZB  1,75% 1,75% 2,00% 

Trend energie  1,75% 1,75% 2,00% 

Trend inkomensoverdrachten   1,75% 1,75% 2,00% 

Trend overige inkomsten   1,75% 1,75% 2,00% 
    
 

In het regeerakkoord is bepaald dat de normeringssystematiek, waarin de groei van de rijksuitgaven (trap-
op) en de bezuinigingen (trap-af), weer is ingesteld. Omdat in het regeerakkoord sprake is van een 
nominale groei van de algemene uitkering is het ook van belang de verwachte trendmatige ontwikkeling te 
ramen. Voor de prijsontwikkeling voor de lasten- en batenkant is uitgegaan van de verwachte percentages 
uit de septembercirculaire 2012. Eventuele significante financiële effecten vanuit de septembercirculaire 
2013 worden meegenomen in de tweede begrotingswijziging 2014. 
 
Volgens de huidige systematiek worden de uitgaven en inkomsten, onderhevig aan prijsontwikkelingen, 
verhoogd met het percentage prijstonwikkeling conform de meest recente circulaire. In de meicirculaire 
2013 is bekend geworden dat deze percentages, met name voor de jaren 2015 t/m 2017 sterk afwijken van 
de door ons gehanteerde percentages in het beleidsplan 2013. Dit zou een aanzienlijk voordeel met zich 
meebrengen. Aangezien het percentage uit de meicirculaire 2013, 0,9% voor de jaren 2015 t/m 2017, lager 
ligt dan het inflatiepercentage en eveneens lager wordt verondersteld dan onze leveranciers zullen hanteren 
voor hun diensten/producten is het voorstel om de gehanteerde percentages in het beleidsplan 2013, te 
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weten 1,75% in de jaren 2015 en 2016 en 2,00% in 2017 te handhaven. Zie ook hoofdstuk 1, onderdeel 
1.3.3 financiële ontwikkelingen.  
 
In de brief van Gedeputeerde Staten Drenthe d.d. 14 juli 2011 is aangegeven, dat één van de 
toetsingsaspecten bij het financieel toezicht, de verwerking van loon- en prijsstijgingen is. Daarbij gaat de 
provincie er vanuit dat als de algemene uitkering wordt geraamd op basis van lopende prijzen (rekening 
houdende met loon- en prijsstijgingen), dan ook aan de lastenkant de inflatie wordt doorgerekend. 
 
Salarissen 
Bij de programmabegroting 2005 zijn uitgangspunten vastgesteld voor de raming van de salarisbudgetten. 
Deze uitgangspunten kunnen als volgt worden samengevat: 
1. De salariskosten worden verhoogd met het percentage voor prijsstijging zoals genoemd in de meest 

recente circulaire; 
2. In principe dienen alle salarisstijgingen in de komende jaren, inclusief de periodieke verhogingen binnen 

de component prijsstijging van de algemene uitkering te worden opgevangen. 
Door bovenstaande werkwijze ontstaan voor het college taakstellende personeelsbudgetten, waarbij de 
raad jaarlijks bij de begroting wordt geïnformeerd over de stand van zaken. Dat zijn momenten voor het 
college en de raad om de werkwijze te evalueren en – voor zover daar aanleiding voor is –  overleg te 
voeren over mogelijke knelpunten. 
 
Op basis van de septembercirculaire 2012 wordt rekening gehouden met de volgende prijsontwikkeling: 
 

    
 2015 2016 2017 

Salarissen 182.000 185.000 188.000 

Personeel van derden 26.000 26.000 31.000 

Goederen en diensten 143.000 145.000 180.000 

Energie 8.000 8.000 9.000 

Inkomensoverdrachten 138.000 140.000 163.000 

Totaal uitgaven 497.000 504.000 571.000 

    

OZB 61.000 62.000 72.000 

Leges en overige inkomsten 28.000 28.000 31.000 

Totaal inkomsten 89.000 90.000 103.000 

    

Totaal trendmatige ontwikkelingen -408.000 -414.000 -468.000 

    
 
 
 
6 Niet-trendmatige ontwikkelingen 
 
Onder niet-trendmatige ontwikkelingen worden alle ontwikkelingen gevat die de hiervoor genoemde trend te 
boven gaan. Het betreffen met name zaken waaraan de gemeente op grond van wetgeving of lokale 
ontwikkelingen een financiële vertaling moet geven. 
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6.1 Niet-trendmatige ontwikkelingen – structureel 
 
      
Nr. Programma Uitgaaf 2015 2016 2017 

       

1 Bestuur/01 Wachtgeld voormalige wethouders -6.000 -6.000   

2 Fin&Bv/16 Meeropbrengst toeristenbelasting 96.000 48.000  48000 

3 Fin&Bv/16 Meeropbrengst OZB 12.000 4.000 4.000 4.000 

4 Fin&Bv/16 Reserveren vervallen kapitaalslasten 
STAAN 

-18.750  -18.750  

5 OOV/03 Reserveren vervallen  Kapitaalslasten 
Veiligheidsregio Drenthe 

-53.000 -1.000 -15.000 -37.000 

 Stelposten voor reserveringen vanuit de Algemene Uitkering: 

       
6 Bestuur/01 Vermindering aantal politieke 

ambtsdragers 
162.000 162.000   

7 Fin&Bv/16 Stelpost ingroeiregeling OHV -14.000 -14.000   

8 Fin&Bv/16 Stelpost aanwending res. Nat. Uitv. 
programma  

37.000 37.000   

       
  Totaal 215.250 230.000 -29.750 15.000 

       
 
 
 
Toelichting 6.1 Niet - trendmatige ontwikkelingen structureel 
 
Ad 1.    Wachtgelden voormalige wethouders 

In verband met de bestuurswisseling in 2010 is in de begroting een structurele inschatting 
opgenomen voor wachtgelden. Het recht op uitkering van deze wachtgelden loopt tot en met 2022 
en neemt periodiek af. 
 

Ad 2.  Meeropbrengst toeristenbelasting 
Tot en met 2013 is er in Drents verband een afspraak van kracht dat de toeristenbelasting jaarlijks 
met € 0,05 per overnachting stijgt tot een maximum van € 1,00 per overnachting. Voor de periode 
daarna wordt voorgesteld om het tarief om de twee jaar te verhogen met € 0,05 om in de pas te 
blijven met de trendmatige ontwikkeling. Uitgaande van 950.000 overnachtingen per jaar betekent 
dit in 2015 en 2017 een hogere opbrengst voor de toeristenbelasting van € 48.000. Het verwachte 
aantal overnachtingen is gebaseerd op het aantal in 2012. 
 

Ad 3. Meeropbrengst OZB 
De verwachte toename van het aantal objecten is voor de gehele periode 2013-2017 naar beneden 
bijgesteld, vanwege de stagnatie in de woningmarkt. Als gevolg hiervan is de verwachte 
meeropbrengst OZB voor deze periode verlaagd. 
 

Ad 4. Reserveren vervallen kapitaalslasten RUD en STAAN 
 In verband met de vorming van de RUD en de samenwerking in STAAN-verband op het gebied van 

belastingen is een aantal investeringen in software afgevoerd. Deze worden niet meer onder 
gemeentelijke verantwoordelijkheid uitgevoerd. Omdat de verwachting is dat er wel een bijdrage van 
de gemeente in de samenwerkingsverbanden wordt verwacht ten aanzien van deze of soortgelijke 
investeringen is het vrijvallende bedrag hiervoor gereserveerd. 

 
Ad 5. Reserveren vervallen kapitaalslasten Veiligheidsregio 

Het vervangingsschema ten behoeve van de brandweer kan komen te vervallen. Met ingang van 1 
januari 2014 valt dit onder de Veiligheidsregio en niet onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. 
Omdat de Veiligheidsregio ook vervangingsinvesteringen zal moeten doen, zal daarvoor een 
bijdrage van de gemeente worden gevraagd. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe deze 
verrekening zal plaatsvinden. De kapitaallasten die de gemeente Aa en Hunze oorspronkelijk voor 
vervanging in het FMP waren opgenomen blijven daarom gereserveerd. 
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Ad 6. Vermindering aantal politieke ambtsdragers 
In 2015 is een vermindering van het aantal politieke ambtsdragers voorzien. Dit leidt tot een 
besparing op de loonkosten en de kosten van directe ondersteuning. Vanaf 2015 wordt hiervoor 
landelijk structureel € 110 miljoen uit de algemene uitkering genomen. Voor onze gemeente gaat 
het om een bedrag van € 162.000. Tegenover de lagere algemene uitkering wordt een taakstelling 
aan de lastenkant opgenomen tot hetzelfde bedrag, waardoor dit (vooralsnog) budgettair neutraal 
wordt verwerkt. 

 
Ad 7.  Stelpost ingroeiregeling Onderwijs Huisvesting 

Het betreft een gerichte verdeling van de algemene uitkering voor de aanpassing van de 
onderwijshuisvesting aan recente onderwijskundige vernieuwingen. De reservering is aangepast 
aan de junicirculaire 2012. Deze regeling loopt tot en met 2015. 

 
Ad 8.  Stelpost aanwending reservering Nationaal Uitvoeringsprogramma 
 Stelpost vanuit de septembercirculaire 2011. 

Het rijk en de medeoverheden willen de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en 
instellingen handhaven en waar mogelijk verbeteren. Gebruik van e-overheid is hiervoor 
randvoorwaardelijk. Dit moet leiden tot een compacte overheid die efficiënt werkt, zo dicht mogelijk 
bij de burgers staat en die een bijdrage levert aan het goed uit kunnen voeren van de 
decentralisaties. Tussen het rijk en de VNG is overeengekomen om een ondersteunings-
programma implementatie e-overheid in te richten. De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de 
implementatie. Om gemeenten te faciliteren bij noodzakelijke specifieke ondersteuning worden de 
hiervoor benodigde middelen via een zogenaamde kasschuif binnen de algemene uitkering 
gedurende de jaren 2011-2014 beschikbaar gesteld. 
De algemene uitkering wordt daartoe voor de jaren 2011-2014 in totaal met € 122 miljoen verhoogd 
en in het jaar 2015 weer met hetzelfde bedrag verlaagd. Voor onze gemeente gaat het vanaf 2011 
om een bedrag van bijna € 50.000 per jaar. In 2015 dient er een bedrag van € 222.000 te worden 
terugbetaald omdat het rijk het kasschuifsysteem toepast. Hiervan komt in 2016 € 185.000 weer 
incidenteel beschikbaar. Dit bedrag wordt gereserveerd ter dekking van de financiering die 
implementatie van de e-overheid met zich meebrengt. Zie ook onderdeel 6.2 ‘Niet- trendmatige 
ontwikkelingen – incidenteel’. 

 
 
 
6.2 Niet-trendmatige ontwikkelingen – incidenteel 
 
       
Nr. Programma  Uitgaaf 2015 2016 2017 

       
1 Fin&Bv/16 Stelpost reservering Nat. Uitv. programma (NUP) 1.000 186.000 -185.000  
       
 Totaal  1.000 186.000 -185.000 0 

       
 
 
Toelichting 6.2 Niet-trendmatige ontwikkelingen - incidenteel 
 
Ad 1.  Stelpost reservering Nationaal Uitvoeringsprogramma 
 Zie toelichting bij 6.1 niet-trendmatige ontwikkelingen – structureel ad 8. 
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7.  Kapitaalontwikkelingen – structureel 
 
      
Nr. Programma Uitgaaf 2015 2016 2017 

       
  Vervangingsinvesteringen     

1 OOV/03 Brandweer 0    

2 Sport/07 Sportmaterialen/gymtoestellen -45.000 -1.500 -1.500 -1.500 

3 OW/11 Vervanging openbare verlichting -822.000 -24.500 -24.500 -24.500 

4 OW/11 Duurzame bedrijfsgoederen -347.000 -17.000 -15.000 -24.000 

5 Recr/15 Speelvoorzieningen -120.000 -10.000 -5.500 -2.500 

6 Fin&Bv/16 Automatisering software -573.000 -33.000 -41.250 -72.500 

7 Fin&Bv/16 Automatisering hardware -157.000 -22.000 -2.500 11.000 

       

  Totaal -2.064.000 -108.000 -90.250 -114.000 

       
8 Fin&Bv/16 Vrijval kapitaallasten  180.000 170.000 120.000 

       
  Saldo kapitaalontwikkeling  72.000 79.750 6.000 

       
 
 
 
Toelichting 7. Kapitaalontwikkelingen – structureel 
 
Ad 1. Brandweer 

Het vervangingsschema ten behoeve van de brandweer kan komen te vervallen i.v.m. het opstarten 
van de Veiligheidsregio. De vrijvallende kapitaallasten zijn gereserveerd onder 6.1 Niet-trendmatige 
ontwikkelingen structureel. 
 

Ad 2. Sportmaterialen/gymtoestellen 
 In het vervangingsschema van gymnastiektoestellen worden bedragen opgenomen voor de 
vervanging van diverse gymtoestellen bij verschillende gymlokalen en bedoeld om de bestaande 
voorziening in stand te houden. De afschrijvingstermijn die wordt gehanteerd bedraagt 20 jaar. De 
(bijstelling van de) vervangingen worden geraamd op basis van inspectie van alle materialen. 
 

Ad 3.    Vervanging openbare verlichting 
 Het meerjarig Openbaar Verlichtingsplan is in 2011 geactualiseerd. Vervanging van openbare 
verlichting is een continu proces dat investeringskosten met zich meebrengt. Bij vervanging wordt  
nadrukkelijk gekeken naar energiebesparende maatregelen, het reduceren van CO2 uitstoot en 
lichtvervuiling. Uitgegaan is van investeringen van een gelijkblijvend niveau van € 274.000 per jaar. 
De kapitaallasten bedragen € 24.500 per jaar (afschrijvingstermijn 25 jaar, rentepercentage 5%). 
 

Ad 4. Duurzame bedrijfsgoederen 
In het vervangingsschema voor duurzame bedrijfsgoederen worden bedragen opgenomen voor 
vervanging van materieel bij de buitendienst van de afdeling Ruimte. In het vervangingsschema zijn 
de investeringen per jaar met daaraan gekoppeld de jaarlijkse kapitaallasten opgenomen. 

 
Ad 5.  Speelvoorzieningen 
 Het vervangingsschema is gebaseerd op vervanging van de speeltoestellen eens per 10 jaar. 

Vervanging vindt alleen plaats indien noodzakelijk. Hierdoor ontstaan in de jaren fluctuaties in de 
kapitaallasten. 

 
Ad 6. Automatisering software 

 De afschrijvingstermijn die voor software wordt gehanteerd is 5 jaar. Het vervangingsschema voor 
software is daarop gebaseerd. 
In verband met de vorming van de RUD en de samenwerking in STAAN-verband op het gebied van 
belastingen is een aantal investeringen in software afgevoerd. Deze worden niet meer onder 
gemeentelijke verantwoordelijkheid uitgevoerd. Omdat de verwachting is dat er wel een bijdrage van 
de gemeente in de samenwerkingsverbanden wordt verwacht ten aanzien van deze of soortgelijke 
investeringen is het vrijvallende bedrag hiervoor gereserveerd onder 6.1 Niet-trendmatige 
ontwikkelingen structureel. 
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Ad 7. Automatisering hardware 

 De afschrijvingstermijn die voor hardware wordt gehanteerd is 3 jaar. Het vervangingsschema voor 
hardware is daarop gebaseerd. 

 
Ad 8. Vrijval kapitaallasten 
 Door afschrijving wordt de boekwaarde van investeringen jaarlijks lager. Hierdoor ontstaat jaarlijks 

een voordeel op de kapitaallasten. 
 
 
8. Rente-effect – structureel 
 
      
Nr. Programma Uitgaaf 2015 2016 2017 

1 Diverse Collegeprogramma 2010-2014 incidenteel -52.250 -25.000 -23.250 -4.000 

2 Diverse Bezuinigingstraject - incidenteel 29.850 13.100 16.750 0 

3 Diverse Nieuwe voorstellen - incidenteel -78.125 -65.225 -7.750 -5.150 

4 Diverse Niet-trendmatige ontwikkelingen - incidenteel 50 0 9.300 -9.250 

       Saldo structureel rente-effect -100.475 -77.125 -4.950 -18.400 
     
 
 
 
Toelichting 8. Rente-effect - structureel 
 
Bij dit onderdeel wordt het structurele rente-effect voor de begroting aangegeven als gevolg van het 
aanwenden van de reserves. 
 
 
9. Algemene uitkering – structureel 
 

Nr.     2015 2016 2017 

  
    

  

1 Fin&Bv/16 Mutatie algemene uitkering -1.393.000 160.000 -45.000 

  
    

  

    Totaal -1.393.000 160.000 -45.000 

 
 
 
 
Toelichting 9. Algemene uitkering – structureel 
 
Ad 1. Mutatie algemene uitkering 

De mutaties in de algemene uitkering zijn gebaseerd op een inschatting van de effecten van de 
meicirculaire 2013. Daarnaast is aanvullend een inschatting gemaakt van de effecten van de 
aangekondigde rijksbezuinigingen van totaal € 6 miljard, waarvan het verwachte nadelige effect 
voor onze gemeente ca. € 470.000 bedraagt en heeft een actualisatie van de maatstaven ter 
bepaling van de hoogte van de algemene uitkering van het gemeentefonds plaats gevonden. De 
mogelijke financiële effecten van de septembercirculaire 2013 zijn niet meegenomen in de begroting 
2014; deze volgen via de tweede begrotingswijziging 2014. 
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werkelijke aantallen per 1 januari 2013

geschatte gegevens per 1 januari 2014

2013 2014

A. SOCIALE STRUCTUUR

Aantal inwoners 25.530 25.435

Leeftijdsopbouw bevolking

 - inwoners  jonger dan 20 jaar 5.545 5.616

 - inwoners 21 t/m 64 jaar 14.040 14.020

 - inwoners van 65 jaar en ouder 5.945 5.799

Aantal periodieke bijstandsgerechtigden 284 308

 - W.W.B. 262 280

 - W.W.B. zak- en kleedgeld - 2

 - IOAW 11 13

 - IOAZ 8 10

 - Bbz 3 3

Aantal leerlingen in de gemeente:

waarvan in het 2.103 2.096

 - basisonderwijs

 - speciaal onderwijs 0 0

 - speciaal basis onderwijs

 - voortgezet onderwijs 207 233

B. FYSIEKE STRUCTUUR

Oppervlakte gemeente in ha. 27.888 27.888

 - waarvan binnenwater 125 125

Aantal woningen/woonruimten per 1/1 12.512 12.765

waarvan:

 - woningen 10.908 11.150 *

 - recreatiewoningen 1.604 1.615 **

Lengte van de wegen in meters 696.315 696.315

waarvan:

 - wegen binnen bebouwde kom 177.137 177.137

 - wegen buiten bebouwde kom 519.178 519.178

* het verschil in woningen t.o.v. begroting vorig jaar komt door de verandering van de wetgeving rondom vastleggen van zorgcomplexen in de BAG

** Recreatiewoningen tellen sinds de invoering van de BAG niet mee voor de woningvoorraad.

Kerngegevens begroting 2014
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w erkelijke aantallen per 1 januari 2013

geschatte gegevens per 1 januari 2014

Totaal

(x € 1.000)

2013 2014 2013 2014

C. FINANCIËLE STRUCTUUR

Uitgaven (primitief) 51.195 51.376 2.005,29 2.019,89

Opbrengst belastingen 

waarvan:

 - afvalstoffenheffing/reinigingsrechten 2.414 2.299 94,56 90,39

 - onroerende zaakbelastingen 3.436 3.663 134,59 144,01

 - toeristenbelasting 1.063 1.063 41,64 41,79

-  woonforensenbelasting 113 115 4,43 4,52

Overige heffingen totaal:

waarvan:

 - leges burgerzaken 397 401 15,55 15,77

 - marktgelden 7 7 0,27 0,28

 - begraafrechten 217 220 8,50 8,65

 - rioolrechten 2.501 2.416 97,96 94,99

 - bouwleges/ leges omgevingsvergunningen 451 451 17,67 17,73

- gebruiksvergunningen bouwverordening 9 9 0,35 0,35

Uitkering in het gemeentefonds * 22.798 23.147 892,99 910,05

Reserves en voorzieningen stand per 01/01 43.016 40.767 1.684,92 1.602,79

waarvan:

 - algemene reserve 14.548 13.673 569,84 537,57

 - grondbedrijf reserves 7.619 6.817 298,43 268,02

 - bestemmingsreserves 10.576 10.028 414,26 394,26

 - voorzieningen 10.273 10.249 402,39 402,95

*bedrag 2014 op basis van meicirculaire 2013

Kerngegevens begroting 2014

(x € 1,00)

per inwoner
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