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Aanbiedingsbrief programmabegroting 2019
Geachte leden van de raad,
Voor u ligt de programmabegroting 2019, dit is de eerste begroting van deze nieuwe bestuursperiode.
Collegeprogramma 2018-2022
Het collegeprogramma ‘Samen Doen’ is met uw raad besproken in de vergadering van 27 september jl. Dit collegeprogramma is de basis voor deze programmabegroting 2019.
Een vitale, leefbare en duurzame samenleving is waar we ons samen voor inzetten. Inwoners in onze mooie dorpen nemen steeds vaker het voortouw om initiatieven te ontwikkelen die bij hun dorp
passen. We geven met veel plezier ruimte aan nieuwe samenwerkingsvormen en leggen een stevige basis voor een toekomstbestendig, uitnodigend én inspirerend Aa en Hunze. De centrale lijn in deze
periode: het initiatief ligt meer bij de samenleving en de gemeente beweegt mee; waar nodig en gewenst neemt de gemeente de rol van regisseur in om de samenwerking te bevorderen en
ondersteuning te bieden; de gemeente draagt zorg voor een ‘vangnet’ en voor ‘basiskwaliteit’. Hiermee borduren we met enthousiasme voort op de lijn die we hebben ingezet in de vorige
bestuursperiode.
We hebben een beweging in gang gezet om ervaring op te doen met andere manieren van (samen)werken. Ook deze lijn volgt uit de vorige bestuursperiode. We bieden ruimte en vertrouwen, werken
van buiten naar binnen en kijken naar wat nodig is. ‘Hoofd’ onderwerpen in de komende bestuursperiode zijn: de doorontwikkeling van het sociaal domein, de voorbereiding/komst Omgevingswet en de
energietransitie. Naast deze belangrijke onderwerpen hebben we volop ambities; we zetten deze bestuursperiode extra in op de toekomst van de vakantieparken, de aanleg van glasvezel en de kwaliteit
van de fietspaden. Ook willen we de gemeentelijke dienstverlening verder verbeteren en de verschillende subsidiemogelijkheden bundelen in het leefbaarheidsfonds. Dit zorgt er voor dat het voor
inwoners eenvoudiger en makkelijker wordt om een subsidie aan te vragen in het kader van de leefbaarheid van de dorpen. Veel mooie ambities waar we graag samen mee aan de slag gaan. We
hebben echter ook nog keuzes te maken voor het begrotingsjaar 2020 omdat de begroting met ingang van dat jaar nog niet structureel sluitend is. Na vaststelling van de begroting zullen wij u z.s.m.
informeren over het proces om deze taakstelling concreet ingevuld te hebben bij de komende voortgangsnota/het beleidsplan in het voorjaar van 2019, zodat de begroting 2020 structureel sluitend wordt.
Opzet begroting 2019
De opbouw van de begroting 2019 wijkt af van het collegeprogramma en de strategische toekomstvisie, waarin we werken vanuit de 4 pijlers. De huidige begroting is opgebouwd uit
8 beleidsprogramma’s en 1 bedrijfsvoering programma. We hebben de ambities in het collegeprogramma vanuit de 4 pijlers vertaald naar de 9 programma’s in de begroting.
Een gewijzigde opzet van de begroting maakt deel uit van de doorontwikkeling Planning & Control, waarover we graag met u van gedachten wisselen in het komende jaar.
De begroting 2019 kent eenzelfde opbouw als de begroting 2018. In het eerste vaste onderdeel staan de missie en (herijkte) toekomstvisie, het bestuur en portefeuilleverdeling en het nieuwe
collegeprogramma 2018 – 2022. Deze zijn weergegeven in de lichtblauwe kleur op het voorblad. De digitalisering van deze beleidsdocumenten maakt het mogelijk om deze achtergrondinformatie te allen
tijde beschikbaar te hebben.
De feitelijke begroting 2019 begint met hoofdstuk 1 ‘Samen Doen!’, gaat daarna verder met hoofdstuk 2 ‘Beleidsbegroting (met daarin het programmaplan en de paragrafen)’ en hoofdstuk 3 ‘Financiële
begroting (met de uiteenzetting van de financiële positie en een overzicht van lasten en baten)’. Deze hoofdstukken zijn weergegeven in de blauwe ‘Aa en Hunze’ kleur. In de bijlage staat het Financieel
Meerjaren Perspectief 2020–2022 (eveneens in de blauwe ‘Aa en Hunze’ kleur.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het college van de gemeente Aa en Hunze,

Mevrouw mr. M. Tent
secretaris
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burgemeester
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bestuur en participatie

zorg

economie, werk en recreatie

voorzieningen, leefbaarheid en wonen

0.1 Missie en toekomstvisie
Missie
Aa en Hunze is een aantrekkelijke woongemeente waar het buitengewoon goed leven en recreëren is, met een levendige en zorgzame en innovatieve samenleving in een robuust
landschap: Aa en Hunze Buitengewoon!

Toekomstvisie 2025
De toekomstvisie 2025, die voort bouwt op de eerste versie uit 2009, kent vier nieuwe speerpunten:
•

Nieuwe kijk op bestuur en participatie.

•

Nieuwe kijk op zorg

•

Nieuwe kijk op economie, werk en recreatie.

•

Nieuwe kijk op voorzieningen, leefbaarheid en wonen.
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Nieuwe kijk op bestuur en participatie
Ambitie
De gemeente Aa en Hunze heeft de ambitie om meer te besturen vanuit co-creatie. In co-creatie spelen inwoners, bedrijven en instellingen een stevige rol bij de aanpak van
maatschappelijke vraagstukken. Soms op uitnodiging van ons als overheid, maar meer en meer ook op eigen initiatief. Eigen kracht, participatie en
gemeenschapsontwikkeling zijn termen die in deze context passen. Als eerste overheid, dichtbij onze inwoners, werken we niet alleen aan oplossingen voor verschillende
maatschappelijke thema’s, maar doen we dat samen.
Rolopvatting
• De gemeente heeft verschillende rollen te vervullen:
• de traditionele rol (toezicht, handhaving, dienstverlening etc.),
• de ondersteunende rol (sociaal domein en het terrein van sport, welzijn, cultuur etc.),
• de samenwerkingsrol (activering maatschappelijk initiatief, medevormgever van beleid etc.).
Als gemeente creëren wij de voorwaarden waarbinnen partners optimaal kunnen opereren. Waar mogelijk gaan we een stap
verder, de samenleving is meer en meer zelf aan zet. De gemeente stuurt aan op het maken van scherpe keuzes en het zichtbaar
maken van veranderingen in de praktijk. Plannen maken en uitvoeren!
De gemeente wil een kernfunctie vervullen in netwerkverbanden. De omgeving ziet de gemeente als een professionele en
betrouwbare partner. Als gemeente betekent deze nieuwe rolopvatting ook loslaten. De gemeente kan en wil niet alles zelf doen.
Dit vergt ook een omslag binnen de eigen organisatie. Ook outsourcing van operationele bedrijfsvoerings- en dienstverlenende
taken hoort bij het ‘loslaten’. De gemeente werkt al samen met buurgemeenten en in regioverband en dit zal in de toekomst nog meer
gebeuren. Onder meer op de terreinen zorg/inkomen en bedrijfsvoering vindt er een hechte samenwerking plaats met de gemeenten
Assen en Tynaarlo.
Concretisering
• We bieden ruimte aan concrete acties, laten bewoners echt aan zet en bieden ruimte voor een nieuwe sociale infrastructuur.
Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van coöperaties, bij het invullen en beheren van de openbare ruimte en het in stand houden van
voorzieningen. De gemeente is daarbij faciliterend, voorwaardenscheppend, meedenkend en ontvankelijk voor experimentele
vormen en/of pilots.
• We brengen dorpen met elkaar in gesprek, zodat zij zich beter en waar nodig anders kunnen organiseren. Er ontstaan nieuwe netwerken.
De gemeente kan dit faciliteren, maar de dorpen zullen het zelf moeten overpakken. De dorpen kunnen ervaringen delen. We verkennen
de mogelijkheden van dorpscoöperaties: verenigingen die werkzaamheden uitvoeren. Dat kunnen werkzaamheden zijn die nu bij de
gemeente of andere instanties liggen. Denk aan groenbeheer, wegbeheer, welzijn, cultuur, maar ook zorgtaken en zelfs woningbouw. De
uitvoering gebeurt met een mix van vrijwilligers, bedrijven en ingehuurde professionals. Insteek is de vele initiatieven vanuit de dorpen te
laten bloeien.
• De pilot ‘Jouw idee, samen uitvoeren’ was een eerste stap in de richting van deze ambitie. De eerste mooie ideeën, getoetst door
inwoners zelf, zijn inmiddels in uitvoering. Deze pilot krijgt een vervolg.
• De gemeente heeft meerdere rollen te vervullen en moet inspelen op deze veranderingen. Dit krijgt extra aandacht in de eigen
organisatie.
•
Ruimte voor eigen initiatief betekent dat dorpen, gebieden en gemeenschappen zich ieder op een eigen wijze ontwikkelen. Dit kan tot gevolg hebben dat het ene dorp meer voor elkaar
krijgt dan een ander dorp. Toch is dit is een bewuste keuze. Wel draagt de gemeente zorg voor een ‘vangnet’ en voor ‘basiskwaliteit’. In overleg met de dorpen wordt dit nader vorm
gegeven.
Ga naar bestuur en portefeuilleverdeling

terug

bestuur en participatie

economie, werk en recreatie

voorzieningen, leefbaarheid en wonen

Nieuwe kijk op zorg
Ambitie
De gemeente Aa en Hunze heeft de ambitie dat alle inwoners op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Niet alleen in de grotere dorpen, maar ook in de kleinere
dorpen. De insteek is hierbij ‘van zorgen voor, naar zorgen dat’. Er is een tweedeling in de samenleving en die wordt groter; mensen die het zelfstandig of samen doen en mensen die
echt hulp nodig hebben.
Bij de eerste groep gaat het om het bieden van de juiste voorwaarden, bij de tweede groep om het bieden van de juiste zorg. Er is vernieuwing nodig, innovatie en creativiteit. We
willen een dienstverlenende overheid zijn waar onze levendige, zorgzame en innovatieve samenleving optimaal uit de verf kan komen.
Rolopvatting
De gemeente heeft vanaf 2015 meer taken van het rijk gekregen. Zo is de jeugdzorg een
nieuwe taak voor de gemeente met een nieuwe markt en nieuwe initiatieven. De inspanning
is er op gericht om de transitie goed te laten verlopen en te voorkomen dat mensen tussen
wal en schip vallen.
Om deze ambitie te realiseren werkt de gemeente Aa en Hunze aan de hervorming van het
sociale domein met het oog op een integrale, kostenefficiënte en effectieve uitvoering, met
blijvende aandacht voor de kwetsbare groepen in de gemeente. In het samenspel met
inwoners en partners bewaakt de gemeente, als regisseur, de kosten en de kwaliteit van de
maatschappelijke ondersteuning. Dit resulteert in een doorgaande zorglijn in het lokale
sociale domein, waarbij preventieve actie natuurlijk de voorkeur geniet.
Concretisering
• De vergrijzing van de gemeente vraagt om constante verbetering en aanpassing van
het zorgaanbod. Een goed zorgaanbod houdt in dat er een zorgcentrum, een dokter of
wijkverpleging aanwezig is. Vooral in de kleinere dorpen met weinig tot geen (fysiek)
zorgaanbod – met een beperkte omvang en een hechte gemeenschap – is maatwerk
nodig. Dit vergt creatieve oplossingen en inzet van zorgpartners en inwoners. Ook de
verdergaande digitalisering van het zorgaanbod biedt kansen (domotica, iAge).
• Zolang mogelijk thuis wonen is de trend. Hiervoor is niet alleen een goed en bereikbaar
zorgaanbod nodig, maar ook een passende woning. Bij bestaande woningen is het aan
de huiseigenaren zelf om hier voorzieningen voor te treffen. In geval van nieuwbouw
worden hier vooraf eisen aan gesteld.
• De gemeente staat open voor creatieve ideeën en functiecombinaties, met name ook in leegstaande panden. Wellicht ontstaan er zo nieuwe combinaties van bijvoorbeeld zorg
en wonen en zorg, wonen en recreatie. Daar waar het gaat om ruimtelijke ingrepen (uitbouw, nieuwbouw, al dan niet tijdelijk) is de landschappelijke inpassing van belang.
• De gemeente wil de mogelijkheden verkennen om analoog aan de voedselbank - een zorgbank te realiseren. Veel mensen zijn bereid om als het hen uitkomt diensten te leveren
en klusjes te doen. Dit kan voor veel mensen die hulp nodig hebben een uitkomst zijn. Bijvoorbeeld door de oudere buurman in de tuin te helpen of koffie te drinken bij een
eenzame buurtgenoot. Een zorgbank kan er toe leiden dat vraag en aanbod bij elkaar komen.
• Ons sociaal team staat als zorgaanbieder centraal, dit concept wordt de komende jaren verder doorontwikkeld. De leden van dit team zijn de voelsprieten in de samenleving. Zij
signaleren problemen (zorgbehoefte, eenzaamheid, etcetera) en schakelen met professionele hulpverlening en mantelzorg waar nodig. Mantelzorg is meer en meer van belang.
Het is echter geen vanzelfsprekendheid en biedt ook niet voor alles een oplossing. Waar mogelijk willen we dit wel stimuleren en faciliteren.
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Nieuwe kijk op economie, werk en recreatie
Ambitie
Aa en Hunze is een aantrekkelijke woongemeente, strategisch gelegen tussen diverse stedelijke gebieden met
economische dynamiek. Actieve en innovatieve inwoners en ondernemers brengen
vitaliteit. De focus voor de toekomst ligt op het inspelen op nieuwe economische kansen die passen bij deze
missie, naast versterking van de kernsectoren landbouw, recreatie en zorg. De omgevingskwaliteiten staan
daarbij hoog in het vaandel. Ons landschap is
de drager van onze missie, daarom is het hier goed wonen en recreëren. De insteek is dan ook: ruimte voor
ontwikkeling, mits dit past in het landschap. Dit betekent geen nieuwe bedrijventerreinen, maar wel hergebruik
van bestaande panden voor nieuwe economische functies, zowel in de dorpen als in het buitengebied.
Rolopvatting
De gemeente stimuleert en faciliteert ondernemerschap. Initiatieven worden beoordeeld op hun
maatschappelijke meerwaarde en de bijdrage aan de omgevingskwaliteit. Belemmeringen worden opgeruimd.
Waar nodig neemt de gemeente de regie (centrumlocaties, leegstand).
Ook hier is samenwerking onontbeerlijk, niet alleen met het bedrijfsleven, ook met onderwijs en andere
overheden.
Concretisering
• We bieden ruimte voor economische ontwikkeling. De voorkeur is ‘binnen de bestaande ruimte’ oftewel
binnen de bestaande bedrijventerreinen en bestaande panden. Ook is en blijft ontwikkeling mogelijk bij
bestaande locaties en vrijkomende agrarische gebouwen. Om grip te krijgen op het aanbod en de kansen
wordt een quickscan gemaakt van de aanwezige ruimte (aanbod, leegstand, beschikbare kavels) en worden
enkele aansprekende ideeën geëtaleerd ter inspiratie. Daar waar leegstand een probleem dreigt te worden,
wordt in samenwerking met partijen gewerkt aan oplossingsrichtingen (co-creatie).
• Aa en Hunze is een plattelandsgemeente met een grote rijkdom aan natuur en landschap. Dat maakt het
hier zo mooi wonen en recreëren. Behoud van deze kwaliteit is dan ook essentieel. Dat betekent niet dat er
niks kan, in tegendeel. De ruimte wordt gebruikt voor verschillende functies, en juist die mix van landbouw,
natuur en recreatie zorgt voor een dynamisch en afwisselend gebied.
• De landbouw is een belangrijke drager van ons landschap en krijgt - net als de andere functies ruimte voor ontwikkeling. Ook hier geldt dat de omgevingskwaliteiten hoog in het
vaandel staan.
• Het Nationaal Park Drentsche Aa is een sterk merk. Aa en Hunze is aantrekkelijk en dat willen wij graag delen met recreanten en toeristen. Het inspelen op de steeds
veranderende eisen van de recreant vergt voortdurende aandacht van ondernemers. De gemeente faciliteert ondernemers hierin en bewaakt de kwaliteiten van het robuuste
landschap (de drager van onze missie, zowel voor het recreëren als het wonen). Voor de toekomst moet ingezet worden op diversiteit en kwaliteit, niet op meer van hetzelfde.
Promotie wordt in regionaal verband opgepakt.
• Het aantrekken van recreanten en toeristen biedt als voordeel - naast economische inkomsten – een groter draagvlak onder bepaalde voorzieningen voor eigen inwoners
(bijvoorbeeld horeca, zwembaden, middenstand ed.). Zo draagt een sterke recreatiesector bij aan de leefbaarheid.
• Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. De biobased economy kan een nieuwe economische factor voor Aa en Hunze betekenen. De biobased economy gaat over de overgang
van een economie die draait op fossiele grondstoffen naar een economie die draait op biomassa als grondstof: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. In een biobased economy gaat
het dus over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Zo ontstaan nieuwe ketens en nieuwe dwarsverbanden tussen ondernemers op verschillende terreinen. Dit
biedt perspectief.
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Nieuwe kijk op economie, werk en recreatie
•
•

•

De overheid wil dat er meer duurzame energie wordt geproduceerd. Windenergie is een van de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Uitgangspunt voor de
toekomst op dit punt is de recentelijk vastgestelde gebiedsvisie windenergie Drenthe.
Van groot belang bij de economische ontwikkeling is het betrekken van jongeren, door het stimuleren van werkervaringsplaatsen, stages, de ontwikkeling van werkgelegenheid
etc. Wanneer zij meer perspectief hebben in Aa en Hunze, is de kans groter dat wij hen kunnen boeien en binden. We zetten in op goede koppelingen tussen het middelbaar
onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeente.
De aanwezigheid van (snel) internet is geworden tot een basisbehoefte voor inwoners, ondernemers en zelfs recreanten. Niet alleen uit economisch oogpunt, zeker ook vanwege
de leefbaarheid. Internet brengt voorzieningen tot aan de deur en vervult ook een steeds belangrijkere sociale functie. Ook de hogere overheden zijn inmiddels doordrongen van
de noodzaak van glasvezel voor het platteland. De gemeente zal hier actief op inzetten.
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Nieuwe kijk op voorzieningen, leefbaarheid en wonen
Ambitie
De gemeente Aa en Hunze is en blijft bestaan uit aantrekkelijke woongemeenschappen: ruim en groen wonen in een zorgzame omgeving. De samenstelling van de bevolking is
daarbij belangrijker dan aantallen. Voorzieningen staan onder druk. Annen, Gasselternijveen, Gieten en Rolde zijn grotere kernen, daar is iets meer mogelijk, maar de voorzieningen
in de kleinere kernen hebben het veelal moeilijk. Alle bestaande voorzieningen in de dorpen voor de toekomst openhouden, is geen vanzelfsprekendheid. De inzet van inwoners zal
hier grotendeels bepalend in zijn. De gemeente stelt zichzelf de ambitie dat in elke kern een ontmoetingsplek behouden blijft, in welke vorm dan ook. In overleg met bewoners wordt
bezien welke voorzieningen met of door inwoners zelf in stand kunnen worden gehouden.
Rolopvatting
De gemeente Aa en Hunze handelt vanuit de overtuiging dat de meeste inwoners goed in staat zijn om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun huidige en toekomstige woon- en
leefsituatie. De gemeente is voor een belangrijk deel afhankelijk van particulier en privaat initiatief, brengt partijen bij elkaar, maakt prestatieafspraken en stemt af met buurgemeenten
en de provincie. Heel gericht stimuleert en faciliteert de gemeente ontwikkelingen, zonder verantwoordelijkheden over te nemen.
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Nieuwe kijk op voorzieningen, leefbaarheid en wonen
Concretisering
• Het in stand houden van het voorzieningenaanbod vergt creatieve oplossingen, waarbij de hoofdrol niet langer per definitie bij de gemeente ligt. Meegroeien met de samenleving
is het uitgangspunt, evenals het inspelen op behoeften van de doelgroepen. Dit betekent een verschuiving in voorzieningen, bijvoorbeeld doordat de toenemende vergrijzing de
vraag naar voorzieningen voor ouderen doet toenemen. Het leidt ook tot het verdwijnen van verenigingen en het ontstaan van nieuwe. Dit is een continue beweging die zich
moeilijk laat regisseren. Tegelijkertijd worden mensen mobieler (zowel fysiek als digitaal), waardoor grotere afstanden te overbruggen zijn. Extra aandacht gaat uit naar de
jongeren en ouderen, zowel qua voorzieningen- als woningaanbod. Het tegemoetkomen aan de behoeften van deze doelgroepen is van belang voor een evenwichtige
bevolkingssamenstelling en een vitale gemeenschap.
• Een opgave voor de komende jaren wordt het vinden van een goede invulling voor leegstaande panden, zowel in particulier als maatschappelijk vastgoed. Versoepeling van de
regelgeving helpt hierbij. De gemeente pakt een faciliterende en ondersteunende rol. Het inzetten op transformatiemogelijkheden van de particuliere woningvoorraad,
levensloopbestendige woningen en woon-werkcombinaties biedt kansen.
• Er ligt geen omvangrijke bouwopgave voor de toekomst. Inzet is gericht op kwaliteitsbehoud van de bestaande voorraad, zowel bij koop als huur. Bouwen naar behoefte moet
mogelijk zijn in de dorpen. Waar mogelijk zal dit binnen de kern (bouwen op open plekken tussen bestaande bebouwing ) moeten plaatsvinden of binnen de bestaande voorraad
(bijvoorbeeld door meerdere woningen in een bestaand pand te realiseren), maar uitbreiding behoort tot de mogelijkheden. Uitbreiding kan in bepaalde gevallen, zeker gezien het
open karakter van sommige dorpen, te verkiezen zijn boven inbreiding. In alle gevallen moet sprake zijn van een zo goed mogelijke inpassing. Aandachtspunten bij de
bouwopgave zijn duurzaamheid (isolatie/energie) en levensloopbestendigheid (lang thuis kunnen wonen).
• Het beleid is gericht op behoud van de bestaande voorzieningen op bestaande locaties. Deze ondersteunen tot mogelijk het moment komt, dat het draagvlak onder een
voorziening wegvalt. Hierdoor kunnen verschillen in het aanbod en niveau van voorzieningen tussen gebieden ontstaan. Belangrijk is de aanwezigheid van draagvlak in een
gebied en dat er een minimum voorziening - een ontmoetingsplek - in elk dorp aanwezig is.
• Zoeken naar energie in de samenleving om voorzieningen te behouden. Vaak is er op korte termijn wel enthousiasme van dorpelingen om voorzieningen zelf in de lucht te
houden (dorpshuizen, zwembad). Maar wat gebeurt er op de lange termijn? Als het niet lukt en het komt tot sluiting, dan is dat het besluit van het dorp zelf. Belangrijk hierbij is
dat de overheid een serieuze kans biedt en niet één die gedoemd is te mislukken (bijvoorbeeld door bij overdracht van dorpshuizen of sportaccommodaties deze in goede staat
over te dragen).
• Voortbouwend op het voorzieningenbeleid houden we vast aan de ambitie dat elk dorp een ontmoetingsplek moet hebben. De vorm kan verschillend zijn; een dorpshuis, een
dorpskamer, een sportkantine of een café. Bepalend hierin is de huidige situatie (wat is er aanwezig in een dorp) en hoe gaan de inwoners ermee om (draagvlak, inzet e.d.). De
gemeente faciliteert en denkt mee. De ontmoetingsplekken komen - in lijn met het dorpshuizenbeleid - in handen van de inwoners zelf.
• Voor de centra van Annen, Gieten en Rolde actief inzetten op een levendig dorpshart, een aantrekkelijk winkelaanbod en horeca. Deze dorpen vervullen binnen de gemeente
een regiofunctie. We zetten gezamenlijk met ondernemers en bewoners in op het terugdringen van de leegstand en het herontwikkelen van lelijke plekken. Naast deze
zogenaamde regiodorpen zijn er andere dorpen, zoals Gasselternijveen, die aanvullend voor het voorzieningenniveau en leefbaarheid een belangrijke functie vervullen.
• Bereikbaarheid en vervoer is een essentieel onderdeel bij leefbaarheid. Als voorzieningen niet dichtbij zijn, dan moeten ze goed te bereiken zijn. Dit is onder meer aan de orde bij
onderwijs, sport en zorgvoorzieningen. Ook hier is samenwerking onontbeerlijk, tussen inwoners, verenigingen, voorzieningen, vervoersaanbieders en gemeente, evenals
inventieve oplossingen. Voorbeeld hiervan is de schoolbus Gasteren - Anderen, waarbij ouders de kinderen op vrijwillige basis naar de school in Anloo vervoeren. Ook digitale
ontsluitingsmogelijkheden zullen hierbij een steeds belangrijkere rol spelen.
• Voorgaande punten hangen met elkaar samen. Als bijvoorbeeld voor een locatie van een voormalige school een herbestemming wordt gezocht, betekent dat mogelijk wat voor
de andere functies in datzelfde dorp en wellicht daarbuiten (verdringing, leegstand e.d.). Dit vergt een integrale kijk. Voor de grotere dorpen is een samenhangende strategie
wenselijk, voor de kleinere dorpen kan een dergelijke strategie voor een groter gebied gemaakt worden. De bestaande dorpsagenda’s vormen de basis hiervoor.

Ga naar bestuur en portefeuilleverdeling
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0.2 Bestuur en portefeuilleverdeling
College van Burgemeester en Wethouders gemeente Aa en Hunze

Burgemeester

Wethouder
H. Heijerman
(Combinatie Gemeentebelangen)

Wethouder
B. Luinge
(VVD)

Wethouder
Drs. N.J.P. Lambert
(Groen Links)

Vervanging door wethouder Heijerman

Vervanging door burgemeester

Vervanging door wethouder Lambert

Vervanging door wethouder Luinge

- Grondzaken, gemeentelijk vastgoed
- Economische Zaken en
werkgelegenheidsbeleid
- Inkoop, w.o. aanbestedingsbeleid
- Recreatie en toerisme
- Onderwijs, inclusief onderwijshuisvesting en kindcentra
- Volwasseneneducatie
- Water, waterbeheer en riolering
- Afval
- Sportbeleid, inclusief
sportaccommodaties
- Leerlingenvervoer en leerplicht
- Inkoop, w.o. aanbestedingsbeleid
- Internationale betrekkingen, w.o. EDR
- Tweede loco-burgemeester

-

-

Bestuurlijke coördinatie
Algemeen bestuur
Communicatie
Samenwerking Drentsche Aa
(Bedrijfsvoering)
Veiligheidsregio (Brandweer/GHOR)
Vergunningen openbare orde en
veiligheid incl. evenementen
Cultuur.
Dienstverlening
Personeel en Organisatie
Informatisering en automatisering
Integrale handhaving
(incl.perm.bewoning recreatiewoningen)
Volksgezondheid (incl.GGD)
Informatieveiligheid en privacy

-

Ruimtelijke ontwikkeling
Volkshuisvesting, woningbouw
Omgevingsvergunningen
Kern- en buurtgericht werken
Beheer openbare ruimte (o.a. wegen,
groen, fietspaden)
Verkeer en Vervoer
Accommodatiebeleid inzake
dorpshuizen
Plattelands- en natuurontwikkeling (incl.
P10)
Landbouwbeleid m.b.t. versterken
landelijk gebied
Begraven en begraafplaatsen
Cultuurhistorie, cultureel erfgoed
RUD
Eerste loco-burgemeester

-

Financiën, en verzekeringen
Grondbedrijf
Participatie, jeugd en WMO
Belastingen
Stichting Attenta (voorheen sociaal
Team)
Welzijns- en gezondheidsbeleid
Sociale Zaken & armoedebeleid
Duurzaamheid en duurzame energie
Global Goals en Fairtrade
Schuldhulpverlening
Inburgering, vluchtelingen
Derde loco-burgemeester

Projectportefeuille:

Projectportefeuille:

Projectportefeuille:

Projectportefeuilles:

- Herijking Strategische Toekomstvisie
2025
- Implementatie omgevingswet
- Windenergie
- Gaswinning en schadeafhandeling (alg.
STRONG)
- Toekomst vakantieparken

- Inwoner participatie/veranderende rol
overheid
- Gebiedsontwikkeling Drentsche Aa
- Leader Zuidoost Drenthe
- Koopcentrum Gieten
- Ontwikkeling Gasselterveld
- Agenda voor de Veenkoloniën
- Vernieuwing MFC de Boerhoorn Rolde

- N34 ontwikkeling
- Glasvezel

- Programma Transformatie Sociaal
Domein
- N33 Geluidswal Gieten
- Nieuwe planning en control cyclus
- In Fore Care (Europees project rondom
mantelzorg)
- Kans voor de Veenkoloniën

Ga naar collegeprogramma 2014-2018

Gemeentesecretaris
Mr.M. Tent
(Algemeen directeur)

- Adviseur van het college
- Hoofd van de ambtelijke organisatie

terug
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Samen Doen!

Inleiding
Voor u ligt het Collegeprogramma 2018 - 2022. In dit
collegeprogramma werken we het Coalitieakkoord
‘Samen Doen’ verder uit. Aan het coalitieakkoord
liggen de Herijking Strategische Toekomstvisie 2015
- 2025, het daarbij behorende Uitvoeringsprogramma
en de Meerjarenbegroting 2018 - 2021 ten grondslag.
In dit collegeprogramma beschrijven we wat onze
richtinggevende kaders, waarden en prioriteiten zijn
voor de komende bestuursperiode. Alles wat we
deze bestuursperiode samen doen, staat in het licht
van onze ambitie.

>

<

>

Onze ambitie
Aa en Hunze is een prachtige plattelands
gemeente. Het is sterk, vitaal en veilig.
Samen met de inwoners zorgen we ervoor dat
dit zo blijft en mogelijk nog sterker, leefbaarder,
duurzamer en vitaler wordt.

De ‘centrale lijn’
Een sterke, leefbare, duurzame en vitale samenleving is
van ons allemaal, en van belang voor ons allemaal. Inwoners van
onze mooie dorpen zetten zich hiervoor in en ontwikkelen op
hun eigen manier initiatieven die bij hun dorp passen. Inwoners,
ondernemers, dorpsbelangen en andere organisaties kennen
hun eigen omgeving, weten wat er past en nemen daarom zelf
steeds vaker het voortouw. Hierdoor komen veel nieuwe vormen
van samenwerking tot stand die wij van harte ondersteunen. In
de herijkte Strategische Toekomstvisie hebben we hierover het
volgende gezegd:
In de herijkte Strategische Toekomstvisie is de volgende
centrale lijn te herkennen:
• Inwoners zijn ‘aan zet’. Meer en meer nemen inwoners het initiatief voor
het oppakken van maatschappelijke vraagstukken.
• Dorpen en gemeenschappen ontwikkelen zich daarmee elk op een eigen
manier. Verschillen tussen dorpen mogen er zijn.
• Het initiatief ligt meer bij de samenleving en de gemeente beweegt mee.
Voor de gemeente betekent dit een andere rol en een andere manier van
werken.
• Waar nodig en gewenst neemt de gemeente de rol van regisseur in om
samenwerking te bevorderen en ondersteuning te bieden.
• De gemeente draagt zorg voor een ‘vangnet’ en voor ‘basiskwaliteit’.
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Deze centrale lijn zetten we voort in de komende bestuursperiode. We hebben veel ambities die in de volgende
hoofdstukken verder uitgewerkt worden. Daarnaast zijn er drie
hoofdonderwerpen waar alle gemeenten mee aan de slag zijn of
gaan. Onze aanpak lichten we hier kort toe:
Doorontwikkeling sociaal domein
Binnen het sociaal domein zijn we - na een succesvolle
transitie - gestart met de doorontwikkeling. Hierbij richten we
ons op het zoveel mogelijk aansluiten op de leefwereld van
de inwoners. Gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen
en preventie, handelingsvrijheid binnen kaders, integraal en
gebiedsgericht werken staan hierbij centraal. We organiseren samen met de inwoners wat ze nodig hebben en blijven
daarbij binnen het beschikbare budget. We geven invulling
aan ‘Samen maak je de route!’ en komen in pijler 2: Zorg en
Samen Doen met een uitwerking van concrete stappen.
Omgevingswet
We gaan ons goed voorbereiden op de komst van de
Omgevingswet die vanaf 2021 in werking treedt. De
Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor
ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Met
de Omgevingswet krijgen inwoners een centrale rol. De
uitgangspunten zijn: minder regels, meer ruimte voor initiatieven, lokaal maatwerk en vertrouwen. Dit betekent dat we,
net als in het sociaal domein, ook hier voor de opgave staan
om op een andere manier te werken, vooral door samen te
werken. Het invoeren van de Omgevingswet doen we op
onze eigen Aa en Hunze-manier, namelijk solide, realistisch
en pragmatisch. In pijler 4: Voorzieningen, leefbaarheid,
wonen en Samen Doen komt dit onderwerp terug.

5
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Energietransitie
Dat we allemaal moeten overstappen op duurzame energiebronnen is een feit. In het landelijke Klimaatakkoord worden
doelen vastgelegd die een behoorlijke inspanning vragen.
Zo is het doel om in 2030 de uitstoot van CO2 met
49 procent terug te dringen. Samen met inwoners, b
 edrijven,
maatschappelijke organisaties, waterschappen en de
provincie geven we vorm aan een strategie en actieplan voor
de energietransitie, zodat we bijdragen aan het nationale
akkoord. Dit onderwerp is terug te vinden in
pijler 3: Economie, werk en recreatie en Samen Doen.

En verder..
Naast deze hoofdonderwerpen noemen we het
Interbestuurlijk Programma (IBP) waarin het Rijk en de VNG
afspraken hebben g
 emaakt. Uiteenlopende maatschappelijke opgaven worden hierin genoemd. Dit zijn ook opgaven
waar wij de komende jaren voor staan, zoals de transitie
naar duurzame energie en het terugdringen van het aantal
mensen met problematische schulden. We sluiten bij de
uitwerking van dit soort onderwerpen zoveel mogelijk bij het
IBP aan.

Wat betekent dit voor ‘Samen doen’?
Naast de eerdergenoemde hoofdonderwerpen zijn er nog tal van andere onderwerpen
waarop we de komende jaren onze ambities willen gaan verwezenlijken. Onze agenda voor
de komende bestuursperiode werken we in de komende hoofdstukken beleidsmatig verder
uit. Dit doen we aan de hand van de vier pijlers uit de Strategische Toekomstvisie. Per pijler
lichten we toe hoe we de samenwerking voor ons zien en wat we gaan doen. In het samenspel van gemeente, inwoners en samenwerkingspartners is het per situatie een gezamenlijke
zoektocht naar passende rollen. We sluiten af met een financiële paragraaf/meerjarenraming
met daarin de financiële onderbouwing van onze ambities.
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PIJLER 1

Bestuur en
Samen Doen

Een uitnodigend, transparant en inspirerend college
dat helder is over de rol die ze inneemt en samen
met anderen op zoek gaat naar de best passende
oplossingen.
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Hoe geven we vorm aan bestuur en Samen Doen?
We hebben een beweging in gang gezet om ervaring op te doen met
andere manieren van werken. Deze lijn zetten we voort. We kantelen
van bepalend naar ondersteunend, naar ruimte bieden en vertrouwen
geven. Als gemeente werken we van buiten naar binnen en geven we op
een eigentijdse manier invulling aan onze maatschappelijk opgaves. We
kijken naar wat nodig is en zoeken samen naar de best passende oplossingen, waar het kan vanuit de inwoners zelf aangedragen. We hebben
een scherp oog voor sterke, leefbare, duurzame en vitale dorpen!
We werken mee aan een creatief en innovatief klimaat waarbinnen
inwoners de ruimte krijgen om ideeën te ontwikkelen en uit te voeren
die bijdragen aan een prettige en toekomstbestendige leefomgeving. We gaan uit van vertrouwen, maatwerk, ruimte, integraliteit en
samenwerking.
Dit doen we als uitnodigend, transparant en inspirerend college. We n
 odigen
onze inwoners, ondernemers en organisaties uit om onze gemeente mooi
te houden en nog iets mooier te maken. Hierbij proberen we alle inwoners
te bereiken. We komen vanuit een goede integrale belangenafweging tot
maatwerkoplossingen en zijn transparant over de afwegingen die we maken.
We gaan op vernieuwende manieren in gesprek (bijv. dorpsgesprekken) met
onze inwoners, ondernemers en organisaties en we gaan experimenteren met
andere manieren van samenwerken.
Vanzelfsprekend geven we hier graag in samenspel met de gemeenteraad
nadere invulling aan.
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Rollen bepalen
In de samenwerking met inwoners en diverse samenwerkingspartners
bepalen we onze rol door gebruik te maken van de ‘participatietrap’.
Deze gebruiken we als handvat, zowel wanneer het initiatief vanuit de
inwoners als vanuit ons zelf komt. Afhankelijk van de invloed die we
hebben of krijgen en het maatschappelijke belang dat ermee gediend is,
bepalen we onze rol. De rol die we innemen kan gedurende een proces
veranderen. Zoals bijvoorbeeld tijdens de ontwikkeling van Centrumvisie
Gieten gebeurde. In alle gevallen zijn we helder over de rol die we
innemen.
We gaan voor plannen met draagvlak. Bij initiatieven vanuit de samenleving
toetsen we of er een zorgvuldig proces gevolgd is en of er draagvlak is. Daar
waar wij het initiatief nemen, zorgen we voor een zorgvuldig proces en creëren we zoveel mogelijk draagvlak.

Regisseren
Stimuleren
Faciliteren
Loslaten

hoog

mate van invloed

Reguleren

laag

Figuur boven Rollen en mate van invloed (bekeken vanuit de gemeente)
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Rol inwoners
Regisseren
De rol van onze inwoners is
beperkt tot die van afnemer of leverancier. Wij bepalen de regels
Stimuleren
en handhaven deze.

Faciliteren
Reguleren

Loslaten

hoog
Rol gemeente
Dit is het zwaarste instrument dat
de gemeente kan inzetten qua
sturing, namelijk regulering door
wet- en regelgeving en spelregels.
Als consequentie van dit middel
kan de gemeente de regels ook
handhaven.

mate van invloed

Reguleren

>

VOORBEELD

We stellen bijvoorbeeld regels
op ten aanzien van de brandvei
ligheid van gebouwen. Wanneer
deze regels niet nageleefd worden
handhaven we hierop.

hoog
laag

Regisseren

Rol inwoners

Stimuleren

mate van invloed

Rollen en mate van invloed (bekeken vanuit de gemeente)

Rol gemeente

VOORBEELD

Regisseren
Stimuleren
Rol inwoners:

mate van invloed

We leven in een netwerksamen We zijn onderdeel van een netwerk
leving met veel vers chillende samenleving waarin veel partijen
partijen die zich betrokken voelen zich betrokken voelen. Wij hechten
Faciliteren
bij de ontwikkelingen in de samen- belang aan het oppakken van de
leving. Vanuit deze betrokkenheid maatschappelijke opgave en het
worden
maatschappelijke op voeren van regie hierop. We zijn
Loslaten
laagmaar realiseren ons ook
gaven gesignaleerd en opgepakt. in de lead
boven Rollen en mate van invloed (bekeken vanuit de gemeente)
Meerdere partijen hebben een rol
dat we dat niet alleen kunnen en
hoog
Regulerenwillen. We verbinden partijen aan
en een verantwoordelijkheid.
het gemeenschappelijke doel.

Rol gemeente:
Faciliteren
Soms nemen
inwoners zelf initia- Wij hebben de wens dat een betief en soms doen zij dat op uitno- paald beleid of een interventie van
diging van de gemeente, omdat
de grond komt, maar de realisatie
Loslaten
er een (beleids)wens is. De uit- daarvan laten
we over aan andelaag
vanvan
hetinvloed
initiatief
is aan
dede gemeente)
ren. We zoeken naar mogelijk
Figuur boven voering
Rollen en mate
(bekeken
vanuit
samenleving.
heden om anderen in beweging
te krijgen, te stimuleren.
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De aanpak laaggeletterdheid voe
ren we samen met veel andere
partijen uit. We nemen hierbij de
lead maar gaan hierbij niet op de
stoel van onze samenwerkings
partners zitten.

VOORBEELD

We proberen inwoners met stimu
leringsmaatregelen te verleiden
tot gedrag dat duurzaamheid
bevorderd.
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Stimuleren
Faciliteren
Reguleren

mate van invloed

Regisseren

<

hoog

mate van invloed

Rol inwoners
Rol gemeente
Loslaten
Inwoners komen met initiatieven De gemeente faciliteert
laag dit initiatief
Regisseren
die maatschappelijk effect hebben.
wanneer zij van mening is dat het
Figuur boven Rollen en mate van invloed (bekeken vanuit de gemeente)
maatschappelijk effect heeft en
aansluit bij de doelen van de geStimuleren
meente. Faciliteren betekent niet
‘U vraagt, wij draaien’.

Faciliteren
Loslaten

initiatieven waarbij wij niet of beperkt nodig zijn.

VOORBEELD

Als daar behoefte aan is facili
teren we gesprekken met onder
nemers over een eventuele
zondagsopenstelling.

laag

Figuur boven Rollen en mate van invloed (bekeken vanuit de gemeente)

Rol inwoners
Onze inwoners ontplooien tal van

>

Rol gemeente
Wanneer deze initiatieven niet tot
de taak van de gemeente behoren,
hebben wij inhoudelijk noch in het
proces enige bemoeienis.

VOORBEELD

In Eext is een enthousiaste groep
inwoners zelf het ouderenvervoer
gaan regelen. Hier hebben wij als
gemeente geen enkele bemoeie
nis mee gehad.

Figuur boven
waardendriehoek als nieuw afwegingskader
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Afwegingen maken
Er spelen vaak veel verschillende belangen een rol bij vraagstukken.
We vinden het belangrijk om tot een integrale afweging van deze belangen te
komen. Van oudsher kijken we als gemeente vooral of iets juridisch mag en of
het financieel haalbaar is. Deze manier van keuzes maken sluit steeds minder
aan bij het bieden van ruimte aan onze inwoners en het komen tot de best
passende oplossing. Het wordt steeds belangrijker dat we initiatieven op hun
publieke waarde (maatschappelijk effect) gaan waarderen. Dit staat voorop
en vervolgens kijken we of en hoe dit juridisch en financieel te realiseren is.
Hiermee komen we tot de best passende uitkomst. Zo zetten inwoners en
gemeente zich samen in om maatschappelijke doelen te bereiken.

Wat gaan we doen?
Als gemeente werken we van buiten naar binnen. We zijn
een communicatief college dat uitgaat van gelijkwaardigheid
en een transparante dialoog.
Stimuleren andere manieren van werken
• We geven een vervolg aan College bie’t pad / bij het
pad, waarbij we met inwoners in gesprek gaan. Door de
praktijk van de dorpsbewoners en die van de gemeente
bij elkaar te brengen, werken we aan beter beleid, plannen en uitvoering.
• We gaan op Expeditie Aa en Hunze om te experimenteren
(zoals we ook gedaan hebben met de ‘first time voters’):
nieuwe en andere dingen proberen (en niet meer van
hetzelfde) en na die tijd kijken of het gewerkt heeft. Doel
van het experiment is meer inwoners actief te betrekken.
• We zijn positief over themajaren, maar bekijken de n
 adere
concretisering ook in relatie tot de druk die dit op de
organisatie legt.
• Met Aa en Hunze stroomt! zetten we verder in op de
organisatieontwikkeling.
• We zetten het Aa en Hunze panel regulier in onder inwoners
om hen te betrekken bij beleidsonderwerpen.
• We vinden het belangrijk om meer initiatieven vanuit de
samenleving te gaan faciliteren en stimuleren.
• We gaan het planning en controlcyclus herijken op een
wijze die aansluit bij de manier waarop we willen gaan
sturen en monitoren.
12
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Toezicht en handhaving
• In lijn met het coalitieakkoord zetten we meer in op
toezicht en handhaving. We treden actief op tegen ver
rommeling van het landschap, illegale reclame/bouw,
toezicht bij risicovolle evenementen. Daarnaast gaan we
behalve bouwcontroles ook steekproefsgewijs andere
Wabo-vergunningen controleren en pakken we het actief
toezicht op permanente bewoning van recreatieparken
zelf op.
Trots uitstralen
• We zetten in op het verhogen van de kwaliteit van onze
(digitale) dienstverlening. We willen onze inwoners nog
beter bedienen via de verschillende kanalen: telefoon,
website, balie, post/mail.
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PIJLER 2

Zorg en
Samen Doen

Verder uitrollen en verinnerlijken van
‘Samen maak je de route!’.
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Hoe geven we vorm aan Zorg en Samen Doen?
We hebben de ambitie dat alle inwoners op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. De insteek hierbij is van ‘zorgen voor, naar
zorgen dat’. In ‘Samen maak je de route!’ beschrijven we de wijze waarop we binnen het sociaal domein willen denken, organiseren en doen.
We stellen de leefwereld van onze inwoners centraal.
‘Samen maak je de route!’ en de daaruit voortvloeiende sturingsfilosofie vragen ook een andere manier van werken van bestuur en organisatie. Samen
met onze inwoners, hun omgeving, Attenta, het voorliggend veld en de aanbieders gaan we werken vanuit de nieuwe aanpak waarin gelijkwaardigheid
en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, en
integraal en gebiedsgericht werken centraal staan.
Stichting Attenta speelt een belangrijke rol in de doorontwikkeling van het
sociaal domein. Zij ontwikkelt zich door naar een integrale toegang die samen
met inwoners en partners op zoek gaat naar de best passende oplossing voor
inwoners. Daarnaast vangt ze trends en signalen op en legt ze verbindingen
om de preventieve aanpak in het sociaal domein te versterken.
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Wat gaan we doen?
• Vanwege de rol van het voorliggend veld in vroeg signalering en p
 reventie zetten we in op versterking van het
voorliggend veld. Dit doen we onder andere door extra
middelen beschikbaar te stellen voor het versterken van
voor- en vroegschoolse educatie. En door de al in gang
gezette ontwikkelingen op het terrein van onder andere
vroegsignalering bij armoede en schulden, integrale ouderenzorg en kinderen in armoede voort te zetten.
• We organiseren een training voor de gemeente, aanbieders, voorliggend veld, inwoners etc. Doel van de training
is om de gedachte achter ‘Samen maak je de route!’
breed uit te dragen, te laten verinnerlijken en eigenaarschap te creëren bij alle spelers in het sociaal domein.
Een gezamenlijke werkwijze dient een gezamenlijk
belang.
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• We gaan het sturen en monitoren op het sociaal domein
verder door ontwikkelen. Dit doen we in samenspraak met
partners en inwoners.
• Meedoen loopt als rode draad door de verschillende wetten
in het sociaal domein heen. De komende periode gaan we
ontdekken wat nodig is om zoveel mogelijk mensen, van
kleins-af-aan, te laten meedoen aan de samenleving. De kadernota participatie vormt hiervoor een belangrijk kader. Deze
nota wordt binnenkort integraal geactualiseerd, zodat er een
duidelijke koppeling gemaakt wordt met de diverse werkterreinen, waaronder het beheer van de openbare ruimte.
• We gaan samen met inwoners en partners ontdekken wat nodig is. Hierbij spelen we in op signalen en behoeften vanuit de
samenleving. We pakken de kansen die de doorontwikkeling
op basis van ‘Samen maak je de route!’ verder aanjagen.
• We gaan de samenwerking met Attenta en andere partners de
komende periode verder ontwikkelen en versterken.
• We gaan de gemeentelijke taken in het sociaal domein structureel inbedden.
• We zetten het programma ‘Jongeren op Gezond Gewicht’
voort omdat we streven naar een samenleving waarin alle
kinderen wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving
waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is.
• We vertalen het VN Verdrag betreffende rechten van personen
met een handicap naar ons gemeentelijk beleid en leggen
daarbij de verbinding met de Global Goals.

17

Samen Doen!

<

>

PIJLER 3

Economie, werk
en recreatie en
Samen Doen
Van energietransitie, ruimte voor ondernemers
tot een sluitende aanpak.
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Hoe geven we vorm aan Economie, werk en recreatie en
Samen Doen?
Er zit veel kracht bij onze ondernemers. Ze leveren hiermee een grote
bijdrage aan het bruisende Drenthe. De economische ontwikkelingen
laten een grote dynamiek zien. Dit vraagt van ons een flexibele instelling, zodat we ondernemers ruimte bieden om te kunnen inspelen op de
bewegingen in de markt. We bieden ruimte voor initiatieven en pakken
hierbij de rol die passend is bij de situatie.
In het kader van economie, werk en recreatie staan leefbaarheid, kwaliteit
en innovatie centraal. We zijn dienstverlenend, nemen op een actieve en
eigentijdse manier onze positie in, signaleren kansen en sluiten daar het liefst
gezamenlijk met inwoners en ondernemers bij aan. Zo bieden we ruimte voor
economische ontwikkelingen en investeringen.
Als lid van de P10 benadrukken we het belang van een versterking in de relatie tussen het platteland en de omliggende steden. Op het gebied van de
energietransitie, recreatie en toerisme, mobiliteit, regionale voedselnetwerken
en arbeidsmarktregio zien we een gezamenlijk belang en hebben we elkaar
hard nodig.
De recreatie- en toerismesector is voor onze gemeente erg belangrijk.
Samen met de buurgemeenten en onze recreatieondernemers willen
we ons mooie natuurrijke landschap zorgvuldig beleven, beschermen en
benutten.
De landbouw is een belangrijke pijler in onze gemeente. We houden
daarom rekening met de belangen van deze sector.
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We hechten belang aan een duurzame samenleving. Samen met
bedrijven, sectoren en inwoners hebben we een rol in de energietransitie.
Dit leidt ertoe dat we samen de kansen en het maatschappelijk draagvlak
voor duurzame energieopwekking en energiebesparing in beeld brengen
en vertalen in een Regionale Energie Strategie. Behalve maatschappelijk
draagvlak is ook het behoud van onze landschappelijke kwaliteiten hierbij
een belangrijke voorwaarde. We kiezen voor een bottom-up strategie,
waarbij we integrale afwegingen maken en beleidsterreinen
verbinden, zoals onder andere mobiliteit, participatie en
maatschappelijk vastgoed.

Wat gaan we doen?
Energietransitie
• De wereld om ons heen veranderd. Dit vraagt van ons ook
om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. We
doen dit op een wijze die past bij Aa en Hunze. We zetten
hierbij het belang van onze inwoners centraal en geven
samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke
organisaties vorm aan een strategie en actieplan voor de
energietransitie. Hierdoor leveren we een bijdrage aan het
nationale akkoord.
Ruimte voor ondernemers
• We gaan de economische koersnota actualiseren zodat
hij aansluit bij de huidige economische ontwikkelingen.
• We bieden ruimte aan ondernemers voor het ontwikkelen van
vernieuwende initiatieven. Afhankelijk van onze rol, passen we
(waar nodig) regels toe.
• Verruiming van de zondagsopenstelling is voor ons bespreekbaar. Als daar behoefte aan is faciliteren wij het
gesprek hierover met ondernemers.
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• We bepalen heldere profielen voor de bedrijventerreinen in
de gemeente en bekijken of er uitbreiding nodig en mogelijk
is.
• We zetten in op gezonde en vitale vakantieparken. We
faciliteren en stimuleren enerzijds kansrijk ondernemerschap (vitaliseren van vakantieparken) en anderzijds
het geven van nieuwe waarde aan niet-kansrijke parken
(transformatie van vakantieparken).
Sluitende aanpak
• Samen met de betrokken spelers in het veld voeren we
het gesprek om te komen tot een sluitende aanpak zorg,
onderwijs, arbeidsmarkt. Met als doel dat iedereen kan
meedoen.
• We faciliteren ondernemers actief zodat er meer mogelijkheden ontstaan om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt een (werk)plek te bieden.
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PIJLER 4

Voorzieningen,
leefbaarheid
en wonen en
Samen Doen
Van leefomgeving, natuur en milieu tot
sport en cultuur.
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Hoe geven we vorm aan voorzieningen, leefbaarheid,
wonen en Samen Doen?
We verwachten vanuit de samenleving initiatieven die de leefbaarheid in
de dorpen vergroten. We stimuleren, faciliteren en initiëren deze initiatieven en hebben de verwachting dat dit als smeerolie gaat dienen, waardoor particulieren en ondernemers ook eerder bereid zijn om initiatief te
nemen.
De invoering van de Omgevingswet zien wij als een kans om samen met
onze inwoners en ondernemers de leefbaarheid in onze gemeente verder
te vergroten en het woonklimaat in onze gemeente nog aantrekkelijker te
maken. Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet gaan we aan de
slag om de inrichting van onze dorpen samen met inwoners en ondernemers
verder vorm te geven.
We dragen bij aan een goede digitale bereikbaarheid, om hiermee de leefbaarheid in de dorpen te verhogen. De ontwikkelingen in het onderwijs, de
zorg, het bedrijfsleven en de recreatiesector vragen daar ook om.

Wat gaan we doen?
Leefomgeving
• We pakken de Omgevingswet vanuit de bedoeling,
integraal, in samenhang en in co-creatie met de samenleving op. Dit vraagt flexibiliteit met oog voor wat kan en
mag. We doen dit op onze eigen Aa en Hunze-manier,
namelijk solide, realistisch en pragmatisch. Waar zich
kansen voordoen, gaan we alvast experimenteren met
de nieuwe manier van werken. We gaan bijv. samen met
Avebe, inwoners, provincie, RUD en waterschap een
ontwikkelvisie voor de omgeving van Avebe opstellen.
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• Vanuit onze inwoners, dorpen komen met regelmaat
vragen en wensen voor op het gebied aanpassingen van
de openbare ruimte zoals het opvullen van gaten en los
liggende stoeptegels. Hier spelen we vlot en adequaat op
in.
• We voegen bestaande subsidieregelingen i.h.k.v. leefbaarheid
en participatie samen in het Samendoenfonds. Met dit fonds
bieden we initiatiefnemers financiële ondersteuning voor
ideeën die de leefbaarheid in de dorpen bevorderen;
• We stellen middelen beschikbaar voor het realiseren van glasen textielcontainers op strategisch veilige plaatsen.
• We ondersteunen en faciliteren waar mogelijk en wenselijk
lokale initiatieven, al dan niet in samenwerking met marktpartijen, om alle inwoners aangesloten te krijgen op snelle breedband verbindingen. Wij dragen zorg voor ondersteuning bij
vergunningaanvragen, technische ontwerpen, financieringsvraagstukken, afstemming met aangrenzende gebieden, enz.
Hiervoor stellen we extra middelen beschikbaar.
• We starten met uw raad het proces op om te komen tot een
herijkt strategisch grondbeleid. Hierover gaan we met uw raad
in gesprek. Vooruitlopend hierop gaan we over tot het instellen van een reserve strategisch grondbeleid.
• We starten extra pilots voor welstandsvrij bouwen.
• We hebben aandacht voor onderhoud, aanleg en verbetering
van recreatieve fiets- en wandelpaden en mountainbikeroutes.
• Om de kwaliteit van ons fietsnetwerk in stand te houden en
te versterken gaan we verder met het geven van een kwaliteitsimpuls aan onze fietspaden en met het realiseren van een
fietspad Amen-Grolloo, een schoolroute Eexterveen (Menweg)
en een fietspad langs de Hunze.
• We blijven de vernieuwbouwing van de Boerhoorn faciliteren.
Door middel van een klankbordgroep doen we dit met een
brede vertegenwoordiging vanuit het dorp.
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Natuur en milieu
• Het aanbieden van Natuur en Milieu educatie is primair een
taak van het onderwijs. In de overgangsfase stellen we als
gemeente middelen beschikbaar.
• Het toepassen van chemische onkruidbestrijding op verharding is niet meer toegestaan. We stellen incidenteel middelen beschikbaar voor alternatieve vormen van onkruidbestrijding. En onderzoeken de mogelijkheden om inwoners
met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren
in hun eigen leefomgeving door ze een rol te geven in het
beheer van de openbare ruimte.
• We vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan
het verhogen van de biodiversiteit. Daarom voeren we de
pilot ecologisch bermbeheer versneld uit. Hangende de uitkomsten van de pilot investeren we extra in het ecologische
bermbeheer.
• We gaan op zoek naar betere en goedkopere manieren
voor bestrijding van schadelijke bermplanten. Bijvoorbeeld
door in navolging van een buurgemeente varkens in te
zetten.
Sport en cultuur
• We faciliteren sportverenigingen omdat ze bijdragen aan
de leefbaarheid in onze dorpen. We investeren bijvoorbeeld in Sporthal de Strohalm in Gasselternijveen, de
aanleg van een kunstgrasveld in Gieten en in een duurzame vervanging van de warmtevoorziening voor het zwembad in Annen.
• We continueren het cultuurbeleid omdat cultuur een
belangrijke verbindende rol heeft en bijdraagt aan de
leefbaarheid.
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Financiële paragraaf en financieel meerjarenperspectief
In deze paragraaf is de financiële vertaling van de structurele en incidentele wensen uit het collegeprogramma opgenomen. Uitgangspunt hierbij
is dat de wensen passen binnen de ruimte die de financiële positie van
de gemeente laat. Hiermee wordt aangesloten bij een van de belangrijke
financiële uitgangspunten, namelijk een meerjarig sluitende begroting.
Structureel 2019 - 2022
De totale omvang van de nieuwe structurele wensen (zonder dekking)
bedraagt afgerond € 425.000. Ten opzichte van de voorgangsnota 2018
is de verwachting; dat vanwege de huidige economische ontwikkelingen,
de realisatiecijfers uit de jaarrekening 2017 en de eerste helft van 2018,
de ramingen voor bouwleges (meer verbouwingen) en toeristenbelasting
(meer toeristen) kunnen worden verhoogd. De huidige inschatting leidt
tot de volgende verhogingen van de inkomsten:
1.

Bouwleges			€ 150.000

2.

Toeristenbelasting		

€ 100.000

Naast deze verhoging van de inkomsten resteert nog een in te vullen
taakstelling van in totaal € 417.000 (€ 327.000 met ingang van 2020 en €
90.000 met ingang van 2022). Zowel de inkomstenverhoging, als het invullen van de taakstelling is noodzakelijk om het achterwege laten van de
trendmatige verhoging van OZB en het niet verhogen van de toeristenbelasting (d.w.z. de prijs per overnachting) te compenseren. We hebben iets
meer tijd nodig om te onderzoeken hoe we ons ambitieuze programma
en de beschikbare middelen bij elkaar kunnen brengen. Deze tijd is er
ook aangezien 2019 sluitend is. We verwachten dat er mogelijkheden zijn
om het meerjarenperspectief ook sluitend te krijgen.
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Meerjarig wordt de volledige structurele ruimte benut. Het verwachte
saldo voor het jaar 2022 bedraagt € 1.000/nihil. Hiermee wordt de eerder
geformuleerde doelstelling om een structurele weerstandscapaciteit
(lees: begrotingsruimte) ter grootte van € 0,2 miljoen te creëren voor het
kunnen opvangen van mogelijke structurele tegenvallers op dit moment
niet gehaald. Gegeven de economische omstandigheden zien we mogelijkheden om in deze bestuursperiode alsnog deze structurele weerstandscapaciteit te realiseren.
Incidenteel 2019 - 2022
De totale incidentele begrotingsruimte (VAR) voor nieuwe incidentele
wensen in deze collegeperiode bedraagt op basis van de door de raad
vastgestelde voortgangsnota 2018 € 4.242.000 1.
Deze ruimte is bepaald door de eerder geformuleerde ondergrens van de
VAR van € 3.000.000 te relateren aan de verwachte stand van de VAR
ultimo 2018 uit de voortgangsnota 2018; de verwachte hoogte van de
VAR per 31 december 2018 is € 7.501.000 (exclusief de onttrekking zoals
hieronder in de voetnoot is aangegeven).
Het totaal van de nieuwe incidentele wensen is afgerond € 5.014.000. Dit
betekent dat de wensen de beschikbare ruimte voor de jaren 2019 - 2022
in totaliteit met € 770.000 overstijgen. De verwachting is dat deze ruimte
in de komende jaren wordt gevonden.
De nieuwe wensen van afgerond € 5.014.000 zijn als volgt verdeeld over
de 3 genoemde categorieën:
1.

Wettelijk verplichte wens			

2.

Wens in lijn met toekomstvisie/

€ 2.175.000

collegeprogramma				€ 2.819.000
3.

Overige nieuwe wensen			

€

20.000

Naast de VAR beschikken we eveneens over de WAR, het zogenaamde
Weerstandsdeel van de Algemene Reserve, dat niet vrij inzetbaar is en
is bedoeld voor het kunnen opvangen van (incidentele) financiële tegenvallers. Deze reserve bedraagt per eind 2018 € 5,7 miljoen. Deze WAR
houden we op peil en zal jaarlijks worden geïndexeerd.
1
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Financieel meerjaren perspectief 2019 - 2022
In onderstaand overzicht zijn de gevolgen van de nieuwe wensen uit het
collegeprogramma voor het structurele saldo en de onttrekking aan de
VAR zichtbaar.

STRUCTURELE MUTATIES
Saldo begroting voorafgaand jaar

2019

2020

2021

2022

984.000

312.750

-

27.000

-28.000

-16.000

0

0

-425.250

0

0

0

23.000

56.000

113.000

-769.000

-760.000

-719.000

-736.000

0

0

0

0

Mutaties t.o.v. saldo:
Collegeprogramma in voortgangsnota
2018 **
Nieuwe wensen 2019-2022
Bezuinigingstraject
Prijsontwikkeling
OZB trendmatige verhoging
Taakstelling nog in te vullen *****

327.250

90.000

Gemeentefonds

415.000

45.000

650.000

500.000

Overig *

113.000

35.000

-17.000

120.000

Totaal

312.750

-

27.000

1.000

2019

2020

2021

2022

Totaal FMP

-777.000

-270.000

-221.000

-35.000

-1.303.000

-2.191.500

-974.000

-974.000

-874.000

-5.013.500

-2.968.500

-1.244.000

-1.195.000

-909.000

-6.316.500

-2.918.500

-1.194.000

-1.195.000

-909.000

-6.216.500

-50.000

-50.000

-

-2.968.500

-1.244.000

-1.195.000

INCIDENTELE MUTATIES
Lasten
Collegeprogramma in voortgangsnota
2018 ***
Nieuwe wensen 2019-2022 ****
Totaal
Dekking
Onttrekking VAR
Onttrekking overige reserves
Totaal
*
**
***
****
*****

-100.000
-909.000

-6.316.500

inclusief ophoging bouwleges en toeristenbelasting als gevolg van de aantrekkende economie (toename aantallen)			
exclusief schadelijke bermplanten					
inclusief schadelijke bermplanten en verkeer en vervoer in 2022					
exclusief nieuwe wensen gedekt uit reserve sociaal domein en algemene reserve grondexploitatie (1.350.000 en 1.000.000)
niet toepassen van trendmatige verhoging OZB leidt tot nog in te vullen taakstelling van in totaliteit € 417.250				

Hierna zijn in een tweetal overzichten de structurele en incidentele w
 ensen
weergegeven. Naast de wensen uit het collegeprogramma, staan hierin ook
de wensen/ontwikkelingen uit het financieel meerjarenperspectief uit eerdere
beleidsdocumenten.
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Pijler

Categorie

1

0

I

1

Kwaliteitsverbetering belastingen

2

8

I

2

Ambitieniveau WABO: VTH

3

0

I

2

Uitbreiding digitale dienstverlening

-48.000

-48.000

voorstel begroting 2019

4

0

2

Noodzakelijke vervangingsinvesteringen
buitendienst

-16.500

-16.500

voorstel begroting 2019

5

2

IV

2

Kwaliteitsimpuls fietspaden

-13.500

-13.500

voorstel begroting 2019

6

7

IV

2

Energietransitie

-75.000

-75.000

voorstel begroting 2019

7

6

II

2

Integrale ouderenzorg

-100.000

-100.000

uit bestaande budgetten SD

7

6

II

2

Sociale activering

-50.000

-50.000

uit bestaande budgetten SD

8

6

II

2

Kinderen en armoede

-68.000

9

4

II

2

Preventieve logopedie

-30.000

10

3

III

2

Bijdrage C&E Drentsche Aa

11

7

IV

2

Ondergrondse glas- en textielcontainers

-15.000

-15.000

12

0

I

2

Informatiebeleidsplan 2016-2020

-28.700

-15.375

-13.325

Voortgangsnota 2018

13

5

IV

2

Herplant bomen

-5.280

-2.640

-2.640

Voortgangsnota 2018

14

5

IV

2

Landschapsbeheer

-10.000

-10.000

15

5

IV

2

Sportzaal de Strohalm, variastel

-2.250

-2.250

dekking uit bestaande budgetten

16

5

IV

2

Kunstgrasveld Gieten

-6.200

-6.200

NJN2018

17

5

IV

2

Warmtevoorziening zwembad Annen

-5.700

-5.700

NJN2018

18

7

IV

3

Afvalcontainers koppelen

-7.200

-7.200

dekking uit heffing

Totaal

-760.580

-669.615

-90.965

-

-

Totaal afgerond

-761.000

-670.000

-91.000

-

-

Nummer

Programma

<

Structurele wensen collegeprogramma

Totaal nieuwe wensen voor
collegeprogramma

					
PROGRAMMA				
0
Bestuur en ondersteuning
1
Openbare orde en veiligheid
2
Verkeer en vervoer					
3
Economie					
4
Onderwijs					
5
Sport, cultuur en recreatie				
6
Sociaal domein
7
Volksgezondheid en milieu			
8
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)		

Totaal

2019

2020

2021

2022

-25.000

-25.000

voorstel begroting 2019

-247.250

-247.250

voorstel begroting 2019

-68.000

uit bestaande budget / specifieke
uitkering

-30.000

-7.000

Financiële dekking

dekking uit bestaande budgetten
-7.000

dekking uit bestaande budgetten
dekking uit heffing

Voortgangsnota 2018

-425.250

		
PIJLER						
I
Bestuur					
II
Zorg					
III
Economie, werk en recreatie			
IV
Voorzieningen, leefbaarhied en wonen

CATEGORIE					
1
Wettelijk verplicht					
2
In lijn met toekomstvisie / collegeprogramma		
3
Overig				

>

Categorie

1

8

IV

1

Programma planning & control / omgevingswet

-1.000.000

-300.000

-200.000

-300.000

-200.000 voorstel begroting 2019

2

7

IV

1

Duurzaamheid en Energietransitie

-1.075.000

-325.000

-250.000

-250.000

-250.000 voorstel begroting 2019

3

2

IV

1

Onkruidbestrijding op verharding

-100.000

-100.000

4

5

III

2

Vitalisering vakantieparken

-1.200.000

-300.000

-300.000

-300.000

-300.000 voorstel begroting 2019

5

2

IV

2

Knelpunten in de openbare ruimte

-400.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000 voorstel begroting 2019

6

5

IV

2

Ecologisch bermbeheer

-100.000

-50.000

-50.000

voorstel begroting 2019

7

4

II

2

VVE (Voor- en vroegschoolse educatie)

-100.000

-50.000

-50.000

voorstel begroting 2019

8

4

II

2

Taalhuis/laaggeletterdheid

-22.500

-22.500

voorstel begroting 2019

9

6

IV

2

SamenDoenFonds

-100.000

-100.000

voorstel begroting 2019

10

3

IV

2

Glasvezel

-800.000

-800.000

voorstel begroting 2019

11

5

I

2

Sponsoring

-60.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000 voorstel begroting 2019

12

7

IV

2

IVN Natuur en Milieu educatie

-36.000

-9.000

-9.000

-9.000

-9.000 voorstel begroting 2019

13

3

I

3

Welkomstborden

-20.000

-20.000

14

6

II

2

Preventie, versterking voorliggend veld en impuls
leefbaarheid & mobiliteit

-960.000

-240.000

-240.000

-240.000

-240.000 uit reserve SD

15

4

II

2

Samen maak je de route - leerbudget

-60.000

-20.000

-20.000

-10.000

-10.000 uit reserve SD

16

6

II

2

Experimenteren in het Sociaal Domein

-60.000

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000 uit reserve SD

17

6

I

2

Doorontwikkeling sturing en regie

-250.000

-250.000

18

8

III

2

Grondbeleid

-1.000.000

-1.000.000

19

7

II

3

Inclusief beleid

-20.000

-5.000

20

3

IV

2

Koopcentrum Gieten

-650.000

-650.000

Budget reeds beschikbaar gesteld

21

8

IV

2

Dorpsontwikkeling Gasselternijveen

-300.000

-300.000

Budget reeds beschikbaar gesteld

22

5

III

2

Ontwikkeling Gasselterveld

-250.000

-250.000

Budget reeds beschikbaar gesteld

23

5

III

2

NP Drentsche Aa

-25.000

-25.000

Budget reeds beschikbaar gesteld

24

0

IV

2

Maatschappelijk vastgoed

-224.000

-224.000

Budget reeds beschikbaar gesteld

25

6

II

2

Kinderen en armoede

-68.000

-68.000

26

6

II

2

Mentor for You

-6.600

-6.600

27

6

II

2

HomeStart

-30.000

-15.000

-15.000

28

6

II

2

Versterking armoede- en schuldenbeleid

-83.419

-31.523

-25.948

29

6

II

2

Sociaal domein (impuls participatiewet)

-100.000

-50.000

-50.000

Voortgangsnota 2018 (impuls participatiewet)

30

7

II

2

JOGG

-20.000

-10.000

-10.000

Voortgangsnota 2018

31

5

IV

2

Schadelijke bermplanten

-258.000

-86.000

-86.000

32

0

I

2

Informatiebeleidspan 2016-2020

-64.000

-35.000

-29.000

33

0

I

1

Restauratie archiefstukken

-25.000

-25.000

34

0

I

2

Themajaar

-200.000

-100.000

35

0

I

2

Wijziging organisatiestructuur en investering
medewerkers

-150.000

-150.000

Voortgangsnota 2018

36

0

III

2

Toeristisch beleid

-148.000

-148.000

Voortgangsnota 2018

37

3

III

2

Actualisatie economische koersnota

-15.000

-15.000

Voortgangsnota 2018

38

3

III

2

Bijdrage C&E Drentsche Aa

-7.000

-7.000

Voortgangsnota 2018

39

2

IV

2

Verkeers- en vervoersmaatregelen

-140.000

-35.000

-35.000

40

5

IV

2

Continuering cultuurbeleid

-100.000

-50.000

-50.000

Totaal

-10.227.519

-6.002.623

-1.554.948

-1.490.948

-1.179.000

Totaal afgerond

-10.228.000

-6.003.000

-1.555.000

-1.491.000

-1.179.000

-5.013.500

-2.191.500

-974.000

-974.000

-874.000

Nummer

Pijler

>

Programma

<

Incidentele wensen collegeprogramma

Totaal nieuwe wensen voor
collegeprogramma
Totaal beschikbare ruimte,
zodat VAR > € 3 mln.

Totaal

2019

2020

2021

2022

Financiële dekking

voorstel begroting 2019

voorstel begroting 2019

uit reserve SD
uit reserve grondexploitatie
-5.000

-5.000

-5.000 uit reserve SD

uit bestaande budget / specifieke uitkering
uit bestaande budgetten SD
dekking uit bestaande budgetten
-25.948

uit decentralisatie-uitkering

-86.000

Voortgangsnota 2018
Voortgangsnota 2018
Voortgangsnota 2018

-100.000

-35.000

Voortgangsnota 2018

-35.000 Voortgangsnota 2018
Voortgangsnota 2018

4.242.000
-771.500
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1 Samen Doen !
Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende onderdelen.

1.1 Inleiding

1.2 Belangrijke ontwikkelingen

1.3 Financiële uitgangspunten en ontwikkelingen

1.4 Voorstellen begroting 2019

1.5 Vaststelling begroting 2019
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1.1 Inleiding
We hebben een nieuw collegeprogramma ‘Samen Doen!’. Hierover hebben we met uw raad van gedachten gewisseld in de raadsvergadering van 27 september jl. Met deze begroting
willen we een vervolg geven aan het collegeprogramma waarin we een stevige basis voor een toekomstbestendig, uitnodigend én inspirerend Aa en Hunze willen leggen.
In het collegeprogramma beschrijven we wat onze richtinggevende kaders, waarden en prioriteiten zijn voor de komende bestuursperiode.
De centrale lijn uit het collegeprogramma is: een sterke, leefbare, duurzame en vitale samenleving is van ons allemaal, en van belang voor ons allemaal. Inwoners van onze mooie
dorpen zetten zich hiervoor in en ontwikkelen op hun eigen manier initiatieven, die bij hun dorp passen. Inwoners, ondernemers, verenigingen dorpsbelangen en andere organisaties
kennen hun eigen omgeving, weten wat er past en nemen daarom zelf steeds vaker het voortouw. Hierdoor komen veel nieuwe vormen van samenwerking tot stand die wij van harte
ondersteunen. Deze centrale lijn zetten we komende bestuursperiode voort.
De drie hoofonderwerpen uit ons collegeprogramma en daarom ook voor onze begroting zijn:
- Doorontwikkeling sociaal domein
- Omgevingswet
- Energietransitie
Naast deze hoofdonderwerpen zijn er tal van andere onderwerpen waarop we de komende jaren onze ambities willen gaan verwezenlijken. Daarbij is ons collegeprogramma
opgebouwd uit 4 pijlers, die aansluiten op onze strategische toekomstvisie. In deze begroting zijn de beleidsambities en de financiële wensen uit het collegeprogramma ‘Samen
Doen!’ onderdeel geworden van de 9 programma’s.
In paragraaf 1.2 gaan we inhoudelijk in op een 6-tal belangrijke ontwikkelingen die direct verband houden met onze ambities. Om deze ambities te kunnen realiseren hebben we in
deze begroting een aantal structurele en incidentele beleidswensen opgenomen voor het jaar 2019 en ook voor de jaren erna (het financieel meerjarenperspectief). Een aantal
wensen zijn opgenomen bij deze belangrijke ontwikkelingen. Een totaal overzicht van alle beleidswensen is terug te vinden in het onderdeel programmaplan (hoofdstuk 2.1) van de
beleidsbegroting. De financiële vertaling van deze wensen is terug te vinden in hoofdstuk 3 Financiële begroting en het FMP 2020 – 2022.
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1.2 Belangrijke onderwerpen
Zoals in de inleiding aangegeven staan we in deze paragraaf stil bij een aantal
belangrijke onderwerpen uit ons nieuwe collegeprogramma voor het jaar 2019 e.v.
We hebben hier tevens de koppeling gelegd met diverse structurele en incidentele
beleidswensen. Deze wensen moeten bijdragen om de ambities te realiseren die
we hebben bij onderstaande ontwikkelingen. We gaan achtereenvolgens in op:
1. Doorontwikkeling sociaal domein
2. Energietransitie en duurzaamheid
3. Recreatie en toerisme
4. Vergunningverlening, toezicht en handhaving
5. Leefomgeving
6. Omgevingswet en doorontwikkeling P&C
1. Doorontwikkeling sociaal domein
Na de transitie binnen het sociaal domein ligt nu de aandacht op de transformatie.
Daarbij sluiten we aan op de leefwereld van onze inwoners. We organiseren
samen met de inwoners wat ze nodig hebben en geven daarmee invulling aan de
notitie ‘Samen maak je de route’. In ‘Samen maak je de route’ beschrijven we de
wijze waarop we binnen het sociaal domein willen denken, organiseren en doen.
Samen met de inwoners, hun omgeving, stichting Attenta, het voorliggend veld en
de aanbieders gaan we werken vanuit een nieuwe aanpak. Vanwege de rol van
het voorliggend veld in vroeg signalering en preventie zetten we in op versterking
van het voorliggend veld. Ons beleid is erop gericht dat zoveel mogelijk mensen
mee kunnen doen aan de samenleving.

Vanuit de notitie ‘Samen maak je de route!’ wordt een aantal kaders genoemd
voor de verdere door ontwikkeling:
- Bewegen naar “Nieuwe” waarden (van systeemwereld naar leefwereld,
gelijkwaardigheid & eigenaarschap, gebiedsgericht werken, meedoen &
preventie, handelingsvrijheid & kaders en integraal & ontschotten).

Ga naar Beleid op hoofdlijnen

-

-

Door willen groeien naar een “Onderscheidende gemeente” (focus meer
leggen op samenwerken, vertrouwen, maatwerk, integraal werken en het
bieden van ruimte om te experimenteren en te leren).
Werken vanuit de waardendriehoek (inwoners oplossingen bieden die vanuit
het maatschappelijk-, juridisch- en economisch effect overwogen zijn).
Deze kaders, alsmede de sturingsfilosofie ‘Samen aan het stuur’, geven een
nieuwe richting aan de manier waarop we willen sturen en monitoren in het
sociaal domein met het doel om er meer samenhang in aan te brengen. Dit doen
we in samenspraak met inwoners en partners door in co-creatie de indicatoren te
bepalen en het gewenste maatschappelijk effect te bepalen.
Vertaling naar wensen in deze begroting:
Om de gewenste en benodigde stappen te zetten in het kader van de
transformatie van het sociaal domein (van duurdere naar goedkopere zorg),
zetten we onder andere in op: preventie sociaal domein, versterking voorliggend
veld en leefbaarheid & mobiliteit en we willen een impuls geven aan de
Participatiwet. Zoals hiervoor gezegd willen we in samenspraak uitvoering gaan
geven aan de sturingsfilosofie ‘Samen aan het stuur’.

2. Energietransitie en duurzaamheid
In 2030 is het doel om de uitstoot van CO2 met 49 procent terug te dringen. Wij
hebben als gemeente een bijdrage te leveren aan deze energietransitie. Dit vraagt
een behoorlijke inspanning van ons. We willen dit doen op een wijze die past bij
onze gemeente. Centraal staat het belang van onze inwoners en we willen samen
met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties vorm geven aan een
strategie en actieplan. Hiermee leveren we een bijdrage aan het nationale
akkoord.
Om de Energietransitie te versnellen wordt op nationaal niveau gewerkt aan het
opstellen van een Klimaat- en Energieakkoord (KEA).
Hiermee wil het kabinet samen met alle maatschappelijke partners vragen om in
te zetten op de nationale ambitie om 49% emissiereductie te realiseren in 2030.
Voor het realiseren van de opgave zoals die in het KEA wordt neergelegd is
regionaal maatwerk nodig om de ruimtelijke inpassing te regelen. De verwachting
is dat de ruimtelijke consequenties van alle voorgestelde maatregelen groot zullen
zijn. In het Interbestuurlijk Programma (IBP) zijn daarom afspraken gemaakt voor
een meerjarige programmatische nationale aanpak op basis van regionale
energiestrategieën (RES) waarbij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG),
het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) het
voortouw nemen.
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1.2 Belangrijke onderwerpen
3. Recreatie en toerisme
Toekomst vakantieparken Aa en Hunze
Zowel lokaal als provinciaal staat de toekomst van onze vakantieparken hoog op
de agenda. We gebruiken hierbij het actieprogramma toekomst vakantieparken
Drenthe als richtinggevend document. We nemen hierin onze verantwoordelijkheid
en pakken regie op onze lokale opgave toekomst vakantieparken Aa en Hunze.
We zien dat er veel verschillende vraagstukken spelen rondom het transformeren
en excelleren van vakantieparken, daarom kiezen we voor een integrale
benadering waarbij het maatschappelijk effect voorop staat. We geven uitvoering
aan onze lokale uitvoeringsagenda waarin we de lokale opgave geprioriteerd
hebben. Vanuit onze lokale strategie en uitgangspunten gaan we samen met
parkeigenaren en andere betrokkenen op zoek naar de best passende oplossing
per park. Uitgangspunt hierbij is dat parkeigenaren zelf aan zet zijn. We doen,
daar waar nodig en gewenst, een beroep op de kennis en vaardigheden die de
provinciale taskforce vraag- en casusgericht biedt.

Het doel van de RES is een zorgvuldige ruimtelijk inpassing en uitvoering van
duurzame energieopwekking en de energie-infrastructuur. De RES vormt een
bouwsteen voor de ruimtelijke plannen van gemeenten, provincies. De provincie
Drenthe is een zelfbenoemde regio waarbinnen afspraken moeten worden
gemaakt over de gezamenlijke bijdrage aan het KEA.
Volgens de planning van het Rijk moeten de gemeenteraden medio 2019 een
besluit nemen over de bijdrage aan de landelijke energieopgave in de RES van
Drenthe. De gemeente is vrij om daarvoor zelf de energiemix te bepalen (wind,
zon, geothermie, biomassa).
Vertaling naar wensen in deze begroting:
Om op eigen, passende wijze invulling te geven aan de strategie en het actieplan
hebben we menskracht nodig. Deze opgave hebben we namelijk nog niet belegd
in de organisatie. Tot nog toe pakken we delen van deze opgave vooral
uitvoerend en op tactisch niveau op. Daar willen we zeker mee doorgaan en
vragen we eveneens middelen voor, maar de echte transitie vraagt om meer. Dit
vraagt om het kunnen leggen van verbinding tussen verschillende initiatieven,
zowel op lokaal, regionaal als provinciaal en landelijk niveau.

Ga naar Beleid op hoofdlijnen

Kwaliteitsimpuls Fietsinfrastructuur Drenthe
De provincie Drenthe heeft in 2015 de Fietsnota Drenthe vastgesteld. De
fietsnota heeft de ambitie om, net als in 2011, de fietsprovincie van Nederland te
worden en in de toekomst ook te blijven. De Provincie Drenthe heeft gelden
beschikbaar gesteld om invulling te geven aan deze doelstellingen.
De kwaliteitsverbetering is gericht op het in stand houden en versterken van de
kwaliteit van het fietsnetwerk (utilitair, recreatief en sportief) in Drenthe. De inzet
is verder om met fietsen meer bestedingen en werkgelegenheid te creëren en
meer fietsmobiliteit te realiseren, ook voor onze eigen inwoners. Dit kan onder
andere door innovatieve en iconische projecten, die Drenthe als fietsprovincie op
de kaart zetten.
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1.2 Belangrijke onderwerpen
4. Vergunningverlening, toezicht en handhaving
We zetten meer in op vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zo treden we
actief op tegen verromeling van het buitengebied, illegale bouw en reclame en
houden we actief toezicht bij risicovolle evenementen. Daarnaast gaan we
behalve bouwcontroles ook steekproefsgewijs andere Wabo-vergunningen
controleren en pakken we het actief toezicht op permanente bewoning van
recreatieparken zelf op.
Daarnaast willen we samen met inwoners en bedrijven werken aan het
ontwikkelen van de woon- en werkomgeving en willen we een gemeente zijn die
kijkt naar mogelijkheden. Dit is ook de basis voor de manier van werken zoals dat
onder de Omgevingswet wordt voorgeschreven: het initiatief staat centraal.
De provincie heeft om dit te realiseren € 6,75 miljoen gereserveerd. Dit budget
wordt ingezet voor het verstrekken van subsidies tot een hoogte van 33,33% van
de projectkosten (maximum van € 200.000 per project). Het budget wordt in
3 gelijke delen ingezet over de jaren 2017 t/m 2019.
We zijn bezig met de voorbereidende werkzaamheden van het verlengen van een
vrij liggend fietspad tussen Amen en Grolloo en het realiseren van een
fietsverbinding voor schoolgaande kinderen langs de Menweg op het programma.
Dit vervult een deel van de wens om fietsende schoolkinderen veiliger vanuit
Annerveenschekanaal en Nieuw Annerveen naar de basisschool in Eexterveen te
laten gaan. Verder bestaat nog de wens om een fietsverbinding langs/rondom de
Hunze te realiseren. Hierbij zijn verschillende partijen betrokken en realisatie in
2019 is daarom niet reëel.
Naast deze concrete projecten wordt geïnventariseerd op welke trajecten de
kwaliteit van de infrastructuur kan worden verbeterd en welke ontbrekende
schakels met prioriteit moeten worden aangebracht. De fietsbeleving kan verder
worden verhoogd door het uitbreiden van voorzieningen, services en producten
voor de fietsers. Hier wordt eveneens onderzoek naar gedaan.
Vertaling naar wensen in deze begroting:
Om op integrale wijze uitvoering te kunnen geven aan de opgave ‘toekomst
vakantieparken Aa en Hunze’ hebben we middelen nodig voor ambtelijke inzet en
tevens leveren we een bijdrage aan de genoemde provinciale taskforce. Hierbij
hebben we beperkte ruimte over voor maatregelen. Dit verandert als de ingediende
regiodeal wordt toegekend, waarmee de beschikbare financiële middelen worden
verdubbeld.
Voor de kwaliteitsimpuls fietspaden zijn reeds budgetten beschikbaar gesteld. We
vragen extra middelen voor het fietspad Amen-Grolloo, omdat de beschikbaar
gestelde middelen onvoldoende zijn.
Ga naar Beleid op hoofdlijnen

Vertaling naar wensen in deze begroting:
Voor een preventieve en integrale aanpak op het gebied van toezicht en
handhaving vragen we structurele middelen voor personele capaciteit.
Deze extra structurele capaciteit is ook gewenst om de advisering en
vergunningverlening op een goede manier te kunnen uitvoeren, waarmee kan
worden voldaan aan het toenemende aantal vergunningaanvragen door de
aantrekkende markt en de constante ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht,
waaronder de komst van de Omgevingswet.
5. Leefomgeving
Glasvezel
De aanwezigheid van (snel) internet is geworden tot een basisbehoefte voor
inwoners, ondernemers en recreanten. Niet alleen uit economisch oogpunt, zeker
vanwege de leefbaarheid. Internet brengt voorzieningen tot aan de deur en vervult
ook een steeds belangrijkere sociale functie. Ook de hogere overheden zijn
inmiddels doordrongen van glasvezel voor het platteland. De gemeente zet hier
actief op in. Na een redelijk lange aanloopperiode, komt er schot in de
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1.2 Belangrijke onderwerpen
ontwikkeling van Glasvezel in Aa en Hunze. Inwonersinitiatieven en
marktpartij(en) hebben elkaar gevonden. Diverse (lopende) initiatieven uit de hele
gemeente hebben, samen met een aantal initiatieven in noordoost Tynaarlo, de
krachten gebundeld in het Drents Glasvezel Collectief (DGC). Om dit moment
wordt de laatste hand gelegd aan een financieel sluitende business case. Hierbij is
rekening gehouden met een bijdrage van de publieke overheden; de provincie
Drenthe, de gemeente Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze. We voeren gesprekken
met de verschillende partijen. Uitgangspunt is dat na aanleg heel Aa en Hunze is
voorzien van snel internet.

In het eerste half jaar van 2019 zullen we de voorbereidende procedures verder
doorlopen en ronden we voorbereidende zaken af, te weten:
- De ontwerpprocedure
- Het opstellen en ondertekenen samenwerkingsovereenkomst
- gemeente en Gezondheidscentrum
- De selectie en contractering van de aannemer
- Verdere uitwerking ontwerp en engineering door aannemer
- Wijziging bestemmingsplan en afgifte omgevingsvergunning
- Voorbereidingen sloop en nieuwbouw
In het tweede half jaar van 2019 kan dan worden gestart met de sloop en
nieuwbouw. Rekening houdend met een bouwperiode van een jaar zal de
oplevering van de nieuwbouw medio zomer 2020 kunnen plaatsvinden.

Ontmoetingscentrum de Boerhoorn
Op 29 juni 2017 is de kadernotitie Toekomst de Boerhoorn vastgesteld. Dit kader
gaat uit van handhaven van het huidige sportgedeelte van de Boerhoorn
gecombineerd met volledige sloop en nieuwbouw van het MFC-gedeelte.
Daarnaast wordt aan het nieuwe MFC-gedeelte de nieuwbouw van het
Gezondheidscentrum gerealiseerd (onder verantwoordelijkheid en voor rekening
van de partners gezondheid zelf). De in de kadernotitie vastgestelde doelen zijn
samen met de klankbordgroep verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een
programma van eisen waarin doelen zoals verschillende gebruiksmogelijkheden,
efficiency, flexibiliteit en duurzaamheid zijn verwerkt. Inmiddels (sept 2018) is de
architect begonnen met het ontwerpen van de nieuwe Boerhoorn.

De wijze van beheer van de Boerhoorn wordt verder uitgewerkt. Daarbij houden
wij rekening met piek- en dalmomenten in het gebruik van De Boerhoorn en de
mate van inzet van beheer. Door middel van inzet van vrijwilligers, medewerkers
van de Trans en een sleutelsysteem voor gebruikers moeten de beheerskosten
omlaag worden gebracht. Daarnaast zal de mogelijkheid van verpachting worden
onderzocht. Vanuit het perspectief van beheer blijft aandacht voor (afdoende)
toezicht op en veiligheid voor de gebruiker van De Boerhoorn.
De schoonmaak van het MFC en de sporthal, die nu is uitbesteed, maakte in het
verleden deel uit van het beheer. Ook de schoonmaak wordt meegenomen in de
verdere uitwerking.
Vertaling naar wensen in deze begroting:
Voor de realisatie van glasvezel is een bijdrage van onze gemeente nodig
teneinde een sluitende exploitatie te realiseren. Ditzelfde geldt voor de andere
deelnemende gemeenten in het DGC en de provincie Drenthe.
Voor het ontmoetingscentrum de Boerhoorn zijn eerder middelen beschikbaar
gesteld. In de informerende commissie van 20 september is de raad
geïnformeerd over de hogere investering (die leidt tot een verhoging van de
structurele kapitaallasten) als gevolg van hogere bouwkosten en kosten
installaties, de vergroting van het oppervlak met 100m2 en de 19 extra
parkeerplaatsen.

Sfeerimpressie voorlopig ontwerp

Ga naar Beleid op hoofdlijnen
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1.2 Belangrijke onderwerpen
6. Omgevingswet en doorontwikkeling P&C
Omgevingswet
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Er moet veel gebeuren
voor en na de invoeringsdatum tot een afronding van de stelselwijzing of transitie
fysiekdomein in 2029.
De voorbereiding, verkenning en de eerste organisatie van het proces zijn
gedaan uit reguliere middelen voor het ruimtelijk beleid. We kiezen voor een
creatief proces. Waar kansen liggen pakken we die. Een goed voorbeeld daarvan
is de pilot ontwikkelvisie Avebe, waarin we gaan leren door te doen. Hierbij gaan
we samen met de provincie kijken naar de planologische basis, waarbij het lijntje
met de Omgevingswet snel is gelegd. Dit is een mooie kans om, met de bril van
de Omgevingswet op, samen met Avebe, inwoners, provincie, RUDD en
waterschap een visie op te stellen.
Het opleiden van onze medewerkers en de voorbereiding van de vergaande
digitaliseringsslag (DSO) die op ons af komt doen we in de Samenwerking
Drentsche Aa, waarbij de gemeente Noordenveld ook wil aanhaken. Drenthe
breed (VDG, provincie, RUDD en ketenpartners) zetten wij ons in voor een
integraal samenwerkende overheden in Drenthe in het belang van onze
inwoners. Gaandeweg zal duidelijk worden hoe we de reis vervolgen. In die
zoektocht zullen ongetwijfeld keuzes moeten worden over versnelling of
intensivering van de wijze van aanpak.

Op dit vlak ligt tevens de verbinding met de doorontwikkeling van de Planning &
Control cyclus.
Doorontwikkeling Planning & Control
De huidige Planning & Control cyclus is niet ingericht op ondersteuning van de
veranderende rol van de gemeente. Het is op dit moment vooral een
beheersinstrument en niet een sturingsinstrument. Het is gebaseerd op controle
en niet op vertrouwen. Er gaat heel veel informatie in om, zonder duidelijk doel en
context. Dit willen we veranderen en zijn we op dit moment al aan het veranderen
in het sociaal domein. Nu is het moment om dit organisatiebreed een vervolg te
geven.

Belangrijke inzichten die we hebben opgedaan en aanbevelingen naar aanleiding
van onderzoek naar de Planning & Control cyclus in de afgelopen periode zijn:
- Stuur op maatschappelijke effecten en prestatieverantwoording vanuit de
4 pijlers van de strategische toekomstvisie.
- Informatie op hoofdlijnen en significante afwijkingen.
- ‘Realtime’ informatie beschikbaar.
- Digitaliseer en visualiseer (het verhaal achter de cijfers) de Planning &
Control cyclus.
- Verkort de doorlooptijd (begroting in 1 dag).
We willen de komende periode aan de slag met de bovengenoemde
inzichten/aanbevelingen met als resultaat een vernieuwde begroting 2020.
Op onze hiervoor geschetste zoektocht laten wij ons leiden door de bedoeling
van de Omgevingswet: integraal en met de samenleving. We doen dat op onze
Aa en Hunze manier: solide, realistisch en pragmatisch. Het belangrijkste en
grootste gedeelte van de invoering van de Omgevingswet gaat over ‘houding en
gedrag’; houding en gedrag om buiten en binnen met elkaar te kunnen verbinden.
Ga naar Beleid op hoofdlijnen

Vertaling naar wensen in deze begroting:
Om de opgaven doorontwikkeling Planning & Control en de invoering van de
Omgevingswet is capaciteit benodigd. We vragen hiervoor de komende vier jaren
incidentele middelen om hieraan op een vernieuwende wijze invulling te geven.
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1.3 Financiële uitgangspunten en ontwikkelingen
In deze paragraaf gaan we in op de financiële uitgangspunten, de actuele financiële positie (op hoofdlijnen), de Vrije Algemene Reserve (VAR), gemeentelijke lastendruk, het
bezuinigingstraject en op enkele belangrijke financiële ontwikkelingen. Voor de verdere uiteenzetting van de financiële positie in 2019 en het financieel meerjarenperspectief
verwijzen wij u naar respectievelijk hoofdstuk 3.1 Uiteenzetting van de financiële positie en de bijlage FMP 2020 – 2022.
1.3.1 Financiële uitgangspunten
Bij de behandeling van de voortgangsnota 2018 is een aantal belangrijke financiële uitgangspunten vastgesteld. Hieronder treft u de (geactualiseerde) financiële uitgangspunten
aan:
1. Een sluitende begroting voor 2019 en een sluitend FMP 2020 – 2022.
2. De taakstellende bezuinigingen dienen voor de begrotingsjaren 2020 en 2022 concreet te worden ingevuld met bezuinigingsmaatregelen (lastenverlaging en/of
inkomstenverhoging) op programmaniveau, zodat voor die jaren steeds een sluitende begroting tot stand komt.
3. Bij het niet (kunnen) realiseren van een bezuinigingstaakstelling binnen een programma dient bij voorkeur primair binnen ditzelfde programma een alternatief te worden
gevonden. Indien dit niet mogelijk is, dan dient een alternatief te worden gevonden door integrale afweging binnen de totale programma’s (procesafspraak).
4. Tijdens het proces van opstellen van de beleidsplannen/voortgangsnota’s en de begrotingsvoorbereidingen beoordelen of een aanvullende bezuinigingstaakstelling
noodzakelijk is.
5. Bij het opvoeren van nieuw beleid / nieuwe wensen dient dekking te worden aangeven voor hetzelfde begrotingsjaar. Of aangegeven dient te worden welk oud beleid plaats
maakt voor het nieuwe.
6. Rijksregelingen (de decentralisaties Jeugdzorg en Wmo in het sociaal domein) worden uitgevoerd met rijksmiddelen, zonder ‘plus’.
7. De toevoegingen in de algemene uitkering uit het gemeentefonds die we van de rijksoverheid ontvangen voor specifieke beleidsvelden/intensiveringen worden in principe niet
omgezet in ‘stelposten’ voor de bedoelde beleidsterreinen/intensiveringen, tenzij…
8. Doorgaan met het principe gelijkblijvende totale lastendruk waarbij onderlinge uitwisseling tussen de gemeentelijke belastingen mogelijk is (de zogenaamde communicerende
vaten).

Ga naar het programmaplan
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1.3 Financiële uitgangspunten en ontwikkelingen
1.3.2 Actuele financiële positie
Zoals in de inleiding al is aangegeven leidt het ambitieuze collegeprogramma 2018-2022 in 2020 (€ 327.000) en 2022 (€ 90.000) tot een nog in te vullen taakstelling.
Dit betekent dat het realiseren van een structurele weerstandscapaciteit (lees: structureel positief begrotingssaldo) van € 0,2 miljoen in deze collegeperiode (nog) niet is gelukt.
Alleen in het begrotingsjaar 2019 wordt deze gewenste structurele weerstandscapaciteit bereikt.
Hieronder is in één overzicht de actuele financiële positie weergegeven. Daarna volgt een korte toelichting per onderdeel. De uitgebreide toelichtingen zijn terug te vinden in
hoofdstuk 3.1.1 Actualisatie van de financiële positie en het Financieel meerjarenperspectief 2020 – 2022 in de bijlage.
2019

2020

2021

2022

984.000

310.000

18.000

45.000

Collegeprogramma

-454.000

-16.000

Bezuinigingstraject

21.000

404.000

113.000

90.000

-769.000

-760.000

-719.000

-736.000

Gemeentefonds (w.o. algemene uitkering)

415.000

45.000

650.000

500.000

Overige mutaties

113.000

35.000

-17.000

120.000

Actueel begrotingssaldo begroting 2019 *

310.000

18.000

45.000

19.000

Begrotingssaldi bij voortgangsnota 2018

513.000

-18.000

113.000

103.000

2019

2020

2021

2022

Totaal

-4.426.000

-1.514.000

-1.465.000

-1.179.000

-8.584.000

-4.426.000

-1.514.000

-1.465.000

-1.179.000

-8.584.000

VAR

2.846.000

1.184.000

1.195.000

909.000

6.134.000

Overige (bestemmings)reserves

1.580.000

330.000

270.000

270.000

2.450.000

Totaal

4.426.000

1.514.000

1.465.000

1.179.000

8.584.000

STRUCTURELE MUTATIES
Saldo begroting voorafgaand jaar

Toelichting
* exclusief effect septembercirculaire 2018

Mutaties t.o.v. het saldo:

Prijsontwikkeling

INCIDENTELE MUTATIES
Lasten
Collegeprogramma
Overige mutaties
Totaal
Dekking

Ga naar het programmaplan
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1.3 Financiële uitgangspunten en ontwikkelingen
Hieronder is op hoofdlijnen een toelichting te lezen op de verschillen tussen twee begrotingsjaren. Vertrekpunt is de voortgangsnota 2018 met als voordelig saldo in het jaar 2019
€ 984.000. Diverse wensen en mutaties leiden ertoe dat het actuele begrotingssaldo in 2019 € 310.000 bedraagt. Hieronder staan voor het jaar 2019, als ook de jaren erna, de
verklaringen van deze verschillen.
Toelichting collegeprogramma structureel
Ten opzichte van de voortgangsnota 2018 zijn de structurele beleidswensen uit het collegeprogramma toegevoegd. Alle opgenomen beleidswensen zijn terug te vinden in
hoofdstuk 3.1.1 ‘Actualisatie van de financiële positie’ (2019) en voor 2020-2022 in het Financieel Meerjaren Perspectief (FMP 2020 – 2022).
Toelichting bezuinigingstraject
In 2019 staat één bezuinigingsvoorstel dat concreet is ingevuld en gerealiseerd wordt. Voor 2020-2022 zijn 3 bezuinigingsvoorstellen al concreet ingevuld. Daarnaast resteert een
nog in te vullen taakstelling van € 417.000 (in 2020 € 327.000 en in 2022 € 90.000).
Toelichting prijsontwikkeling
Het grootste verschil bij het onderdeel prijsontwikkeling is niet de indexatie van diverse lasten en baten zelf, maar het voorstel dat komt uit het collegeprogramma 2018-2022 om de
OZB niet trendmatig te verhogen. Dit betekent voor begrotingsjaar 2019 een lagere opbrengst van € 111.000. Voor de periode 2020-2022 leidt dit tot een lagere opbrengst van
€ 319.000.
Toelichting gemeentefonds
2019-2022: de effecten van de maart- en de meicirculaire 2018 zijn verwerkt in deze begroting.
Toelichting overige mutaties structureel
2019: betreft enerzijds de extra bijdrage aan de gemeenschappelijke regelingen GGD, WPDA, VRD en RudD. Anderzijds een verhoging van de geraamde inkomsten uit leges en
toeristenbelasting als gevolg van de aantrekkende economie.
Toelichting collegeprogramma incidenteel
Ten opzichte van de voortgangsnota 2018 zijn de incidentele beleidswensen uit het collegeprogramma toegevoegd. Alle opgenomen beleidswensen zijn terug te vinden in het
hoofdstuk 3.1.1 ‘Actualisatie van de financiële positie’ (2019) en voor 2020-2022 in het FMP.
1.3.3 VAR
Incidenteel nieuw beleid
Het totaal van de incidentele nieuwe beleidswensen uit het collegeprogramma 2018-2022 en de voortgangsnota 2018 leidt tot een overschrijding van het gestelde financiële kader
in 2021 (gewenste minimum VAR bedraagt € 3 miljoen). Ten opzichte van de voortgangsnota 2018 is de geraamde onttrekking aan de VAR voor de periode 2019-2022
€ 5,2 miljoen toegenomen (van € 0,9 miljoen naar € 6,1 miljoen). Gegeven de incidentele beleidswensen in 2019 t/m 2022 komt de prognose van de VAR ultimo 2022 uit op bijna
€ 1,5 miljoen (zie tabel hierna).
VAR in relatie tot de WAR
In 2014 is de nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing geactualiseerd, waarbij de effecten van de actuele ontwikkelingen (w.o. de drie decentralisaties in het sociaal domein)
op het weerstandsdeel van de algemene reserve (WAR) inzichtelijk zijn gemaakt. Het ontbreken van een structurele weerstandscapaciteit in onze begroting vormde hierbij een
belangrijk element, net als de toename van de (gekwantificeerde) risico’s, voornamelijk als gevolg van de decentralisaties in het sociaal domein. Vervolgens is besloten om de
hoogte van de WAR op dat moment te verhogen tot € 5,5 miljoen. De prognose van de WAR per eind 2019 is € 5,7 miljoen.

Ga naar het programmaplan
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1.3 Financiële uitgangspunten en ontwikkelingen
Hieronder is de prognose van het verloop van de VAR weergegeven:
Prognose verloop VAR
2019

2020

2021

2022

7.199.000

4.664.000

3.498.000

2.348.000

310.500

18.000

45.000

19.000

Onttrekking

2.845.500

1.184.000

1.195.000

909.000

Prognose stand per 31 december

4.664.000

3.498.000

2.348.000

1.458.000

Prognose stand per 1 januari
Storting

1.3.4 Gemeentelijke lastendruk
We streven er al jaren naar om de gemeentelijke lasten voor inwoners binnen de perken te houden. In de tabel is te zien dat de lastendruk per inwoner gelijk blijft in de jaren 2017
tot en met 2019. Feitelijk is deze zelfs gedaald, aangezien de gemeentelijke lasten de afgelopen jaren niet zijn geïndexeerd. Voor het jaar 2019 stellen we voor om geen
trendmatige ontwikkeling toe te passen op het OZB tarief in 2019. In onderstaande tabel hebben we de gemeentelijke lastenontwikkeling in de afgelopen jaren weergegeven.
jaar

2017
2018
2019

inwoners

afval

riool

ozb

totaal

per inwoner

25.182
25.300
25.385

1.999.000
1.997.000
2.003.000

2.250.000
2.093.000
2.071.000

4.099.000
4.270.000
4.301.000

8.348.000
8.360.000
8.375.000

331
330
330

1.3.5 Bezuinigingstraject
De financiële uitwerking van het collegeprogramma ‘Samen Doen’ leidt tot een nieuwe taakstelling in het FMP. Voorafgaande aan de begrotingsvergadering zullen wij u informeren
over het proces om deze taakstelling concreet ingevuld te hebben bij de komende voortgangsnota/het beleidsplan in het voorjaar van 2019, zodat de begroting 2020 en het FMP
2021 – 2023 structureel sluitend wordt.
1.3.6 Financiële ontwikkelingen
Hieronder zijn de belangrijkste ontwikkelingen weergegeven die (mogelijk) een impact hebben op de financiële positie van onze gemeente. Het gaat hierbij om de ontwikkelingen in
het sociaal domein en de ontwikkelingen in het gemeentefonds.
Sociaal domein
Na de transitie binnen het sociaal domein ligt nu de aandacht op de transformatie. Daarbij sluiten we aan op de leefwereld van onze inwoners. We organiseren samen met de
inwoners wat ze nodig hebben en geven daarmee invulling aan de notitie ‘Samen maak je de route’. Samen met de inwoners, hun omgeving, stichting Attenta, het voorliggend veld
en de aanbieders gaan we werken vanuit een nieuwe aanpak. Vanwege de rol van het voorliggend veld in vroegsignalering en preventie zetten we in op versterking van het
voorliggend veld. Ons beleid is erop gericht dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen aan de samenleving. Deze ingezette transformatie leidt niet per ommegaande tot
verschuiving van duurdere zorg naar goedkopere zorg; hier gaan de kosten voor de baat uit. Op termijn moet dit leiden tot een verschuiving van middelen, waardoor wij structureel
binnen de bestaande (rijks)budgetten alle noodzakelijke en gewenste activiteiten kunnen blijven bekostigen.

Ga naar het programmaplan
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1.3 Financiële uitgangspunten en ontwikkelingen
Septembercirculaire 2018
De uitkomsten van de circulaires van het rijk voor de gemeente fluctueren altijd. De raming van deze inkomsten in onze begroting wordt bepaald door de economische
ontwikkeling, de ontwikkeling van de rijksuitgaven en ontwikkelingen rondom de systematiek voor het bepalen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daardoor is het
maken van de raming complex en onzeker. De ontwikkelingen vanuit de septembercirculaire 2018 zijn bij het opstellen van de begroting nog niet bekend en daarom niet financieel
verwerkt. Wij zullen u over de belangrijkste ontwikkelingen per brief op de hoogte stellen vóór de behandeling van de begroting 2019. De gevolgen van de septembercirculaire
e
2018 worden verwerkt in de 2 begrotingswijziging 2019 en in de voortgangsnota 2019/het beleidsplan.
1.3.7 Conclusie
We zijn de nieuwe bestuursperiode begonnen met een ambitieus collegeprogramma. We hebben, zoals al gezegd in het collegeprogramma, nog iets meer tijd nodig om te
onderzoeken hoe we ons ambitieuze programma en de beschikbare middelen bij elkaar kunnen brengen en daarmee dus invulling te geven aan de nog in te vullen taakstelling in
het financieel meerjaren perspectief. Deze tijd is er, aangezien het jaar 2019 sluitend is. Na vaststelling van de begroting zullen wij u z.s.m. informeren over het proces om deze
taakstelling concreet ingevuld te hebben bij de komende voortgangsnota/het beleidsplan in het voorjaar van 2019, zodat de begroting 2020 structureel sluitend wordt.

De verdere inhoud van de begroting 2019 is als volgt:
De begroting 2019 kent een inleidend hoofdstuk (hoofdstuk 1), de beleidsbegroting (hoofdstuk 2) en de financiële begroting (hoofdstuk 3). Daarnaast is in de bijlage o.a. het FMP
2020 – 2022 opgenomen.
De beleidsbegroting (hoofdstuk 2) bevat:
- Het programmaplan 2019 met daarin de programma’s en een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.
- De verschillende verplichte paragrafen, waaronder de paragrafen lokale heffingen en grondbeleid.
De financiële begroting (hoofdstuk 3) bevat:
- De uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente.
- Een overzicht van de lasten en baten per programma.

Ga naar het programmaplan

terug

inleiding

belangrijke ontwikkelingen

fin. uitgangspunten en ontwikkelingen

vaststelling begroting 2019

1.4 Voorstellen begroting 2019
Aan uw raad wordt voorgesteld:
1) De inhoud van de paragrafen 1.1 Inleiding en 1.2 Belangrijke ontwikkelingen voor kennisgeving aan te nemen.
2) De financiële uitgangspunten, zoals opgenomen in paragraaf 1.3.1, vast te stellen.
3) De inhoud in de paragrafen 1.3.2 t/m 1.3.5 voor kennisgeving aan te nemen.
4) De beleidsbegroting 2019 (hoofdstuk 2) vast te stellen door per programma vast te stellen:
1. De beoogde maatschappelijke effecten (‘wat wij willen’);
2. De te leveren goederen en diensten (‘wat wij gaan doen’);
3. Het totaal van de baten en lasten op programmaniveau (raming baten en lasten).
5) De financiële begroting 2019 (hoofdstuk 3) vast te stellen.
6) De eerste begrotingswijziging 2019 vast te stellen.
7) In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming. Het betreft een onttrekking van totaal € 118.000 aan de diverse reserves ten gunste van de exploitatie (zie paragraaf
3.2.1 Lasten en baten per programma).
8) Het FMP 2020 – 2022 voor kennisgeving aan te nemen.

9 oktober 2018
College van burgemeester en wethouders gemeente Aa en Hunze

Ton Baas (burgemeester), Henk Heijerman, Bas Luinge, Co Lambert (wethouders) en
Marleen Tent (gemeentesecretaris/algemeen directeur).

de secretaris,

de burgemeester,

mr. M. Tent

dhr. T. Baas

Ga naar het programmaplan
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1.5 Vaststelling begroting 2019
Vaststellingsbesluit

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Aa en Hunze in de
openbare vergadering van 8 november 2018.
Met in acht neming van voorgestelde moties en amendementen aangenomen.
De griffier,

De voorzitter,

Mr. E.P. van Corbach

Dhr. T. Baas

Ga naar het programmaplan
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2.1 Programmaplan
Het programmaplan bevat een doorvertaling van de thema’s uit de toekomstvisie en het collegeprogramma. Het programmaplan bevat per programma de ter beschikking staande
budgetten en indien relevant indicatoren.

Het programmaplan is ingedeeld in:

2.1.1 Te realiseren programma’s

2.1.2 Algemene dekkingsmiddelen

2.1.3 Overhead en Vennootschapsbelasting

Ga naar de paragrafen
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2.1.1 Te realiseren programma’s
Uitvoering van de programma’s vindt plaats binnen de thema’s uit de toekomstvisie, en het collegeprogramma.
(klik op de blauwe pijlen om naar het gewenste programma te gaan.)
Programma

0 Bestuur en ondersteuning
1 Openbare orde en veiligheid
2 Verkeer en vervoer
3 Economie
4 Onderwijs
5 Sport, cultuur en recreatie
6 Sociaal domein
7 Volksgezondheid en milieu
8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV)

Ga naar de paragrafen
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1

2

3

4

5

6

7

8

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Wat wij willen
•
•
•
•

We willen een uitnodigend, transparant en inspirerend college zijn, dat helder is over de rol die ze inneemt en samen met anderen op zoek gaat naar de best passende
oplossingen.
We werken mee aan een creatief en innovatief klimaat waarbinnen inwoners de ruimte krijgen om ideeën te ontwikkelen en uit te voeren die bijdragen aan een prettige en
toekomstbestendige leefomgeving. Daarbij werken we van buiten naar binnen en gaan we uit van vertrouwen, maatwerk, ruimte, integraliteit en samenwerking. We willen een
communicatief college zijn dat uitgaat van gelijkwaardigheid en een transparante dialoog.
In de samenwerking met inwoners en diverse samenwerkingspartners bepalen we onze rol door gebruik te maken van de ‘participatietrap’.
We vinden het belangrijk om tot een integrale afweging van deze belangen te komen. Het wordt steeds belangrijker dat we initiatieven op hun publieke waarde
(maatschappelijk effect) gaan waarderen. Dit staat voorop en vervolgens kijken we of en hoe dit juridisch en financieel te realiseren is. Hiermee komen we tot de best
passende uitkomst. Zo zetten inwoners en gemeente zich samen in om maatschappelijke doelen te bereiken.

Wat wij gaan doen
• We geven een vervolg aan College bie’t pad / bij het pad, waarbij we met inwoners in gesprek gaan. Door de praktijk van de dorpsbewoners en
die van de gemeente bij elkaar te brengen, werken we aan beter beleid, plannen en uitvoering.
• We gaan op Expeditie Aa en Hunze om te experimenteren (zoals we ook gedaan hebben met de ‘first time voters’): nieuwe en andere dingen
proberen (en niet meer van hetzelfde) en na die tijd kijken of het gewerkt heeft. Doel van het experiment is meer inwoners actief te betrekken.
• We zijn positief over themajaren, maar bekijken de nadere concretisering ook in relatie tot de druk die dit op de organisatie legt.
• We vertalen het VN-Verdrag betreffende rechten van personen met een handicap naar ons gemeentelijk beleid en leggen daarbij de verbinding
met de Global Goals.
• We zetten het Aa en Hunze panel regulier in onder inwoners om hen te betrekken bij beleidsonderwerpen.
• We vinden het belangrijk om meer initiatieven vanuit de samenleving te gaan faciliteren en stimuleren.
• We gaan de planning en control cyclus herijken op een wijze die aansluit bij de manier waarop we willen gaan sturen en monitoren.
• We zetten in op het verhogen van de kwaliteit van onze (digitale) dienstverlening. We willen onze inwoners nog beter bedienen via de verschillende
kanalen: telefoon, website, balie, post/mail.
• We willen inzetten op kwaliteitsverbetering dienstverlening belastingen.

2019 - 2022
2019 - 2022
2019 - 2021
2019 – 2022
2019 – 2022
2019 – 2022
2019 – 2022
2019
2019

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming
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Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Beleidsindicatoren
Naam indicator
Bezetting
Apparaatskosten

Eenheid
Fte per 1.000 inwoners
Kosten per inwoner

Waarde indicator
6,18
€ 35

Bronjaar
2018
2018

Totaal beleidsindicatoren programma’s (klik hier)
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Programma 1 Veiligheid

Wat wij willen
•

Aa en Hunze is een prachtige plattelands- gemeente. Het is sterk, vitaal en veilig.
Samen met de inwoners zorgen we ervoor dat dit zo blijft en mogelijk nog sterker, leefbaarder, duurzamer en vitaler wordt

Wat wij gaan doen
•

In lijn met het coalitieakkoord zetten we meer in op toezicht en handhaving. We treden actief op tegen ver- rommeling van het landschap, illegale
reclame/bouw, toezicht bij risicovolle evenementen. Daarnaast gaan we behalve bouwcontroles ook steekproefsgewijs andere Wabo-vergunningen
controleren en pakken we het actief toezicht op permanente bewoning van recreatieparken zelf op.

2019 - 2022

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming
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Programma 1 Veiligheid

Beleidsindicatoren

Totaal beleidsindicatoren programma’s (klik hier)
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Programma 2 Verkeer en vervoer

Wat wij willen
•

We willen samen met onze inwoners en ondernemers de leefbaarheid in onze gemeente verder vergroten en het woonklimaat in onze gemeente nog aantrekkelijker
maken.

Wat wij gaan doen

•
•
•
•

Vanuit onze inwoners, dorpen komen met regelmaat vragen en wensen voor op het gebied van aanpassingen in de openbare ruimte zoals het opvullen van
gaten en losliggende stoeptegels. Hier spelen we vlot en adequaat op in.
Om de kwaliteit van ons fietsnetwerk in stand te houden en te versterken gaan we verder met het geven van een kwaliteitsimpuls aan onze fietspaden en met
het realiseren van een
fietspad Amen-Grolloo, een schoolroute Eexterveen(Menweg) en een fietspad langs de Hunze.
Het toepassen van chemische onkruidbestrijding op verharding is niet meer toegestaan. We stellen incidenteel middelen beschikbaar voor alternatieve vormen
van onkruidbestrijding.
Verkeers-en vervoersmaatregelen

2019 – 2022

2019
2019
2019 - 2022

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming
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Programma 2 Verkeer en vervoer

Beleidsindicatoren

Totaal beleidsindicatoren programma’s (klik hier)
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Programma 3 Economie

Wat wij willen
•

•
•
•

In het kader van economie, werk en recreatie staan leefbaarheid, kwaliteit en innovatie centraal. We zijn dienstverlenend, nemen op een actieve en eigentijdse manier
onze positie in, signaleren kansen en sluiten daar het liefst gezamenlijk met inwoners en ondernemers bij aan. Zo bieden we ruimte voor economische ontwikkelingen en
investeringen. We willen ondernemers ruimte bieden om te kunnen inspelen op de bewegingen in de markt. We bieden ruimte voor initiatieven en pakken hierbij de rol die
passend is bij de situatie.
Als lid van de P10 benadrukken we het belang van een versterking in de relatie tussen het platteland en de omliggende steden. Op het gebied van de energietransitie,
recreatie en toerisme, mobiliteit, regionale voedselnetwerken en arbeidsmarktregio zien we een gezamenlijk belang en hebben we elkaar hard nodig.
De recreatie- en toerismesector zijn voor onze gemeente erg belangrijk. Samen met de buurgemeenten en onze recreatieondernemers willen we ons mooie natuurrijke
landschap zorgvuldig beleven, beschermen en benutten.
We dragen bij aan een goede digitale bereikbaarheid, om hiermee de leefbaarheid in de dorpen te verhogen. De ontwikkelingen in het onderwijs, de zorg, het bedrijfsleven en
de recreatiesector vragen daar ook om.

Wat wij gaan doen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

We gaan de economische koersnota actualiseren zodat hij aansluit bij de huidige economische ontwikkelingen.
We bieden ruimte aan ondernemers voor het ontwikkelen van vernieuwende initiatieven. Afhankelijk van onze rol ,passen we (waar nodig) regels toe.
Verruiming van de zondagsopenstelling is voor ons bespreekbaar. Als daar behoefte aan is faciliteren wij het gesprek hierover met ondernemers.
We bepalen heldere profielen voor de bedrijventerreinen in de gemeente en bekijken of er uitbreiding nodig en mogelijk is.
We zetten in op gezonde en toekomst vakantieparken. We faciliteren en stimuleren enerzijds kansrijk ondernemer- schap (vitaliseren van vakantieparken) en
anderzijds het geven van nieuwe waarde aan niet-kansrijke parken (transformatie van vakantieparken).
Samen met de betrokken spelers in het veld voeren we het gesprek om te komen tot een sluitende aanpak zorg, onderwijs, arbeidsmarkt. Met als doel dat
iedereen kan meedoen.
We faciliteren ondernemers actief zodat er meer mogelijkheden ontstaan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een (werk)plek te bieden.
We ondersteunen en faciliteren waar mogelijk en wenselijk lokale initiatieven, al dan niet in samenwerking met marktpartijen, om alle inwoners aangesloten te krijgen
op snelle breedband verbindingen. Wij dragen zorg voor ondersteuning bij vergunningaanvragen, technische ontwerpen, financieringsvraagstukken, afstemming
met aangrenzende gebieden, enz. Hiervoor stellen we extra middelen beschikbaar.
We starten met uw raad het proces op om te komen tot een herijkt strategisch grondbeleid. Hierover gaan we met uw raad in gesprek. Vooruitlopend hierop
gaan we over tot het instellen van een reserve strategisch grondbeleid.
We plaatsen welkomstborden bij de gemeentegrenzen om duidelijk en herkenbaar aan te geven dat men onze gemeente binnenkomt.

Ga naar de paragrafen

2019
2019 – 2022
2019 – 2022
2019 – 2022
2019 – 2022
2019 – 2022
2019 – 2022
2019
2019
2019

terug

0

1

2

4

5

6

7

8

Programma 3 Economie

•

2019

Continuering toeristisch beleid

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming
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Programma 3 Economie

Beleidsindicatoren

Totaal beleidsindicatoren programma’s (klik hier)
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Programma 4 Onderwijs

Wat wij willen
•

We dragen bij aan een goede digitale bereikbaarheid, om hiermee de leef- baarheid in de dorpen te verhogen. De ontwikkelingen in het onderwijs, de zorg, het
bedrijfsleven en de recreatiesector vragen daar ook om.

Wat wij gaan doen
•
•

Vanwege de rol van het voorliggend veld in vroeg signalering en preventie zetten we in op versterking van het voorliggend veld. Dit doen we onder andere door
extra middelen beschikbaar te stellen voor het versterken van voor- en vroegschoolse educatie.
Taalhuis/laaggeletterdheid. We willen laaggeletterden helpen de weg te vinden naar het taalhuis die een aanpak op maat aanbiedt per persoon. Ook blijven we
actief deelnemen in het Bondgenootschap Laaggeletterdheid om activiteiten te ondersteunen om laaggeletterdheid terug te dringen.

2019—2020

2019

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming
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Programma 4 Onderwijs

Beleidsindicatoren
Naam indicator
Absoluut verzuim
Relatief verzuim
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

Eenheid
Aantal per 1.000 leerlingen
Aantal per 1.000 leerlingen
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

2017
0,00
9,09
1,2

Bronjaar
2017
2017
2016

Totaal beleidsindicatoren programma’s (klik hier)
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Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Wat wij willen
•

We verwachten vanuit de samenleving initiatieven die de leefbaarheid in de dorpen vergroten. We stimuleren, faciliteren en initiëren deze initiatie- ven en hebben de
verwachting dat dit als smeerolie gaat dienen, waar- door particulieren en ondernemers ook eerder bereid zijn om initiatief te nemen.

Wat wij gaan doen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2019-2022
We zetten het Aa en Hunze panel regulier in onder inwoners om hen te betrekken bij beleidsonderwerpen.
We faciliteren sportverenigingen omdat ze bijdragen aan de leefbaarheid in onze dorpen. We investeren bijvoorbeeld in Sporthal de Strohalm in
2019
Gasselternijveen, de aanleg van een kunstgrasveld in Gieten en in een duurzame vervanging van de warmtevoorziening voor het zwembad in Annen
2019
We continueren het cultuurbeleid omdat cultuur een belangrijke verbindende rol heeft en bijdraagt aan de leefbaarheid.
2019
We vinden het belangrijk om meer initiatieven vanuit de samenleving te gaan faciliteren en stimuleren.
We vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan het verhogen van de biodiversiteit. Daarom voeren we de pilot ecologisch bermbeheer versneld uit.
2019-2020
2019-2022
Hangende de uit- komsten van de pilot investeren we extra in het ecologische bermbeheer.
We gaan op zoek naar betere en goedkopere manieren voor bestrijding van schadelijke bermplanten. Bijvoorbeeld door in navolging van een buurgemeente
2019-2020
varkens in te zetten.
Gedurende een aantal jaren dragen we op incidentele wijze bij aan de bekostiging van een medewerker communicatie en educatie in het Drentsche Aa gebied.
2019-2021
Dit willen we structureel gaan regelen.
Als uitvloeisel van de uitvoering van het achterstallig boomonderhoud willen we budget beschikbaar stellen voor de herplant van bomen.
2020
2019-2020
We hebben aandacht voor onderhoud, aanleg en verbetering van recreatieve fiets- en wandelpaden en mountainbikeroutes
2019 – 2022
We zetten in op gezonde en toekomstbestendige vakantieparken. We faciliteren en stimuleren enerzijds kansrijk ondernemer- schap (toekomst van
2019-2022
vakantieparken) en anderzijds het geven van nieuwe waarde aan niet-kansrijke parken (transformatie van vakantieparken).

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming
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Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Beleidsindicatoren

Totaal beleidsindicatoren programma’s (klik hier)
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Programma 6 Sociaal domein

Wat wij willen
•
•
•
•

We hebben de ambitie dat alle inwoners op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. De insteek hierbij is van ‘zorgen voor, naar zorgen dat’.
We willen werken vanuit de nieuwe aanpak waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, en integraal en
gebiedsgericht
werken centraal staan.
Wij willen samen met onze partners doorontwikkelen naar een integrale toegang die samen met inwoners en partners op zoek gaat naar de best passende oplossing voor
inwoners. Deze(integrale toegang) vangt trends en signalen op en legt verbindingen om de preventieve aanpak in het sociaal domein te versterken.

Wat wij gaan doen
• Vanwege de rol van het voorliggend veld in vroeg signalering en preventie zetten we in op versterking van het voorliggend veld. Dit doen we onder andere door de al in
gang gezette ontwikkelingen op het terrein van onder andere vroegsignalering bij armoede en schulden, integrale ouderenzorg en kinderen in armoede voort te zetten.
• We organiseren een training voor de gemeente, aanbieders, voorliggend veld, inwoners etc. Doel van de training is om de gedachte achter ‘Samen maak je de route!’ breed
uit te dragen, te laten verinnerlijken en eigenaar- schap te creëren bij alle spelers in het sociaal domein. Een gezamenlijke werkwijze dient een gezamenlijk belang.
• We gaan het sturen en monitoren op het sociaal domein verder door ontwikkelen. Dit doen we in samenspraak met partners en inwoners door in co-creatie de indicatoren
en het maatschappelijk effect te bepalen.
• Meedoen loopt als rode draad door de verschillende wetten in het sociaal domein heen. De komende periode gaan we ontdekken wat nodig is om zoveel mogelijk mensen,
van kleins-af-aan, te laten meedoen aan de samenleving. De kadernota participatie vormt hiervoor een belangrijk kader. Deze nota wordt binnenkort integraal
geactualiseerd, zodat er een duidelijke koppeling gemaakt wordt met de diverse werkterreinen, waaronder het beheer van de openbare ruimte.
• We onderzoeken de mogelijkheden om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren in hun eigen leefomgeving door ze een rol te geven in het beheer
van de openbare ruimte.
• Samen met de betrokken spelers in het veld voeren we het gesprek om te komen tot een sluitende aanpak zorg, onderwijs, arbeidsmarkt. Met als doel dat iedereen kan
meedoen.
• We gaan de 3 functies (inkomen, re-integratie en werkplekken beschut) m.b.t. de Participatiewet per 1-1-2019 integreren in één uitvoeringsorganisatie. De verdere
ontwikkeling naar een geïntegreerde toegang en inzet richting inclusieve arbeidsmarkt volgt vanaf 2019.
• We gaan samen met inwoners en partners ontdekken wat nodig is. Hierbij spelen we in op signalen en behoeften vanuit de samenleving. We pakken de kansen
die de doorontwikkeling op basis van ‘Samen maak je de route!’ verder aanjagen.
• We gaan de samenwerking met Attenta en andere partners de komende periode verder ontwikkelen en versterken.
• We gaan de gemeentelijke taken in het sociaal domein structureel inbedden.
• We voegen bestaande subsidieregelingen i.h.k.v. leefbaarheid en participatie samen in het Samendoenfonds. Met dit fonds bieden we initiatiefnemers financiële
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Programma 6 Sociaal domein

•
•

ondersteuning voor ideeën die de leefbaarheid in de dorpen bevorderen;
We blijven de vernieuwbouwing van de Boerhoorn faciliteren. Door middel van een klankbordgroep doen we dit met een brede vertegenwoordiging vanuit het dorp.
Het toepassen van chemische onkruidbestrijding op verharding is niet meer toegestaan. We stellen incidenteel middelen beschikbaar voor alternatieve vormen van
onkruidbestrijding. En onderzoeken we de mogelijkheden om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren in hun eigen leefomgeving door ze een rol te
geven in het beheer van de openbare ruimte.

2019
2019- 2020

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming
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Programma 6 Sociaal domein

Beleidsindicatoren
Naam indicator
Netto arbeidsparticipatie
Werkloze jongeren
Jongeren met jeugdhulp

Eenheid
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de
beroepsbevolking
% 16 t/m 22 jarigen
% van alle jongeren tot 18 jaar

Waarde indicator
64,8%

Bronjaar
2017

1,11%
8,8%

2015
e
2 halfjaar 2017

Totaal beleidsindicatoren programma’s (klik hier)
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Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Wat wij willen
•

We hechten belang aan een duurzame samenleving. Samen met bedrijven, sectoren en inwoners hebben we een rol in de energietransitie. Dit leidt ertoe dat we samen
de kansen en het maatschappelijk draagvlak voor duurzame energieopwekking en energiebesparing in beeld brengen en vertalen in een Regionale Energie Strategie.
Behalve maatschappelijk draagvlak is ook het behoud van onze landschappelijke kwaliteiten hierbij een belangrijke voorwaarde. We kiezen voor een bottom-up
strategie, waarbij we integrale afwegingen maken en beleidsterreinen verbinden, zoals onder andere mobiliteit, participatie en maatschappelijk vastgoed.

Wat wij gaan doen
•
•
•
•

•

We zetten het programma ‘Jongeren op Gezond Gewicht’ voort omdat we streven naar een samenleving waarin alle kinderen wonen,leren,recreëren en werkenin een
omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is.
We stellen middelen beschikbaar voor het realiseren van glas- en textielcontainers op strategisch veilige plaatsen.
We willen zorgdragen voor een robuuste en betrouwbare containerregistratie en behoeve van efficient containerbeheer en als informatiebron voor het beleid ten
aanzien van belastingen en afvalstromen
De wereld om ons heen verandert. Dit vraagt van ons ook om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. We doen dit op een wijze die past bij Aa en Hunze. We
zetten hierbij het belang van onze inwoners centraal en geven samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties vorm aan een strategie en actieplan
voor de energietransitie. Hierdoor leveren we een bijdrage aan het nationale akkoord.
Het aanbieden van Natuur en Milieu educatie is primair een taak van het onderwijs. In de overgangsfase stellen we als gemeente middelen beschikbaar.

2019 – 2020

2019
2019
2019 – 2022

2019 - 2022

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming
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Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Beleidsindicatoren

Naam indicator
Omvang huishoudelijk restafval
Hernieuwbare elektriciteit

Eenheid
Kg/inwoner
%

Waarde indicator
162
13,4

Bronjaar
2016
2016

Totaal beleidsindicatoren programma’s (klik hier)
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Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

Wat wij willen
•
•
•

We verwachten vanuit de samenleving initiatieven die de leefbaarheid in de dorpen vergroten. We stimuleren, faciliteren en initiëren deze initiatieven en hebben de
verwachting dat dit als smeerolie gaat dienen, waardoor particulieren en ondernemers ook eerder bereid zijn om initiatief te nemen.
De invoering van de Omgevingswet zien wij als een kans om samen met onze inwoners en ondernemers de leefbaarheid in onze gemeente verder te vergroten en het
woonklimaat in onze gemeente nog aantrekkelijker te maken. Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet gaan we aan de slag om de inrichting van onze
dorpen samen met inwoners en ondernemers verder vorm te geven.
We dragen bij aan een goede digitale bereikbaarheid, om hiermee de leefbaarheid in de dorpen te verhogen. De ontwikkelingen in het onderwijs, de zorg, het
bedrijfsleven en de recreatiesector vragen daar ook om.

Wat wij gaan doen
• In lijn met het coalitieakkoord zetten we meer in op toezicht en handhaving. We treden actief op tegen ver- rommeling van het landschap, illegale reclame/bouw,
toezicht bij risicovolle evenementen. Daarnaast gaan we behalve bouwcontroles ook steekproefsgewijs andere Wabo-vergunningen controleren en pakken we
het actief toezicht op permanente bewoning van recreatieparken zelf op.
• We pakken de Omgevingswet vanuit de bedoeling, integraal, in samenhang en in co-creatie met de samenleving op. Dit vraagt flexibiliteit met oog voor wat kan
en mag. We doen dit op onze eigen Aa en Hunze-manier, namelijk solide, realistisch en pragmatisch. Waar zich kansen voordoen, gaan we alvast
experimenteren met de nieuwe manier van werken. We gaan bijv. samen met Avebe, inwoners, provincie, RUD en waterschap een ontwikkelvisie voor de
omgeving van Avebe opstellen.
• We starten met uw raad het proces op om te komen tot een herijkt strategisch grondbeleid. Hierover gaan we met uw raad in gesprek. Vooruitlopend hierop
gaan we over tot het instellen van een reserve strategisch grondbeleid.
• We starten extra pilots voor welstandsvrij bouwen
• Koopcentrum Gieten. Om de kwaliteit en de leefbaarheid van het centrumgebied van Gieten verder te verbeteren komen we met een uitvoeringsprogramma
(voor meerdere jaren) passend binnen de (concept) Omgevingsvisie Centrum Gieten.

2019 e.v

2019
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2019
2019
2019 - 2022

Raming baten en lasten
Resultaat na bestemming
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Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

Beleidsindicatoren

Naam indicator
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Eenheid
In Euro’s
In Euro’s

Waarde indicator
610
661

Bronjaar
2018
2018

Totaal beleidsindicatoren programma’s (klik hier)
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2.1.1.a Beleidsindicatoren programmaplan

Beleidsindicatoren programmaplan
Programma 0 Bestuur en ondersteuning
Naam indicator
Formatie*
Bezetting*
Apparaatskosten*
Externe inhuur*
Overhead*

Eenheid
Fte per 1.000 inwoners
Fte per 1.000 inwoners
Kosten per inwoner
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
% van totale lasten

Waarde indicator
6,18
6,18
€ 35
1%
11 %

Bronjaar
2018
2018
2018
2018
2019

Naam indicator

Eenheid

Waarde indicator

Bronjaar

Verwijzingen Halt
Winkeldiefstallen
Geweldsmisdrijven
Diefstallen uit woningen
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare
ruimte)

Aantal per 10.000 jongeren
Aantal per 1.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners
Aantal per 1.000 inwoners

Programma 1 Veiligheid

52
0,2
2,4
2,0
2,8

2017
2017
2017
2017
2017

Eenheid

Waarde indicator

Bronjaar

Eenheid
%
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

Waarde indicator
42,7
153,8

Bronjaar
2017
2017

Programma 2 Verkeer en vervoer
Naam indicator
Programma 3 Economie
Naam indicator
Functiemenging
Vestigingen (van bedrijven)

Ga naar de paragrafen

terug

2.1.1.a Beleidsindicatoren programmaplan

Beleidsindicatoren programmaplan
Programma 4 Onderwijs
Naam indicator
Absoluut verzuim
Relatief verzuim
Voortijdig schoolverlaters (voorheen vroegtijdig
schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

Eenheid
Aantal per 1.000 leerlingen
Aantal per 1.000 leerlingen
% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

Waarde indicator
0,00
18.65
1,2

Bronjaar
2017
2017
2016

Eenheid
%

Waarde indicator
53,7

Bronjaar
2016

Eenheid
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 – 64 jaar
% 12 t/m 21 jarigen
% kinderen tot 18 jaar
% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de
beroepsbevolking
% 16 t/m 22 jarigen
Aantal per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder
Aantal per 1.000 inwoners van 15 – 64 jaar
% van alle jongeren tot 18 jaar
% van alle jongeren tot 18 jaar
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
Aantal per 1.000 inwoners

Waarde indicator
538,7
1,03%
2,94%
64,8%

Bronjaar
2017
2015
2015
2017

1,11%
24,6
29,9
8,8%
0,9%
0.3%
42

2015
2 halfjaar 2017
e
2 halfjaar 2017
e
2 halfjaar 2017
2017
2017
e
2 halfjaar 2017

Eenheid
Kg/inwoner
%

Waarde indicator
162
13,4

Bronjaar
2016
2015

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
Naam indicator
Niet-sporters

Programma 6 Sociaal Domein
Naam indicator
Banen
Jongeren met een delict voor de rechter
Kinderen in uitkeringsgezin
Netto arbeidsparticipatie
Werkloze jongeren
Personen met een bijstandsuitkering
Lopende re-integratie voorzieningen
Jongeren met jeugdhulp
Jongeren met jeugdbescherming
Jongeren met jeugdreclassering
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

e

Programma 7 Volksgezondheid en milieu
Naam indicator
Omvang huishoudelijk restafval
Hernieuwbare elektriciteit
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Beleidsindicatoren programmaplan
Programma 8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Naam indicator
Gemiddelde WOZ waarde
Nieuw gebouwde woningen
Demografische druk
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Eenheid
Duizend euro
Aantal per 1.000 woningen
%
In Euro’s
In Euro’s

Waarde indicator
223
1,7
84.5
610
661

Bronjaar
2017
2016
2018
2018
2018

Bovenstaande beleidsindicatoren zijn terug te vinden op het dashboard van www.waarstaatjegemeente.nl.
Uitgezonderd de beleidsindicatoren met een *, deze indicatoren zijn gebaseerd op eigen gemeentelijke gegevens.
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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 en bedrag voor onvoorzien

Toelichting

(bedragen * € 1.000)
Realisatie

Begroting

2017

2018*

2019

2020

2021

2022

4.107
1.462
125

4.270
1.347
138

4.301
1.447
142

4.332
1.447
145

4.342
1.447
148

4.352
1.447
151

23.290

23.770

24.247

24.314

24.986

25.486

239

260

260

260

260

260

6.152

7.199

4.664

3.498

2.348

1.458

38.233

35.219

35.140

35.703

35.635

35.781

0

23

23

23

23

23

* Raming inclusief begrotingswijzigingen t/m voortgangsnota 2018.
** Algemene uitkering uit het gemeentefonds o.b.v. de meicirculaire
2018, exclusief integratie-uitkering sociaal domein.
*** Geprognosticeerde stand per 31 december.

Lokale heffingen:
Onroerende zaakbelastingen
Toeristenbelasting
Forensenbelasting
Algemene uitkering uit het
gemeentefonds**
Dividenden
Algemene Reserve***

Totaal algemene dekkingsmiddelen
Bedrag voor onvoorzien

Ga naar de paragrafen

terug

2.1.2 Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen
De inkomsten uit de OZB voor 2019 zijn geraamd op basis van een trend van 0% en de areaalontwikkeling. Daarnaast wordt in het kader van de bezuinigingen (“communicerende
vaten”) een verhoging van de OZB geraamd ter compensatie van lagere lasten voor 2019 in het GRP met als gevolg een verlaging van de rioolrechten van 1% (€ 21.000).
Voor de jaren 2020 t/m 2022 is de raming gebaseerd op de OZB-opbrengst van het voorafgaande jaar plus de meeropbrengst als gevolg van het areaal accres (areaal accres 2020
t/m 2022 € 10.000 per jaar). Ook in 2020 wordt in het kader van de bezuinigingen (“communicerende vaten”) een verhoging van de OZB geraamd als compensatie voor de verlaging
van de rioolheffing met 1% (€ 21.000).
De raming voor de toeristenbelasting wordt in 2019 structureel verhoogd met € 100.000, op basis van de huidige economische ontwikkelingen, de realisatiecijfers uit de jaarrekening
2017 en uit de eerste helft van 2018.
De ramingen voor de forensenbelasting worden bepaald door de raming van een voorafgaand jaar plus de trendmatige ontwikkeling.
Voor het beleid omtrent de lokale heffingen wordt verder verwezen naar paragraaf 2.2.1.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds
De algemene uitkering is berekend op basis van de meicirculaire 2018. Zie voor een verdere toelichting over de algemene uitkering uit het Gemeentefonds in hoofdstuk 3.1.1.

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

Algemene Reserve
Voor 2019 wordt per saldo een onttrekking aan de VAR verwacht van € 2.535.500 (saldo van stortingen ad € 310.500 en onttrekkingen ad € 2.846.000). Voor de periode 2020-2022
wordt per saldo een vermindering van € 3.206.000 (saldo van stortingen ad € 82.000 en onttrekkingen ad € 3.288.000) geraamd. Zie ook het meerjarig verloop van de vrije algemene
reserve in paragraaf 1.3.3.

Saldo financieringsfunctie
De gemeente Aa en Hunze heeft ter financiering van haar activiteiten in het verleden totaal € 14,3 miljoen aangetrokken. De boekwaarde hiervan bedraagt op 1 januari 2019 € 3,2
miljoen. De hiermee gepaard gaande rentelasten bedragen € 62.000 (gemiddeld 2,0%). Deze lasten worden volledig toegerekend aan de diverse programma’s op basis van de
boekwaarde van de investeringen; het rente-omslagpercentage bedraagt 0,5%.

Bedrag voor onvoorzien
In de begroting is een bedrag op genomen van € 23.000.
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2.1.3 Overhead en vennootschapsbelasting
Overzicht van de kosten van overhead
Met ingang van 2017 is het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) gewijzigd. Eén van de wijzigingen betreft de toerekening van overhead.
Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In het gewijzigde BBV worden baten en
lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma’s geregistreerd maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. Hiermee vervalt de noodzaak van een
complexe en veelal ondoorzichtige kostentoerekening aan alle gemeentelijke taken en activiteiten. Deze methodiek is ook van toepassing op de toerekening van rente. De bepalingen
en richtlijnen van de notitie hebben geleid tot aanpassing van het gemeentelijk rentebeleid. Hiervoor is de rentenota 2017 opgesteld. Deze nota is op 29 juni 2017 vastgesteld in de
raad. De bepalingen en richtlijnen voor de toerekening van rente treden in werking met ingang van het begrotingsjaar 2018.
Hiermee winnen begroting en verantwoording aan transparantie; de raad kan beter sturen op de bedrijfsvoering. Bovendien kan door het hanteren van een eenduidige systematiek
een betere vergelijking worden gemaakt met andere gemeenten.
Om de raad op eenvoudige wijze meer inzicht te geven in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en ook meer zeggenschap over die kosten te geven is een
apart overzicht opgenomen van de kosten van de overhead. Dit overzicht is opgenomen bij het overzicht ‘Lasten en baten per programma’, in onderdeel 3.2.1. In de paragraaf
financiering (2.2.4) is de toerekening van rente verder uitgewerkt.

Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting
Per 1 januari 2016 is de VPB voor gemeenten ingevoerd. Indien met name grondbedrijf winstgevend is dient vennootschapsbelasting te worden betaald. De opbrengsten van het
grondbedrijf worden dan opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting. Tevens dient het aan deze activiteiten toe te rekenen vermogen te worden gewaardeerd op de fiscale
openingsbalans. De beoordeling van de winstgevendheid is ingewikkeld en landelijk nog onderwerp van discussie. Uit eigen berekeningen blijkt dat het te betalen bedrag aan VPB op
de grondexploitaties is op korte termijn beperkt is. De berekening voor 2016 ligt ter beoordeling bij de belastingdienst. Dit is mogelijk anders indien een (enorm) herstel in de
vastgoedmarkt optreedt in 2018. Naarmate meer tijd verstrijkt neemt het risico op een (hoger) te betalen bedrag aan VPB toe. Voorzichtigheidshalve wordt het in de begroting van
2017 opgenomen bedrag van € 26.000 meegenomen naar 2018.
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lokale heffingen

weerstandsvermogen

kapitaalgoederen

financiering

bedrijfsvoering

verbonden partijen

grondbeleid

2.2 De paragrafen
Door middel van de paragrafen wordt per onderwerp een dwarsdoorsnede van de begroting gegeven.

De volgende paragrafen zijn opgenomen:

2.2.1 Lokale heffingen

2.2.2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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
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.12,2 % 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
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

Forensenbelasting
- Waarde tot € 50.000
- Waarde van € 50.000 tot € 75.000
- Waarde van € 75.000 tot € 130.000
- Waarde van € 130.000 tot € 200.000
- Meer dan € 200.000

Toeristenbelasting

Afvalstoffenheffing
- Eenpersoonshuishouding
- Meerpersoonshuishouding
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2018

2019

0,1265%
0,2032%
0,1109%

0,1236%
0,2043%
0,1124%

262,00
395,00
530,00
664,00
797,00

269,00
406,00
544,00
682,00
819,00

1,20

1,20

152,50
203,00

152,50
203,00

terug

weerstandsvermogen

financiering

kapitaalgoederen

bedrijfsvoering

verbonden partijen

grondbeleid

2.2.1 Lokale heffingen

Tarieven(vervolg)
Rioolheffing
- WOZ-waarde van € 0 tot € 15.000
- WOZ-waarde van € 15.000 tot € 50.000
- WOZ-waarde van € 50.000 tot € 100.000
- WOZ-waarde van € 100.000 tot € 150.000
- WOZ-waarde van € 150.000 tot € 250.000
- WOZ-waarde van € 250.000 tot € 400.000
- WOZ-waarde van € 400.000 tot € 600.000
- WOZ-waarde van € 600.000 tot € 800.000
- WOZ-waarde van € 800.000 tot € 1.000.000
- WOZ-waarde van € 1.000.000 tot € 2.000.000
- WOZ-waarde van € 2.000.000 tot € 3.000.000
- WOZ-waarde van € 3.000.000 tot € 5.000.000
- WOZ-waarde van € 5.000.000 tot € 10.000.000
- WOZ-waarde van € 10.000.000 tot € 25.000.000
- WOZ-waarde van € 25.000.000 tot € 50.000.000
- WOZ-waarde vanaf € 50.000.000

2018

2019

0,00
57,00
125,00
157,00
167,00
176,00
203,00
225,00
270,00
455,00
2.790,00
5.580,00
6.928,00
9.253,00
13.717,00
27.900,00

0,00
55,00
121,00
153,00
163,00
172,00
197,00
218,00
262,00
441,00
2.706,00
5.413,00
6.720,00
8.975,00
13.305,00
27.063,00

Geraamde inkomsten (afgerond op € 1.000)
Geraamde inkomsten
2018*

OZB
Forensenbelasting
Toeristenbelasting
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Leges omgevingsvergunning
Leges burgerzaken
Lijkbezorgingsrechten
Overige leges (programma 1, 2 en 3)
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4.270.000
138.000
1.347.000
1.997.000
2.093.000
381.000
450.000
130.000
17.000

2019 **

4.301.000 ***
142.000
1.447.000
2.003.000
2.071.000
531.000
390.000
133.000
17.000

*
Raming inclusief begrotingswijzigingen.
** Raming primitieve begroting inclusief voorstellen collegeprogramma.
*** Inclusief areaalaccres 2019, compensatie verlaging rioolrecht.
.
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2.2.1 Lokale heffingen
Beleid ten aanzien van de lokale heffingen
OZB
In het belastingjaar 2019 worden de onroerende zaakbelastingen geheven op basis van de WOZ-waarden die naar peildatum 1 januari 2018 worden vastgesteld. Uit voorlopige
berekeningen blijkt dat de gemiddelde waarde van woningen ten opzichte van peildatum 1 januari 2017 is gestegen met 4,5%. De gemiddelde waarde van niet-woningen is met 1%
gestegen ten opzichte van deze peildatum.
Voor de berekening van het tarief voor de OZB voor 2019 gaanwe uit van de OZB-opbrengst 2018, vermeerderd met areaaluitbreiding. Daarnaast wordt in het kader van de
bezuinigingen, via de zogenaamde uitruil van belastingen (‘communicerende vaten’), nog een extra opbrengst geraamd ter compensatie van de verlaging rioolheffing (€ 21.000). De
totale opbrengst voor 2019 wordt geraamd op € 4.301.000.
De lokale lasten van burgers worden gezien als ‘communicerende vaten’, omdat het er voor de inwoner uiteindelijk om gaat wat zijn totale lastendruk is. Daarom kan een verlaging
van de opbrengsten voor de rioolheffing gecompenseerd worden door een even grote verhoging van de opbrengst OZB. 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 de 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 2019 met dagtekening 31 januari 2019 worden opgelegd.
Herwaardering naar waardepeildatum 1 januari 2018
De Wet WOZ stelt steeds hogere eisen aan de WOZ-administratie. De WOZ-waarde wordt voor veel doeleinden gebruikt en de WOZ-waarde van woningen is openbaar.
De WOZ-waarde wordt door de gemeente gebruikt voor het bepalen van het tarief voor de onroerende zaak belastingen, de rioolheffing en de forensenbelasting. De belastingdienst
gebruikt de WOZ-waarde voor de inkomstenbelasting, schenkbelasting en erfbelasting. Het waterschap gebruikt de WOZ-waarde voor watersysteemheffing. Sinds oktober 2015 wordt
de WOZ-waarde ook gebruikt voor het woningwaarderingsstelsel, een systeem om de maximale huurprijs voor woningen in de gereguleerde huursector te bepalen.
De WOZ-administratie is één van de zogeheten basisadministraties. De WOZ-gegevens worden uitgewisseld met de landelijke voorziening WOZ.
Momenteel zijn we volop bezig met de herwaardering van onroerende zaken naar waardepeildatum 1 januari 2018. 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 WOZ-waardering vindt jaarlijks plaats. De periode tussen de peildatum en de aanvang van het tijdvak is 1 jaar. In het jaar 2019 zal er een nieuw WOZ-tijdvak ingaan met
waardepeildatum 1 januari 2018.
De beschikkingen voor het jaar 2019 moeten voor 1 maart 2019 worden verzonden. De WOZ-beschikking wordt gecombineerd met de aanslag gemeentelijke belastingen opgelegd
met dagtekening 31 januari 2019.
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2.2.1 Lokale heffingen
Afvalstoffenheffing
Als uitgangspunt voor de bepaling van het tarief voor de afvalstoffenheffing geldt 100% kostendekkendheid. De kosten van de gemeentereiniging worden voor 2019 geraamd op
€ 2.003.000.
Heffingssystematiek
De afvalstoffenheffing is een tijdvakafhankelijke heffing. Dit betekent dat bij vestiging een aanslag naar tijdsgelang wordt opgelegd en dat bij verhuizing naar een andere gemeente of
overlijden een vermindering naar tijdsgelang wordt verleend.
Berekening van kostendekkendheid afvalstoffenheffing
(bedragen x € 1.000)
Kosten taakveld
Inkomsten taakveld
Netto kosten taakveld

2.058
-669
1.389

Toe te rekenen kosten:
Overhead
Rente
BTW
Kwijtschelding
Totaal kosten

209
40
314
51
2.003

11%
2%
16%
2%

Opbrengst heffingen

2.003

100%

69%

De BTW is berekend over de kosten die daarvoor in aanmerking komen.
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2.2.1 Lokale heffingen
Rioolheffing
De rioolheffing is een bestemmingsbelasting en dient ter bekostiging van de gemeentelijke watertaken voor afvalwater, hemelwater en grondwater. 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 € 2.071.000. Hierop is een bedrag van € 21.000 in mindering gebracht in verband met lagere lasten voor de gemeentelijke watertaken (zie ook de tekst
m.b.t. de ‘communicerende vaten’ bij het onderdeel OZB).

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.
Berekening van kostendekkendheid rioolheffing
(bedragen x € 1.000)
Kosten taakveld
Inkomsten taakveld
Netto kosten taakveld

1.477
-3
1.474

Toe te rekenen kosten:
Overhead
Rente
BTW
Straatvegen
Slootonderhoud
Vijveronderhoud
Totaal kosten

224
140
58
31
107
38
2.071

11%
7%
3%
1%
5%
2%

Opbrengst heffingen

2.071

100%

71%

De BTW is de bevroren BTW component die met ingang van de intrede van het BTW compensatiefonds wordt berekend over de exploitatielasten.
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2.2.1 Lokale heffingen
Toeristenbelasting
Het tarief per persoon per overnachting bedroeg in 2018 € 1,20.
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. Het Recreatieschap Drenthe heeft voorgesteld om voor 2016 een tarief te hanteren van € 1,05 en dit tarief voor de komende 4 jaren te laten stijgen met
€ 0,05. Hierbij adviseren ze een bandbreedte van 20% om af te wijken van het voorgestelde tarief.
In het kader van de bezuinigingen, de bevriezing van de tarieven in 2014 en 2015, de gemiddelde tarieven in Drenthe en landelijk en rekening houdend met de bandbreedte van 20%
om af te wijken van het voorgestelde tarief, is het tarief voor belastingjaar 2018 en 2019 vastgesteld op € 1,20. De geraamde opbrengst toeristenbelasting 2019 bedraagt € 1.447.000.
Tot 2018 hanteerden we voor het opleggen van de aanslagen toeristenbelasting het systeem waarbij in het belastingjaar een voorlopige aanslag werd opgelegd op basis van 75% van
het aantal overnachtingen van het voorgaande jaar. Na afloop van het belastingjaar werd een definitieve aanslag opgelegd op basis van de werkelijke overnachtingen die in het
belastingjaar hebben plaatsgevonden. Omdat het aantal vragen over beide aanslagen is toegenomen, met name over de berekening en verrekening, en de kosten van
aanslagoplegging en invordering steeds hoger worden, wordt geen voorlopige aanslag meer opgelegd.
Evenals in voorgaande jaren 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
Voor belastingjaar 2019 stellen wij voor om de tarieven trendmatig te verhogen met 2,7%. De geraamde inkomst voor 2019 bedraagt € 142.000.
Met ingang van 1 januari 2019 worden de waarden opnieuw vastgesteld naar waardepeildatum 1 januari 2018. Uit marktanalyse blijkt dat de gemiddelde waarde van
recreatiewoningen in de periode tussen de peildatum 1 januari 2017 en 1 januari 2018 is gestegen (ca. 4% stijging). De waardeklassen hoeven daarom niet te worden verlaagd of
verhoogd.
Lijkbezorgingsrechten
Voor belastingjaar 2019 stellen wij voor om de tarieven trendmatig te verhogen met 2,7%. De geraamde inkomst voor 2019 bedraagt € 133.000.
Leges
Voor de bepaling van de tarieven voor de leges geldt als uitgangspunt dat deze maximaal 100% kostendekkend mogen zijn. Vanuit de organisatie is in 2017 gekeken naar de
kostendekkendheid van de leges omgevingsvergunning. Dit omdat door het verruimen van de mogelijkheden van vergunningsvrij bouwen en beperkte nieuwbouw de leges structureel
achterbleven bij de raming. Dit gedeelte is tegen het licht gehouden. Er is gekeken naar het verschil in kostendekkendheid en naar de mogelijkheid om tot een vereenvoudiging van
de tariefsopbouw te komen. Het uitgangspunt hierbij is dat kleinere bouwprojecten niet te zwaar mogen worden belast. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn de bouwleges voor 2017
al substantieel verhoogd. Voor 2018 zijn de tarieven vervolgens alleen trendmatig verhoogd. Wij stellen dan ook voor om de leges in 2019 wederom alleen trendmatig te verhogen
met 2,7% met uitzondering van de bij wet geregelde legesbedragen. De opbrengst voor de bouwleges, leges burgerzaken en overige leges bedraagt € 938.000.
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2.2.1 Lokale heffingen
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.
De kwijtscheldingsverzoeken worden sinds 2011 beoordeeld door Hefpunt in Groningen. Het Hefpunt in Groningen is dit jaar overgegaan in het Noordelijk Belastingkantoor.
Voor kwijtschelding van zowel de gemeentelijke belastingen als de waterschapsbelasting hoeven inwoners maar één formulier in te vullen. Wie al eens kwijtschelding heeft
ontvangen, ontvangt automatisch opnieuw kwijtschelding als er sprake is van ongewijzigde omstandigheden.

Lokale lastendruk
In onderstaande tabel wordt de lokale lastendruk per inwoner in euro’s weergegeven over de jaren 2017 t/m 2019:
jaar

2017
2018
2019

inwoners

afval

riool

ozb

totaal

per inwoner

25.182
25.300
25.385

1.999.000
1.997.000
2.003.000

2.250.000
2.093.000
2.071.000

4.099.000
4.270.000
4.301.000

8.348.000
8.360.000
8.375.000

331
330
330

We streven er al jaren naar om de gemeentelijke lasten voor inwoners binnen de perken te houden. Dit is ons gelukt. In de tabel is te zien dat de lastendruk per inwoner gelijk blijft in
de jaren 2017 tot en met 2019. Voor het jaar 2019 stellen we voor om geen trendmatige ontwikkeling toe te passen op het OZB tarief in 2019. Een trend die we wederom doorbreken
als gevolg van de positieve economische omstandigheden waarin we verkeren. In de tabel hierboven hebben we de gemeentelijke lastenontwikkeling in de afgelopen jaren
weergegeven.
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2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust (solide) onze begroting is. Dit is van belang wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet.
Het weerstandsvermogen is de weerstandscapaciteit (de beschikbare financiële middelen om niet begrote kosten te kunnen dekken) minus alle risico’s (waarvoor geen maatregelen
zijn getroffen én die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op onze financiële positie).

Weerstandscapaciteit
Incidentele en structurele weerstandscapaciteit
Er wordt, door de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit.
Met incidentele weerstandscapaciteit wordt bedoeld de aanwezige financiële middelen om eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen, zonder dat dit invloed heeft op de
voortzetting van de gemeentelijke taken op het huidige niveau. Met structurele weerstandscapaciteit worden de aanwezige financiële middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen
worden om structurele tegenvallers op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van het beleid op het huidige niveau.
1. Incidentele weerstandscapaciteit
Onder de incidentele weerstandscapaciteit vallen:
a. De vrije algemene reserve (VAR) en het weerstandsdeel van de vrije algemene reserve (WAR)
b. De algemene reserve grondbedrijf
c. De overige vrije reserves (waarvoor nog geen wettelijke verplichtingen zijn aangegaan)
2. Structurele weerstandscapaciteit
Onder de structurele weerstandscapaciteit vallen:
a. Het budget dat geraamd is voor onvoorziene uitgaven en het begrotingssaldo
b. De onbenutte belastingcapaciteit, dit is het verschil tussen de norm en de opbrengst
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2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Incidentele weerstandscapaciteit (verwachting per 31 december 2019)

Toelichting

- Vrije Algemene Reserve (VAR)*
- Weerstandsdeel Algemene Reserve (WAR)
- Algemene Reserve Grondbedrijf
- Overige Vrije Reserves

4.664.000
5.653.000
5.259.000
-

Totaal incidentele weerstandscapaciteit
Structurele weerstandscapaciteit
Onbenutte belastingcapaciteit:
- OZB-tarief
- Rioolheffing kostendekkend tarief
- Afvalstoffen kostendekkend tarief
Totaal
Verschil tussen norm en opbrengst
Bij:
Raming onvoorzien
Begrotingssaldo 2018
Totaal structurele weerstandscapaciteit
Totaal weerstandscapaciteit (incidenteel + structureel)

15.576.000

*

Stand van de VAR inclusief de voorgestelde onttrekking in 2019 van
€ 2.845.500, zie de uiteenzetting financiële positie in paragraaf 3.1.1.

** 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 2019 is deze norm
4
%. Op gemeentelijk niveau kan en mag van deze norm worden afgeweken.
(a)
*** De raming is inclusief € 21.000 voor ‘communicerende vaten’ riool
en € 10.000 areaaluitbreiding.

opbrengst

4.301.000
2.071.000
2.003.000
8.375.000

lasten/norm

***

4.441.000
2.071.000
2.003.000
8.515.000

**

**** Structurele begrotingsruimte 2019, zie de uiteenzetting financiële positie in
paragraaf 3.1.1.

140.000
23.000
310.500
473.500

****

16.049.500

(a+b)

(b)

Toelichting weerstandscapaciteit (verschillen t.o.v. de begroting 2018)
Ten opzichte van begroting 2018 is de incidentele weerstandscapaciteit vooral afgenomen door de geplande uitgaven voor de incidentele beleidswensen. Zie hiervoor ook de
uiteenzetting financiële positie in paragraaf 3.1.1. De structurele weerstandscapaciteit is enigszins afgenomen (€ 0,2 miljoen), met name door een lagere positieve begrotingssaldo in
2019 t.o.v. 2018.
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2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Beleid weerstandscapaciteit en risico’s
In de raadsvergadering van 17 december 2014 is de ‘nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Gemeente Aa en Hunze 2014’ vastgesteld. In deze nota is te lezen hoe de
berekening van de risico’s tot stand komt. Het risicobedrag wordt bepaald door het ingeschatte bedrag van het risico te vermenigvuldigen met de ingeschatte kans dat een risico zich
voordoet.
Weerstandsvermogen
De berekening van de weerstandscapaciteit vindt plaats in de voorgaande tabel. Het incidentele en het structurele weerstandsvermogen wordt bepaald door het totaal bedrag van de
geïnventariseerde incidentele en structurele risico`s af te trekken van de incidentele en structurele weerstandscapaciteit (weerstandscapaciteit -/- risicobedragen =
weerstandsvermogen). Daarna wordt het totale weerstandsvermogen bepaald door de incidentele en structurele weerstandscapaciteit bij elkaar op te tellen.
Het weerstandsvermogen is voldoende als de geschatte financiële tegenvallers kleiner zijn dan het saldo van de weerstandscapaciteit. Deze uitkomst is in een cijfer uitgedrukt en dit
cijfer is logischerwijs geen ‘hard’ gegeven, omdat de bedragen gebaseerd zijn op diverse schattingen.
In onderstaand overzicht is het weerstandsvermogen berekend. De risico’s en kansen zijn voor de begroting 2019 geschat aan de hand van gesprekken met de betrokken
medewerkers. De inschatting leidt tot een positief weerstandsvermogen van € 15,2 miljoen in 2019. Op basis van de cijfers in 2019 kunnen we concluderen dat de incidentele
weerstandscapaciteit positief is en dat de structurele weerstandscapaciteit negatief is geworden (€ 0,5 miljoen), als gevolg van een toename van de structurele risico’s. Dit betekent
dat de geschatte structurele risico`s niet meer volledig met structurele middelen kunnen worden ‘opgevangen’.
Het totale weerstandsvermogen blijft ruim € 15 miljoen.
Risicomatrix
Incidenteel
Risico's
1 Decentralisaties sociaal domein
2 Verbonden partijen structureel
3 Verbonden partijen incidenteel
4 Algemene Uitkering Gemeentefonds
5 Planschade
6 Grondexploitatie
7 Bodemsaneringskosten
8 Asbestsaneringen
9 Juridische risico's

Structureel

x
x

1.000
50
150
1.000
50
2.643
100
250
100

x
x
x
x
x
x
x

Totaal

Kans

Risicobedrag
X 1.000
50%
15%
50%
50%
40%
50%
50%
60%
20%

500
7,5
75
500
20
1.321,5
50
150
20
2.644

Totaal incidenteel

1.637

Totaal structureel

1.008
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2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Berekening weerstandvermogen
(x 1.000)

Incidentele weerstandscapaciteit
Incidenteel risicobedrag
Incidenteel weerstandvermogen

15.576
1.637

Structurele weerstandcapaciteit
Structureel risicobedrag
Structureel weerstandvermogen
Totaal

474
1.008

15.717

-534
15.183

Toelichting risico’s
1.

Decentralisaties sociaal domein
De decentralisaties die met ingang van 2015 hun beslag hebben gekregen, hebben grote bestuurlijke, financiële en organisatorische gevolgen. Financieel uitgangspunt hierbij is
de uitvoering van de desbetreffende taken binnen de daarvoor beschikbare budgetten. Als buffer is er een incidenteel bedrag van ca. € 1,5 miljoen beschikbaar. Het is maar de
vraag of deze incidentele buffer afdoende is de komende jaren, mede vanwege het grillige verloop van de budgetten, het te verwachten nadeel in 2018 en de stijgende kosten .
Daarnaast is het noodzakelijke te investeren in preventie en voorliggend veld hetgeen ook beslag legt op de incidentele buffer. Vandaar ook dat we de decentralisaties in het
sociaal domein als potentieel structureel risico hebben benoemd.

2/3. 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 (kans 15%); veelal is er een redelijk voorspelbare stijging van de
jaarlijkse exploitatielasten voor zover het de bedrijfsvoeringslasten betreft. De ontwikkeling van de programmakosten binnen de verbonden partijen is afhankelijk van de
inhoudelijke beleidsontwikkeling bij het rijk en de deelnemende gemeenten. Omdat het risicoprofiel van gemeenschappelijke regelingen in zijn totaal laag wordt ingeschat, is er
geen risico inschatting per afzonderlijke verbonden partijen.
Op de korte termijn is de risico inschatting toegenomen in verband met de splitsing van de GR Alescon en de in vlechting van dit afgesplitste deel in de GR WPDA. Naar
verwachting zal dit frictiekosten met zich meebrengen waarvan de hoogte niet exact is in te schatten.
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.
4.

Algemene Uitkering Gemeentefonds
De economische ontwikkeling, de ontwikkeling van de rijksuitgaven en ontwikkelingen rondom de systematiek voor het bepalen van de algemene uitkering uit het
gemeentefonds, maken het bepalen van de raming van deze inkomsten in onze begroting steeds complex. Deze onzekerheid neemt, met name, voor de toekomstige ramingen
verder toe. Daarom opgenomen als potentieel structureel risico.
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2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
5.

Planschade
In procedures met betrekking tot het wijzigen van bestemmingsplannen kan voor individuele burgers planschade ontstaan. In een aantal gevallen kunnen de hieruit
voortvloeiende kosten worden opgenomen in de exploitatie van het desbetreffende plan. Daar waar mogelijk wordt de planschade afgewenteld op de initiatiefnemer. Het
resterende geschatte risico is hier opgenomen.

6.

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. Zie verder de paragraaf Grondbeleid voor de inhoudelijke toelichting.

7.

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 kunnen
komen, zijn momenteel vooralsnog niet in te schatten en daarom als risico benoemd in deze paragraaf.

8.

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, daarom opgenomen als risico.

9.

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 (al specifiek benoemd als risico). Voor een
deel zijn de risico’s die de gemeente lopen 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 toenemen.
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2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Financiële kengetallen
In de raadsvergadering van 17 december 2014 is de ‘Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Gemeente Aa en Hunze 2014’ vastgesteld. Daarin is voorgesteld dat de
houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG jaarlijks zal worden uitgevoerd en opgenomen, als aanvullende beoordeling van het weerstandsvermogen in deze paragraaf van
de begroting. Inmiddels is dit besluit achterhaald omdat het BBV is gewijzigd. Daarin is bepaald dat in deze paragraaf verplicht financiële kengetallen moeten worden opgenomen.
Het gaat om de volgende kengetallen:
Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Solvabiliteitsratio
Structurele exploitatieruimte
Grondexploitatie
Belastingcapaciteit

Financiële kengetallen
Begroting 2019
Kengetallen:
Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen
Solvabiliteitsratio
Structurele exploitatieruimte
Grondexploitatie
Belastingcapaciteit

Verloop van de kengetallen
Rekening 2017
Begroting 2018
11 %
33 %
6%
33 %

Begroting 2019
31 %
31 %

Begroting 2020
29 %
29 %

Begroting 2021
28 %
29 %

Begroting 2022
26 %
26 %

66 %
5%
19 %
91 %

51 %
1%
12 %
91%

51 %
0%
10 %
91%

50 %
0%
8%
91%

50 %
0%
6%
91 %

53 %
2%
18 %
91 %

Beoordeling kengetallen
Met ingang van begroting 2016 worden bovenstaande kengetallen opgenomen om inzicht te geven in de ontwikkeling van de financiële positie van onze gemeente.
Vanaf begrotingsjaar 2017 zijn wij verplicht vanuit het BBV om de kengetallen meerjarig op te nemen. De provincie Drenthe heeft in haar toezichtbrief van 18 december 2015 een
categorie-indeling voor de kengetallen gemaakt. Op basis van deze categorie-indeling, vallen wij voor alle kengetallen in begrotingsjaar 2019 in de meest gunstige en daarmee minst
risicovolle categorie.
Netto schuldquote
De netto schuldquote geeft inzicht in de omvang van de netto schuldenlast ten opzichte van jaarlijkse baten. In de VNG-handreiking “Houdbare Gemeentefinanciën” is aangegeven
dat wanneer de schuld lager is dan het begrotingstotaal (<100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als onvoldoende. Door het lage bedrag aan
langlopende leningen (verwachting per ultimo 2018 < € 3,2 miljoen) is onze netto schuldquote fors lager (en dus positiever) dan de gestelde ‘norm’ van < 100%.
De netto schuldquote wordt als volgt berekend:
Netto schuld = (onderhandse leningen + overige vaste schulden + kortlopende schuld + overlopende passiva) -/- (langlopende uitzettingen + kortlopende vorderingen + liquide
middelen + overlopende activa)
Netto schuldquote = netto schuld / totale baten (vóór bestemming)
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen = (netto schuld -/- verstrekte leningen) / totale baten (vóór bestemming)
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2.2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio wordt berekend als het percentage van het totale eigen vermogen te delen door het balanstotaal. De solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee het bezit
gefinancierd is met eigen vermogen. In de VNG-handreiking is aangegeven dat wanneer een solvabiliteitsratio hoger is dan 30% dit als voldoende kan worden bestempeld en lager
dan 20% als onvoldoende. De solvabiliteitsratio van onze gemeente is derhalve goed te noemen.
Solvabiliteitsratio = eigen vermogen / totaal vermogen
Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte wordt berekend als het percentage van het verschil tussen structurele baten en lasten te delen door het totaal van de baten (exclusief mutaties
reserves). De maatstaf geeft aan hoeveel structurele vrije ruimte aanwezig is in de begroting. Met ingang van de begroting 2016 is er sprake van een structurele exploitatieruimte
(structurele weerstandscapaciteit). Dit is mede het gevolg van de ingezette nieuwe bezuinigingsopgave. Richting begrotingsjaar 2020 loopt dit kengetal terug naar 0%, vanaf dat jaar
wordt op dit moment geen structureel overschot meer begroot.
Structurele exploitatieruimte = (structurele baten -/- structurele lasten) / totale baten (vóór bestemming)
Grondexploitaties
De ratio grondexploitatie wordt berekend als het percentage van de boekwaarde van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEG) en bouwgronden in exploitatie (BIE) te delen door
het totaal van de baten (vóór bestemming). Er is geen VNG norm voor de hoogte van deze ratio. Hoe lager de ratio hoe lager het risico voor de gemeente (hoe groter de
grondposities, hoe navenant groter het risico).
Ratio grondexploitaties = boekwaarde van in- en nog niet in exploitatie genomen gronden / totale baten (vóór bestemming)
Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit wordt berekend als het percentage woonlasten voor een gezin voor de OZB, riool- en afvalstoffenheffing bij een gemiddelde WOZ-waarde gedeeld door het
landelijk gemiddelde. We zitten onder het landelijke gemiddelde.
Belastingcapaciteit = (landelijk gemiddelde woonlasten -/- gemeentelijk gemiddelde woonlasten) / gemeentelijk gemiddelde woonlasten
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2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen
Wegen
Basisgegevens/uitgangspunten
De gemeente Aa en Hunze heeft 2.869.788 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 het najaar van 2016 is het Beleidsplan wegen voor de periode van 2016-2020 door de Raad 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.
In het nieuwe Beleidsplan is als uitgangspunt het kwaliteitsniveau Basis gecontinueerd. Kwaliteitsniveau Basis staat gelijk aan de ondergrens van verantwoord wegbeheer volgens de
CROW-wegbeheersystematiek (Centrum Regelgeving en Ontwerp Weg- en waterbouw). De afgelopen onderhoudsperioden hebben uitgewezen dat dit kwaliteitsniveau een prima
uitgangspunt is om ook in de toekomst verantwoord wegbeheer binnen de gemeente uit te blijven voeren.
B. Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
e
In het najaar van 2016 is de onderhoudsplanning en begroting door het college vastgesteld voor de planperiode 2016-2020. Het onderhoudsplan is, gelijk met het Beleidsplan, in 4
kwartaal van 2016 ter kennisname aan de Raad gebracht.
C. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Uit de gehouden inspecties en opstellen van de meer jaren ramingen is in 2017 geconstateerd dat het bedrag, vanuit de exploitatie in de voorziening wegenonderhoud gestort, met
€ 120.000 naar beneden kon worden bijgesteld. De gemiddelde investering voor het onderhoud voor de planperiode 2016-2020 is nu € 616.000,- per jaar.
D. Voortgang
Na uitvoering van het onderhoudsprogramma voor 2016/2017 en 2018, is eind 2018 een nieuwe visuele weginspectie uitgevoerd. Zodra de resultaten bekend zijn, kan bepaald
worden of de gehanteerde uitgangspunten nog steeds voldoen of dat (eventueel) bijstelling noodzakelijk is. Na actualisatie volgt het onderhoudsprogramma voor de resterende jaren
2019-2020.

Water en kunstwerken
A. Het Beleidskader
De gemeente Aa en Hunze heeft 125 ha binnenwater. Daarnaast heeft de gemeente 37 vaste bruggen, 12 beweegbare bruggen, 13 steigers, 8 andere voorzieningen zoals bv.
1
rolpalen, kademuur, leuningen e.d. en 5.310 m walbeschoeiing.
B. Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties.
Het jaarlijkse onderhoud wordt uitgevoerd op basis van het beheerprogramma bruggen. In de begroting is hiervoor een structureel budget opgenomen.
C. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
In de begroting 2019 is een bedrag van € 171.000 aan directe kosten opgenomen voor het onderhoud van sloten, bermsloten, sluizen en waterkeringen. Daarnaast is een bedrag van
€ 124.000 opgenomen voor regulier onderhoud aan waterstaatkundige werken, zoals bruggen, kano- en vissteigers. Voor groot onderhoud aan de bruggen van het Grevelingskanaal
wordt jaarlijks een bedrag van € 43.000 toegevoegd aan de voorziening.
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2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen
D. Voortgang
Periodiek wordt het onderhoudsprogramma vastgesteld en uitgevoerd om het onderhoudsniveau op een aanvaardbaar/voldoende 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. De beheerplannen voor bruggen en beschoeiing van het Grevelingkanaal en het vijveronderhoud zijn in het eerste kwartaal van
2017 geactualiseerd. Voor de overige bruggen geldt dat op basis van de gegevens uit inspectie 2018 blijkt dat de onderhoudstoestand van de bruggen op een voldoende niveau is
(beoordeling is uitgevoerd volgens CROW publicatie 288).

Riolering
Basisgegevens/uitgangspunten
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de rioleringsvoorzieningen in de gemeente Aa en Hunze.
Rioleringsvoorzieningen
Vrijverval riolering
Mechanische riolering
Hoofdgemalen
Minigemalen
Randvoorzieningen
IBA’s
Kolken
Vijvers

275
130
30
460
10
35
12.560
26

km
km
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks
stuks

A. Het Beleidskader
In 2015 is het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) door de raad vastgesteld voor de planperiode 2015-2019. Aan het beleid ligt de volgende visie ten grondslag:
Aa en Hunze wil beschikken over een duurzaam en robuust water- en rioleringssysteem in het bebouwd gebied. We hebben inzicht in het systeem en beheren het doelmatig,
waardoor de lasten zo laag mogelijk blijven en overlast van water tot een minimum is beperkt. Gebruikers kunnen eenvoudig terecht bij de gemeente met klachten en vragen, maar
we doen ook een beroep op hun eigen verantwoordelijkheid.
Met dit plan geven wij invulling aan de wettelijke verplichting om vast te leggen hoe wij inhoud geven aan de zorgplicht voor het afvalwater, regenwater en grondwater. De zorgplichten
zijn vertaald naar doelen. Aan de hand van onze visie hebben we speerpunten voor de komende planperiode bepaald, te weten:
1. Inzicht in de werking van het systeem vergroten.
2. Duurzaamheid vergroten.
3. Anticiperen op klimaatverandering.
4. Samenwerking met waterketenpartners versterken.
In Groningen en Noord-Drenthe gaan gemeenten, waterschappen en waterbedrijven meer samenwerken in de waterketen. Dit wordt langs 2 sporen bereikt; regionaal en per cluster.
De regionale samenwerking is vastgelegd in het “Samenwerkingsovereenkomst WKGD” (2014). Het cluster Kop van Drenthe bestaat uit de gemeenten Tynaarlo, Assen, Noordenveld
en Aa en Hunze en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. In 2014 is het Waterakkoord Kop van Drenthe ondertekend. In dit waterakkoord hebben de deelnemers
afspraken vastgelegd en een maatregelenprogramma opgesteld voor de periode 2015 t/m 2019.
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2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen
B. Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
In dit GRP heeft de raad gekozen om nieuwe investeringen direct te bekostigen uit de opbrengsten van de rioolheffing van het betreffende jaar (ideaalcomplex). De ontwikkeling van
de rioolheffing is dynamisch, waarbij -aan de hand van het jaarprogramma- ieder jaar een actualisatie plaats vindt van de berekening. Op die wijze is de ontwikkeling van het tarief in
balans met de werkelijke kosten.
De maatregelen in ons GRP stemmen we af op het waterakkoord van het cluster en de regionale samenwerking.
C. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Door de lagere investeringen en het structureel verlagen van de kapitaallasten (bereikt door inzet van de voorziening) kan het tarief naar beneden worden bijgesteld. In 2019 met 1%.
Voor 2020 wordt nog eens een verlaging van 1% verwacht. Op dit moment is het tarief stabiel. Om dit stabiele tarief te kunnen handhaven maken we gebruik van een voorziening. Op
29 juni 2017 heeft uw raad de rentenota vastgesteld. Op basis van deze nota wordt er met ingang van 2018 een rente doorberekend in de rioolheffing van 3%.
D. Voortgang
De in de begroting opgenomen bedragen voor het onderhoud worden daarvoor in het desbetreffende jaar ingezet. Werkzaamheden worden zoveel mogelijk afgestemd met onze
waterketenpartners, waardoor werkzaamheden in de tijd kunnen verschuiven.

Gebouwen
Basisgegevens/uitgangspunten
De gemeente Aa en Hunze heeft 50 gemeentelijke accommodaties. Deze 50 accommodaties bestaan uit onder andere 3 kerktorens, 3 molens, 3 multifunctionele accommodaties,
2 zwembaden, 3 sporthallen, 2 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) en de overheveling van het groot onderhoud per 1 januari 2015 is de gemeente niet meer verantwoordelijk voor het onderhoud van de schoolgebouwen. Als gevolg
van de bevolkingskrimp is het eigendom én het onderhoud van de schoolgebouwen in Schipborg, Nieuw Annerveen, Annerveenschekanaal en Gasselternijveenschemond weer terug
gegaan naar de gemeente. De schoolgebouw in Schipborg en Gasselternijveenschemond zijn inmiddels verkocht.
A. Het Beleidskader
Het kader voor het onderhoud van de gebouwen is de door de raad vastgestelde “nota onderhoud gebouwen”. Het betreft hier het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen,
exclusief de dorpshuizen en monumenten. In deze nota wordt gestreefd naar een 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 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 tweejaarlijks een actualisatie van de onderhoudsbegroting plaats en voor de overige gebouwen driejaarlijks. 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. Het beheer en
onderhoud van de gebouwen van de voetbalverenigingen is de verantwoordelijkheid van de vereniging geworden.
B. Uit het beleidskader voortvloeiende consequenties
Het gebouwenonderhoud wordt conform de Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en het beleidskader uitgevoerd. Over de eventuele (financiële) consequenties van de
tweejaarlijkse inspectie zal uw raad in het beleidsplan en de begroting worden geïnformeerd.
In 2016 is de MJOP van de gebouwen en de monumenten voor de periode 2017-2028 geactualiseerd. Eind 2018 is de actualisatie van de MJOP van de dorpshuizen voor de periode
2019-2028 afgerond.

Ga naar uiteenzetting van de financiële positie

terug

lokale heffingen

weerstandsvermogen

financiering

bedrijfsvoering

verbonden partijen

grondbeleid

2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen
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 € 207.000 en € 88.000 in de begroting opgenomen.
Voor groot onderhoud en schilderwerk van monumenten is dat bedrag respectievelijk € 32.000 en € 28.000 (structureel). Daarnaast is een bedrag van € 292.000 beschikbaar in de
exploitatie voor regulier onderhoud van de gemeentelijke gebouwen (excl. schoolgebouwen en dorpshuizen). Hiervan is € 27.000 voor monumenten.
Voor het groot onderhoud van dorpshuizen is in de exploitatie jaarlijks een bedrag van € 58.000 beschikbaar; dit bedrag maakt onderdeel uit van een subsidieregeling. Door een
taakstellende bezuiniging wordt nog 70% van de kosten gesubsidieerd.
Per 1 januari 2015 is het buitenonderhoud voor de scholen voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs (niet meer in onze gemeente) overgeheveld van de gemeente naar de
schoolbesturen. De schoolbesturen hebben nu de (financiële) verantwoordelijkheid voor het totale onderhoud van hun schoolgebouwen, inclusief (functionele) aanpassingen van het
gebouw.
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 omvangrijke werkzaamheden komen de
bedragen in een periode van 2 of 3 jaar beschikbaar, waarbij de uitvoering aaneengesloten dient plaats te vinden.

Groen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het gemeentelijk te beheren groen.
Groenbeheer binnen de kom
Bomen
Monumentale bomen
Gazon
Ruw gras
Struiken
Vaste planten
Plantenbakken
Parkbos

28.000
180
130
15,5
34,5
1400
30
25,5

stuks
stuks
hectare
hectare
hectare
2
m
stuks
hectare

60.000
7
300
12,5

stuks
hectare
hectare
hectare

Groenbeheer buiten de kom
Bomen
Gazon
Ruw gras
Bosplantsoen/struiken
Basisgegevens/uitgangspunten
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2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen
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 over 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. Het bomenbestand in de gemeente Aa en Hunze kampt met achterstallig onderhoud.
Voor het wegwerken van dit achterstallig onderhoud én het planmatig beheer zijn extra middelen beschikbaar. Er is een bestek gemaakt om het bomen onderhoudswerk aan te
besteden. Dit gebeurt per deelgebied. Het werk wordt uitgevoerd middels de methode “Planmatig Boombeheer” conform het advies van Alles over Groenbeheer. Het wegwerken van
achterstallig onderhoud van deelgebied 1en 2 is inmiddels afgerond. Het werk voor deelgebied 3 is wordt in het seizoen 2018-2019 uitgevoerd.
C. De vertaling van de financiële consequenties in de begroting
Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en planmatig beheer is in de begroting 2017 een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld van € 1.125.000. Dit bedrag is bestemd
voor de uitvoering in de jaren 2018-2020.
D. Voortgang
Voor het boombeheer wordt een vervolg gegeven aan de uitvoering van de VTA (Visual Tree Assessment). Daarnaast wordt planmatig boombeheer ingevoerd, waarbij de inzet is om
de komende jaren het achterstallig onderhoud weg te werken.
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2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen
Recapitulatie van het middelenbeslag
Recapitulatie van het middelenbeslag op het gebied van kapitaalgoederen in de productenraming 2019, inclusief salarissen en tractie
Lasten

% totale
uitgaven

Verkeer en vervoer algemeen
Wegen
Toevoeging voorziening wegen
Wegmeubilair
Overige aangelegenheden wegen, straten, pleinen

711.000
433.000
616.000
415.000
404.000

1,27
0,78
1,10
0,74
0,72

Afwatering

171.000

0,30

Riolering algemeen

1.481.000

2,66

Verspreid

Regulier onderhoud
Schilderwerk
Groot onderhoud

292.000
116.000
239.000

0,52
0,19
0,43

5.7.1
5.7.2

Openbaar groen algemeen
Openbaar groen

1.297.000
1.630.000

2,33
2,92

7.795.000

13,96

Progr. taakveld

Wegen
02
02
02
02
02

2.1.1
2.1.2
2.1.2
2.1.3
2.1.4

Toelichting
De in de recapitulatie genoemde
bedragen komen niet allemaal
terug in de teksten van deze
paragraaf.

Water en kunstwerken
05

5.7.3

Riolering
07

7.2.1

Gebouwen
div.
Groen
05
05
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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 wijze waarop de risico’s binnen de gemeente Aa en Hunze worden beheerst is geregeld in het treasurystatuut. Dit statuut vormt dan ook
de basis voor de paragraaf financiering.
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.

Toerekening van rente
In de notitie Rente 2017 van de commissie BBV wordt ingegaan op de verwerking van de rentelasten en –baten in de begroting en de jaarstukken. Doelstelling van de notitie is het
bevorderen van een eenduidige handelswijze met betrekking tot rente door gemeenten (harmonisering), stimuleren dat gemeenten de (verwachte) werkelijke rentelasten opnemen in
de begroting en de jaarstukken en het eenduidig inzichtelijk maken van de wijze waarop de gemeenten met rente zijn omgegaan (transparantie).
De bepalingen en richtlijnen van de notitie hebben geleid tot aanpassing van het gemeentelijk rentebeleid. Hiervoor is de rentenota 2017 opgesteld. Deze nota is op 29 juni 2017
vastgesteld in de raad. Hierin is vastgelegd dat:
1. Als nieuwe methode alleen de werkelijke rente van externe financieringsmiddelen wordt toegepast, conform het advies van de commissie BBV;
2. de kostendekkende tarieven worden bepaald op basis van de werkelijke rentelast;
3. De afschrijvingsmethodiek voor alle activa wordt geüniformeerd, waarmee op alle activa lineair wordt afgeschreven.
Renteschema obv begroting 2019
a
Externe rentelasten over de korte en lange financiering
b
Externe rentebaten
Saldo rentelasten en baten
c

1
2
3

Rente aan grondexploitatie
Rente projectfinanciering
Rentebaat verstrekte lening

257.000
0
257.000
-/-/-/-/-

91.160
0
91.160
165.840

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente
d
1
Rente eigen vermogen
d
2
Rente voorzieningen
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente
e
f

Ga naar uiteenzetting van de financiële positie

Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)
Renteresultaat taakveld Treasury

+/+
+/+

0
0
165.840

-

219.000
53.160

terug

lokale heffingen

weerstandsvermogen

bedrijfsvoering

kapitaalgoederen

verbonden partijen

grondbeleid

2.2.4 Financiering
Financiering
De verwachte leningenportefeuille (looptijd >1 jaar) ziet er als volgt uit:
Stand per 1 januari 2019
Nieuwe leningen
Reguliere aflossingen
Stand per 31 december 2019

€ 3.181.253
€
0
€ 1.480.225
€ 1.701.028

De rente voor kort geld (<1 jaar) is lager dan de rente voor lang geld (>1 jaar). Sinds 2016 is de rente op kortlopende leningen zelfs regelmatig negatief. Wanneer er een
financieringsbehoefte ontstaat, wordt daarom eerst tot het conform de wet FIDO maximaal toegestane bedrag met kort geld gefinancierd. Uit de meest recente gegevens van de VNG
(www.waarstaatjegemeente.nl) blijkt dat de netto schuld van de gemeente Aa en Hunze per inwoner relatief gezien laag (Aa en Hunze € 169 – Nederland € 1903) .

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
(aanzienlijk) 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 (2019 € 56 mln. De kasgeldlimiet is in 2019 ca. € 4,7 mln. 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 onze gemeente steeds heeft voldaan aan de kasgeldlimiet. Op basis van de begroting 2019 is een meerjarige
liquiditeitsprognose opgesteld. Hierna is deze prognose in een tabel weergegeven.
Liquiditeitsprognose
Verwachte liquiditeitspositie per 31/12
2019
2020

Kasgeldlimiet

-/- € 4,7 mln.

Kasgeldlimiet

-/- € 4,7 mln.

-/- € 4.700.000

1e kwartaal

-/- € 2.000.000

2021

-/- € 4.400.000

-/- € 3.200.000

Prognose 2019 per einde kwartaal
2e kwartaal
3e kwartaal

4e kwartaal

-/- € 2.000.000

-/- € 3.000.000

-/- € 4.700.000

Uit de prognose blijkt dat de kasgeldlimiet niet wordt overschreden.
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2.2.4 Financiering
Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft betrekking op leningen met een looptijd > 1 jaar. De norm houdt in, dat de jaarlijkse aflossingen en de renteherzieningen samen 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 het onderstaande schema
is het renterisico voor onze langlopende leningen in beeld gebracht. Uit dit overzicht blijkt dat nu en de komende jaren een zeer beperkt (ruim binnen de norm) renterisico op de
langlopende schulden wordt gelopen.
Berekening Renterisico vaste schuld
(Bedragen X € 1.000)

1
2
3

Renteherzieningen
Aflossingen
Renterisico (1+2)

4

Renterisiconorm (20% x € 55.800)

5a
5b

Ruimte onder renterisiconorm (4>3)
Overschrijding renterisiconorm (3>4)

2019

2020

2021

2022

0
1.480
1.480

0
1.320
1.320

0
191
191

0
191
191

11.152

11.152

11.152

11.152

9.672
0

9.832
0

10.961
0

10.961
0

2. Kredietrisico
Kredietrisico's doen zich voor bij de verstrekte leningen. In onderstaande tabel is aangegeven aan welke groepen leningen zijn verstrekt.
Kredietrisico’s
Risicogroep

Deelnemingen
Langlopende personeelsleningen
Woningbouwcorporaties
Zonneleningen
Startersleningen
Totaal

Verwachte restant
vordering
per 1 januari 2019

498.000
900.000
7.000
400.000
900.000
2.705.000

De vordering op deelnemingen betreft een vordering op Enexis. Deze vorderingen is ontstaan door de verkoop van de aandelen Essent. De uitbetaling hiervan is deels uitgesteld.
Enexis betaalt dit bedrag in 2019 terug.
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 startersleningen zijn hypotheken die worden verstrekt om het verschil tussen de verwervingskosten en de volgens NHG normen verstrekte eerste hypotheek te financieren.
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2.2.4 Financiering
Het betreft een revolverend krediet van maximaal € 35.000 waarbij de eerste 3 jaar geen rente en aflossing wordt betaald. Daarna wordt per periode op basis van een inkomenstoets
de hoogte van de rente en aflossing bepaald.
De zonnelening biedt een oplossing voor huiseigenaren om met een lening tegen gunstige voorwaarden in energiebesparende maatregelen te investeren. Aa en Hunze stimuleert zo
energiebesparing in bestaande koopwoningen.
Naast de verstrekte leningen staat de gemeente ook borg voor leningen. Dit betreft borgstellingen voor:
Stand per 1-1-2018

- NHG hypotheken
- Woningcorporaties, bibliotheek, stichting Impuls

€ 1.506.740
€ 21.083.355

Het saldo van de borgstelling voor NHG hypotheken neemt af, omdat de gemeente sinds 2011 niet meer borg staat voor nieuwe NHG hypotheken (stand per 01/01/2017 was
€ 1.902.000). Door aflossing neemt, naast het saldo ook het risico af. Het saldo voor borgstelling aan Woningcorporaties, de bibliotheek en de Stichting Impuls is ook afgenomen
(stand per 01/01/2017 was € 21.953.000). Het risico is beperkt, omdat de gemeente functioneert als achtervang. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw staat borg.
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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 en personeelsbeleid
• Dienstverlening
• Informatisering en automatisering
• Samenwerking Drentsche Aa
De bedrijfsvoering is een zaak van het college en het managementteam, maar wij vinden een goede samenwerking met de raad op dit punt van groot belang. Wij willen de raad
betrekken bij de discussie over een aantal kernvraagstukken met betrekking tot ontwikkeling van onze organisatie en zien dat als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Organisatieontwikkeling en personeelsbeleid
Aa en Hunze stroomt!
In Aa en Hunze stroomt! werken we aan ons doel om de effectief en efficiënt functionerende organisatie te zijn die in staat is om aan te sluiten bij de behoeften en wensen van
inwoners en politiek. We zijn allemaal betrokken: medewerkers, teams en management en we verbinden binnen en buiten. De basis is de strategische toekomstvisie van de
gemeente, waarin de koers voor de komende jaren staat beschreven. In de toekomstvisie staat de ambitie van de gemeente om meer te besturen vanuit co-creatie. Inwoners,
bedrijven en instellingen hebben dan een stevige rol bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt om een andere manier van werken. We zetten hierin stappen vanuit
het principe dat we in ons werk de dingen anders doen en het verschil maken (‘in het werk aan het werk’).
In de eerste helft van 2018 hebben we mooie stappen gezet. Teams zijn aan de slag met het thema Samenwerken. In het programma voor managementontwikkeling Het Kompas
werkt het management op basis van thema’s, zoals leiderschap, groepsdynamica en omgaan met verandering. Het programma transitie sociaal domein is afgerond en heeft ons veel
geleerd over werken in een programma. Deze ervaring gaan we verder benutten om ook andere vraagstukken in een programma of project op te pakken. We werken steeds vaker
met de methode van ‘scrum’ en zien dat dit resultaat oplevert als het gaat om de inhoud, maar ook als het gaat om samenwerken en het benutten van ieders talenten. Ook gebruiken
we de ervaring vanuit bijvoorbeeld het project ‘omgevingsvisie centrum Gieten’ bij andere werkzaamheden en projecten. Stappen die bijdragen aan meer integraliteit en co-creatie in
adviezen. Stappen die merkbaar moeten zijn voor inwoners in ons streven om Aa en Hunze mooi te houden en elke dag een beetje mooier te maken. We zien de beweging en
verandering in de organisatie ontstaan die nodig is om de effectief en efficiënt functionerende organisatie te zijn die in staat is om aan te sluiten bij de behoeften en wensen van
inwoners en politiek. Het is nodig om stappen te blijven zetten en de ingezette koers te vervolgen.
“Aa en Hunze stroomt!” is bepalend in het personeelsbeleid. Samen met het personeelsinstrumentarium moet dat bijdragen aan de geschetste opgave. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld
mobiliteit en flexibiliteit van medewerkers, talentmanagement, de gesprekscyclus en duurzame inzetbaarheid.
Verder willen we graag een bijdrage blijven leveren aan de kansen op de arbeidsmarkt voor mensen vanuit specifieke doelgroepen. We bieden jaarlijks enkele BBL-leerlingen (BBL =
Beroeps Begeleidende Leerweg) de mogelijkheid om werkervaring op te doen, om zo de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit jaar verwachten we in elk geval 2 BBL’ers een
werkervaringsplaats te kunnen bieden (een daarvan is al gerealiseerd). Verder kennen we het project Brandveilig leven. In samenwerking met de Veiligheidsregio Drenthe leiden we
medewerkers die een bijstandsuitkering ontvangen op om brandveiligheidschecks uit te voeren bij huishoudens in de gemeente. In 2018 hebben we een project afgerond, waarin twee
adviseurs werkzaam waren. Het is de bedoeling om eind 2018 een vervolgproject te starten met nieuwe adviseurs. Ook willen we uitwerken op welke manier we als gemeentelijke
organisatie verder kunnen bijdragen aan de doelen van de Participatiewet.
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2.2.5 Bedrijfsvoering
Wat gaan we doen in 2019 en volgende jaren
• Uitvoering Aa en Hunze stroomt!
• Doorontwikkelen personeelsbeleid en personeelsinstrumentarium vanuit opgave Aa en Hunze stroomt!
• Bevorderen doorstroming van mensen in een specifieke doelgroep op de arbeidsmarkt

Wanneer
2019 e.v.
2019 e.v.
2019 e.v.

Personeelsbudget 2019
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.
Actuele ontwikkelingen
Volgens de systematiek van het taakstellend personeelsbudget wordt het loonbudget maximaal verhoogd met de compensatie prijsstijging van de algemene uitkering. In 2019 is een
component prijsstijging doorberekend van 2,7%. De afgesloten CAO loopt van 1-5-2017 tot 1-1-2019. Over de nieuwe CAO is op dit moment niets bekend.
Budgettaire gevolgen
Wij hebben het loonbudget in 2019 verhoogd met een prijsstijging van 2,7%, ofwel € 324.000. Daarnaast is er sprake van een stijging van premies, waaronder de pensioenpremie,
voor een totaal bedrag van € 82.000. Deze worden ook uit de component prijsstijging bekostigd. Op het moment dat de nieuwe CAO voor 2019 bekend is blijkt of de stijging van 2,7%
toereikend is.
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 2019.
Taakstellend budget voor 2019
Ambtelijke
Normformatie

Bestuur

Totaal

Basisbedrag taakstellend budget 2018
Bijstellingen in 2018 structureel*
Bijgesteld basisbedrag voor 2018
Compensatie prijsstijging (2,7%)
Overige bijstellingen

10.469.000

414.000

10.883.000

1.119.000
11.588.000

0
414.000

1.119.000
12.002.000

313.000
-24.000

11.000
0

324.000
-24.000

Taakstellend budget 2019**

11.877.000

425.000

12.302.000
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2.2.5 Bedrijfsvoering
Voor 2019 is een berekening gemaakt van de werkelijk in 2019 te verwachten salariskosten. In relatie tot het taakstellende budget geeft dit het volgende beeld:

Taakstellend budget 2019
Werkelijk verwachte loonsom in 2019
Verschil

Ambtelijk
Normformatie

Bestuur

Totaal

11.877.000
11.924.000

425.000
426.000

12.302.000
12.350.000

-47.000

-1.000

- 48.000

Per saldo is er sprake van een tekort ten opzichte van het taakstellend personeelsbudget van € 48.000, dat binnen het personeelsbudget moet worden opgevangen. In de afgelopen
jaren zijn de geprognotiseerde tekorten gedekt uit de incidentele voordelen uit de vacatureruimte, echter door de gerealiseerde organisatieverandering en het lagere aantal vacatures
is dit onder druk komen te staan. De verwachting is dat het geringe tekort voor 2019 binnen de personeelsbudgetten kan worden opgevangen. Of het personeelsbudget nog verder
onder druk komt te staan hangt af van de nieuwe de nieuwe CAO met ingang van 1-1-2019. Zoals aangegeven wordt de premieverhoging van € 82.000 (afgerond 0,7%) bekostigd uit
de verhoging van de 2,7%, ofwel € 324.000. Netto is dan 2% beschikbaar voor stijging van salariskosten vanuit de nieuwe CAO zonder dat dit gevolgen heeft voor de taakstelling.
Daarnaast is er op dit moment ook nog niet bekend hoe de premies zich verder zullen ontwikkelen.

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.
De verschillende klantcontacten in de organisatie worden constant gemonitord en daar waar wenselijk en mogelijk verbeterd. In 2018 zijn de resultaten van deze monitoring verder
geanalyseerd en verbreed met de resultaten van de burgerpeiling en het klanttevredenheidsonderzoek “Waar staat je gemeente”.
Verder op de ingeslagen weg
De cijfers van het onderzoek naar de klanttevredenheid van bezoekers van de balies in het gemeentehuis laten zien dat wij tevreden klanten hebben. Het rapportcijfer voor het bezoek
aan het loket is gestegen naar een uitstekende 8.7, een mooi resultaat en een verbetering ten opzichte van het resultaat in 2012 (7,9). Bezoekers geven in het
klanttevredenheidsonderzoek aan dat zij zeer tevreden zijn met de huidige openingstijden en mogelijkheden (op afspraak en vrije inloop). Daarnaast zijn de bezoekers zeer tevreden
over de korte wachttijden en zijn er prima cijfers voor de geboden service (vriendelijke en deskundige medewerkers) aan het loket
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 worden in landelijke onderzoeken gezien als de
belangrijkste factoren voor een goede dienstverlening.
De ingeslagen weg ten aanzien van digitalisering wordt ook in 2018 en hierna verder vervolgd. Onze klanten worden steeds meer in de gelegenheid gesteld om hun zaken zelf te
regelen op een voor de klant passend moment en door uitbreiding van moderne dienstverleningskanalen en sociale media.
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2.2.5 Bedrijfsvoering
Dienstverlening en transparantie
Naast de uitbreiding van de digitale dienstverlening zullen in 2019 aan de hand van de bestaande afspraken uit het “garantiebewijs dienstverlening”, de verschillende aspecten van de
huidige reguliere dienstverlening tegen het licht worden gehouden. Het is belangrijk dat we in de organisatie en naar onze klanten duidelijk zijn over de kwaliteit van onze gewenste
dienstverlening. Daarom gaan we deze bestaande klantafspraken intern nogmaals duidelijk communiceren, nakomen en toetsen.
In 2019 zal deze focus op de “klantgerichtheid” van de organisatie verder worden uitgewerkt.

Informatisering en automatisering
Verdergaande digitalisering
In het kader van de digitale agenda 2020 van het rijk worden gemeenten verplicht gebruik te gaan maken van door het rijk ontwikkelde digitale componenten en voorzieningen zoals
bijvoorbeeld de opvolger van DigiD, Idensys, ‘mijn overheid’, de berichtenbox en de basisregistraties.
Daarnaast gaat het rijk over tot gezamenlijke aanbestedingen onder de vlag van de Gezamenijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Wanneer dit voor de gemeente toegevoegde
waarde heeft doen we hier aan mee. Zo kunnen we de komende jaren beveiligingsproducten en dienstverlening gaan afnemen onder een raamcontract.
In 2018 wordt het informatiebeleidsplan (IBP) geactualiseerd. In het nieuwe IBP 2018-2022 staat wat we de komende jaren op het gebied van onze informatiehuishouding allemaal
gaan uitvoeren.
Door de invoering van nieuwe werkplekken in 2018 neemt ook het aantal mogelijkheden voor digitaal samenwerken toe. Met de komst van het vernieuwde Office365 product zullen
nieuwe taken moeten worden belegd in de organisatie. Wie gaat de centrale opslag structureren en hoe krijgen we de juiste bestanden in ons archief? Bovendien eist dit ook een
digitaal vaardige organisatie. In 2019 gaan we dan ook faciliteiten ter beschikking stellen om deze vaardigheden te vergroten.
De nieuwe stichting Attenta wordt in 2019 ondersteund met informatiesystemen en IT middelen van de gemeente. In 2019 brengt dit nog activiteiten met zich mee, bijvoorbeeld het
bouwen van rapportages.
In 2019 wordt de aangeschafte rapportagesoftware beter ingezet. Dit wordt vooral ingegeven door de behoefte in het sociaal domein aan sturings- en verantwoordingsinformatie
(monitoring).
In het ruimtelijke domein volgen we de ontwikkelingen over het digitaal stelsel omgevingsvergunning (DSO). Het is nog onduidelijk hoe dit centraal in Nederland opgezette
gegevenspakhuis er uit komt te zien. Hoe dan ook continueren we onze inspanningen om onze gegevenskwaliteit zo hoog mogelijk te houden. Verder wordt in het ruimtelijk domein
een systeem ingevoerd die de staat van het vastgoed bijhoudt.
Informatieveiligheid en privacy
Informatieveiligheid en privacy zijn belangrijke items waar veel aandacht aan wordt besteed. In 2019 is ons verwerkingsregister klaar en hebben we de belangrijkste BIG maatregelen
geïmplementeerd. Ook is er blijvende aandacht voor de bewustwording van de medewerkers. In 2018 is hiervoor extra capaciteit aangetrokken. Het informatiebeveiligingsbeleid wordt
geactualiseerd.
Automatisering
In 2019 zullen de nieuwe werkplekken met bijbehorende functionaliteiten nog veel tijd vergen.
Ook worden de meeste mobiele telefoons vervangen. Andere belangrijke zaken voor 2019 is de vervanging van de emailserver en het creëren van een uitwijkmogelijk (in het geval
van calamiteiten).
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2.2.5 Bedrijfsvoering
Samenwerking Drentsche Aa
Vanaf 2 november 2015 worden de werkzaamheden in het kader van de personeel- en salarisadministratie in Tynaarlo en belastingen in Aa en Hunze uitgevoerd. Vervolgens worden
de taken BGT (Basisadministratie Grootschalige Topografie) per 1 oktober 2016 en inkoop per 1 januari 2017 in Assen uitgevoerd. De afgelopen periode is veel aandacht uitgegaan
naar het onderzoek over het stroomlijnen van de klantcontacten van de belastingsamenwerking.
Stroomlijnen klantcontacten belastingsamenwerking
In de eerste helft van 2018 is onderzocht hoe de klantcontact-processen van belastingen geoptimaliseerd konden worden. Dit heeft geleid tot de conclusie om het telefonische contact
vanaf januari 2019 door de gemeente Assen te laten verzorgen en al het overige contact (website, email en post) door Aa en Hunze. Dit leidt tot verbetering van de dienstverlening,
omdat meer telefoontjes direct worden beantwoord en omdat het aantal onlinediensten wordt uitgebreid. Daarnaast verbetert de efficiëntie en de doelmatigheid van de
e
belastingsamenwerking en wordt de personele kwetsbaarheid verlaagd. De implementatie van voorgenoemde vindt plaats in het 2 halfjaar van 2018.
Inkoopsamenwerking
In 2018 heeft voor inkoop de nadruk gelegen op het verder intensiveren van de samenwerking in SDA verband en het proces van inkoop. Het inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden
(AIVW 2017) zijn vastgesteld in maart 2018.
Toekomst
We zullen in de komende periode kansrijke onderwerpen gezamenlijk oppakken, zoals bijvoorbeeld de invoering van de Omgevingswet. De samenwerkingsvorm die we daarbij
hanteren moet ondersteunend zijn aan de opgave.
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2.2.6 Verbonden partijen
Inleiding
De gemeente Aa en Hunze heeft zowel bestuurlijke als financiële belangen in verschillende organisaties met een publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen) of
privaatrechtelijke rechtsvorm (stichtingen, verenigingen, coöperaties en vennootschappen). Met de participatie in verbonden partijen realiseert de gemeente haar maatschappelijke
opgaven en ambities.
Een verbonden partij is volgens Artikel 1 van het BBV “Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en 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.
De relatie tussen de verbonden partijen en het publieke belang wordt beschreven in de programma’s van de begroting. In onderstaand overzicht wordt aangegeven aan welk
programma de doelen van de verbonden partij bijdragen.
Wettelijk kader en beleid
Artikel 186 Gemeentewet en het daarop gebaseerde Besluit Begroting en verantwoording (BBV) – met name artikel 15 – regelt de wijze waarop verbonden partijen worden
gemonitord. Het BBV is vernieuwd. Het is van belang dat de informatie over verbonden partijen aansluit op de informatie over de activiteiten en eventuele risico’s.
Het BBV schrijft voor dat de informatie over de verbonden partijen opgenomen wordt in de beleidsprogramma’s waarop de samenwerking met de verbonden partij betrekking heeft. Dit
bevordert dat de financiële bijdragen aan verbonden partijen en de daaraan verbonden risico’s in de beschouwingen over de gemeentebegroting worden meegenomen
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de relatie tussen de verbonden partijen en het publieke belang. 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 en/of risico’s kunnen hebben.

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 bij 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.
Binnen de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden ook de financiële risico’s t.a.v. verbonden partijen beoordeeld.
Het bezit van aandelen van privaatrechtelijke ondernemingen heeft in het algemeen een positief financieel effect. De economische waarde kan namelijk hoger liggen dan de
balanswaarde. Wel is voorzichtigheid geboden bij het structureel ramen van dividenduitkeringen, omdat achterblijvende uitkeringen kunnen leiden tot een structureel budgettair
probleem.
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2.2.6 Verbonden partijen
Overzicht verbonden partijen
Openbare Lichamen
Organisatie/
vestigingsplaats

Financiële
bijdrage
2019 in
euro’s

Vertegenwoordiging

Publiek belang / Programma

Juridische
vorm

Saldo resultaat
begroting 2019

*Eigen vermogen
1 jan 2017
31 dec 2017

*Vreemd vermogen
1 jan 2017
31 dec 2017

Vereniging van
Nederlandse Gemeenten
Den Haag

37.000 Burgemeester (lid),
Wethouder Heijerman
(plv)

Belangenbehartiging van alle
gemeenten bij andere overheden.
Tweede Kamer, Kabinet en
maatschappelijke organisaties zijn
belangrijke gesprekspartners.
Programma: Bestuur en ondersteuning

Vereniging pm

€ 65.548.000
€ 65.530.000

€ 81.229.000
€ 76.373.000

Vereniging van Drentse
Gemeenten
Westerbork

10.000 Burgemeester (lid),
Wethouder Heijerman
(plv)

Behartigen van de gezamenlijke
belangen van de Drentse gemeenten.
Bijvoorbeeld vertegenwoordiging,
belangenbehartiging en pleitbezorging
richting provincie en Rijk.
Programma: Bestuur en ondersteuning

Vereniging pm

pm

pm

3.000 Wethouder Luinge
(lid), Wethouder
Lambert (plv)

Het behartigen van de
gemeenschappelijke belangen op het
gebied van ruimtelijke ordening,
infrastructuur, bevordering van de
regionale economie, cultuur en
dergelijke.
Programma: Bestuur en ondersteuning

GR naar
pm
Duits recht

pm

pm

1.379.000 Burgemeester,
Wethouder Heijerman
(plv)

Brandweerzorg en hulpverlening bij
brand en rampen en geneeskundige
hulpverlening bij calamiteiten voor 12
Drentse gemeenten.
Programma: Openbare orde &veiligheid

GR

€ 2.137.000
€ 1.915.000

€ 19.208.000
€ 25.634.000

Gemeenschappelijke
regeling
Eems Dollard Regio (EDR)
Leer

Veiligheidsregio Drenthe
Assen
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2.2.6 Verbonden partijen
Organisatie/
vestigingsplaats

Financiële
bijdrage
2019 in
euro’s

Vertegenwoordiging

Publiek belang / Programma

Juridische
vorm

Saldo resultaat
begroting 2019

*Eigen vermogen
1 jan 2019
31 dec 2019

GR

-/- € 5.325.000

€ 1.681.000
€ 478.000

€ 14.000.000
€ 14.578.000

€0
€0

€ 6.644.000

Werkvoorzieningschap
Alescon Hoogeveen

€ 263.000 Wethouder Lambert
(lid), Wethouder
Luinge (plv)

Activiteiten gericht op het creëren,
bevorderen of instand houden van
werkgelegenheid ten behoeve van
natuurlijke personen die een afstand
hebben tot de reguliere arbeidsmarkt.
Programma: Sociaal domein

Gemeenschappelijke
regeling Werkplein
Drentsche Aa (WPDA)

€1.199.000 Wethouder Lambert
(lid), Wethouder
Luinge (plv)

Uitvoering participatiewet van de 3
GR
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: Sociaal domein

€0

*Vreemd vermogen
1 jan 2019
31 dec 2019

(per 1-1-2018)

€ 6.545.000
(per 31-12-2019)

Gemeenschappelijke
Regeling Gemeentelijke
Gezondheidsdienst
Drenthe (GGD Drenthe)
Assen

702.000 Wethouder Luinge
(lid), Wethouder
Lambert (plv)

Het behartigen van de
gemeenschappelijke belangen van de
deelnemende gemeenten op het gebied
van de volksgezondheid in brede zin.
Programma: Volksgezondheid en milieu

GR

€ 255.000

€ 2.167.000
€ 2.422.000

€ 1.889.000
€ 1.889.000

Gemeenschappelijke
regeling Regionale
Uitvoeringsdienst Drenthe
(RUD Drenthe)

434.000 Wethouder Heijerman
(lid algemeen en
dagelijks bestuur)
Burgemeester (plv)

Uitvoering taken van alle milieutaken op
het gebied van omgevingsrecht
(vergunningverlening, toezicht en
handhaving, advisering).
Programma: Volksgezondheid en milieu

GR

€ 21.000

€ 556.000
€ 577.000

€ 3.793.000
€ 3.793.000

Recreatieschap Drenthe
Diever

101.000 Wethouder Luinge
(lid)
Wethouder Lambert
(plv)

Behartigen van gemeenschappelijke
belangen van de deelnemende
gemeenten op het gebied van recreatie
en toerisme.
Programma: Sport, cultuur en recreatie

GR

€0

€ 677.000
€ 685.000

€ 685.000
€ 685.000
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2.2.6 Verbonden partijen
Organisatie/
vestigingsplaats

Vennootschappen
NV Bank Nederlandse
Gemeenten (BNG)
Den Haag

Boekwaarde
per 1-1-2018

Vertegenwoordiging

€ 132.000 Wethouder Lambert
(AVA)

Enexis BV
Den Bosch

Waterleidingmaatschappij
Drenthe
Assen

0 Wethouder Lambert
(AVA)

3.000 Wethouder Luinge
(AVA)

Publiek belang / Programma

Juridische
vorm

Saldo resultaat
begroting 2019

Eigen vermogen
1 jan 2018
31 dec 2018

Vreemd vermogen
1 jan 2018
31 dec 2018

Met gespecialiseerde dienstverlening
NV.
draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke Aandeelkosten van maatschappelijke
houder
voorzieningen.

BNG verstrekt geen
begrotingscijfers

€ 4.953 mln

€ 135.072 mln.

(per 1-1-2018)
BNG verstrekt geen
begrotingscijfers

(per 1-1-2018)
BNG verstrekt geen
begrotingscijfers

Nutsbedrijf, distributie en transporteren
van energie, netwerkbeheer.

BV
Aandeelhouder

€ 200 mln

€ 3.704 mln.
€ 3.804 mln.

€ 3.814 mln.
€ 4.052 mln.
(per 1-7-2018)

Een betrouwbare en continue
drinkwatervoorziening tegen de laagst
mogelijke prijs.

NV.
Aandeelhouder

pm

€42 mln. (1-1-17)
€45 mln. (31-12-17)

€ 132 mln (1-1-17
€ 130 mln (31-1217)

N.B. bovenstaande subsidies/financiële bijdragen zijn afgerond op duizendtallen. De opgenomen financiële bijdragen GR zijn conform begroting van de GR 2019.

Belangrijke ontwikkelingen / voornemens / risico’s verbonden partijen
Algemeen
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.
In 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd met onder andere het doel de rol van de Gemeenteraden te versterken. In het voorjaar voorafgaand aan het
begrotingsjaar informeert een gemeenschappelijke regeling (GR) de deelnemende raden door middel van een kaderbrief over de financiële en beleidsmatige kaders van de GR.
Sinds 2016 wordt ten aanzien van de jaarstukken en begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen voor de raad voor het eerst een informatiemarkt georganiseerd waarin de
raadsleden vroegtijdig inzicht kunnen krijgen in de activiteiten van de GR.
Hieronder een overzicht van belangrijke ontwikkelingen en risico’s van verbonden partijen
Alescon/WPDA
Organisatie: Met ingang van 1-1- 2019 worden alle taken van Alescon voor de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo samengevoegd met de taken van Werkplein Drentsche
Aa. Medio 2018 is het ontvlechtingsplan vastgesteld. In dit plan zijn de afspraken t.a.v. splitsing van Alescon vastgelegd. Het proces van splitsing en invlechting is een omvangrijk
project. Over de afwikkeling van de gerechtelijke uitspraak in de FNV kwestie loopt nog arbitrage m.b.t. o.a. uitleg en reikwijdte. Voor de samenvoeging is een efficiencyvoordeel van
€ 500.000,- geraamd. Een belangrijk risico betreft de economische ontwikkeling. Deze bepaald voor een groot deel de opnamecapaciteit van de arbeidsmarkt. In relatie daarmee is
dit ook mede bepalend voor de ontwikkeling van het aantal uitkeringen t.o.v. de beschikbare rijksbudgetten.
RUDD
De uitvoering van taken op het huidige kwaliteitsniveau in relatie tot de opgelegde bezuiniging leidt tot knelpunten in de begroting. In 2017 is een extern onderzoek uitgevoerd. Hieruit
is een rapport met aanbevelingen gekomen. In 2018 en 2019 worden deze aanbevelingen geeffectueerd. Dit ontwikkelprogramma heeft financiële en uitvoeringsrisico’s omdat de
uitkomst onzeker is.
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2.2.6 Verbonden partijen
WMD
De activa zijn, als gevolg van de resultaten van de deelneming in waterprojecten in Indonesië de afgelopen jaren fors afgewaardeerd. Als gevolg hiervan heeft een reorganisatie
plaats gevonden. De corporate governance is aangepast en er is een scheiding van de wettelijke (drinkwater) en niet-wettelijke (Ander Water) taken doorgevoerd.
De continuïteit van het bedrijf is door bovenstaande niet in het gevaar en het heeft geen gevolgen voor het watertarief. De solvabiliteit is in 2017 verbeterd en de verwachting is dat die
in de komende jaren verder verbeterd tot het gewenste niveau.
De kans op calamiteiten of ernstige verstoringen van de drinkwaterlevering zijn de reden om regelmatig een verstoringsrisico-analyse uit te voeren. De laatste jaren wordt duidelijk dat
WMD Drinkwater BV steeds afhankelijker wordt van automatiseringssystemen. Ook hier liggen tal van bedreigingen op de loer die vooral op het primaire proces een desastreus effect
kunnen hebben. WMD Drinkwater BV heeft met betrekking tot deze risico’s een uitgebreide set (voorzorg)maatregelen genomen: firewalls, antivirussoftware, surf control,
noodstroomaggregaten, uitwijkovereenkomsten, calamiteitenoefeningen, training op awareness, externe penetration tests en de inzet van mystery guests.
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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 grote
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 25 juni 2015 is de nota Grondbeleid 2015 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.

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 2018
boekwaarde
01-01-2018

m2 nog te
verkopen

Verwacht
resultaat

verwachte
einddatum

7.592.278
2.363.820
104.602
219.775
78.988

90.312
59.208
2.845
3.365
3.617

0
0
0
0
300.000

2024
2027
2020
2021
2019

10.359.463

159.347

300.000

Complex

In exploitatie
Nooitgedacht
Bloemakkers
Eext Noord Oost
SWS Oostermoer Gieterveen
e
Gasteren 3 fase
Totaal

Van de complexen worden bij de najaarsnota en de jaarrekening afzonderlijke voortgangsrapportages opgenomen.

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.
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2.2.7 Grondbeleid
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, mede op basis van de boekwaarden, de grootste risico’s betrekking hebben op de complexen Nooitgedacht en Bloemakkers.

Verwachte verloop van de algemene reserve grondbedrijf
Algemene reserve per 01-01-2018
Mutaties 2018
• onttrekkingen
• Rekening resultaat 2017
Algemene reserve per 31-12-2018
Mutaties 2019
• Verwacht resultaat 2018
• Strategische grondaankopen *
Algemene reserve per 31-12-2019

5.606.000

*Betreft voorstel collegeprogramma incidenteel begroting 2019

- 10.000
462.000
6.058.000

200.000
-1.000.000
5.258.000

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, het krediet voor strategische aankopen en het verwachte eindresultaat.
Weerstandsvermogen
Positieve boekwaarde onderhanden werken per 1-1-2018
Nog te maken kosten objecten onderhanden werk
Verwachte nadelige toekomstige resultaten
Totaal

10.359.000
7.261.000
0
17.620.000

Het benodigde weerstandsvermogen bedraagt € 2.643.000 (15% van € 17.620.000).
Geconcludeerd kan worden dat de verwachte omvang van de algemene reserve grondbedrijf van € 5.258.000 voldoet aan het minimaal benodigde weerstandsvermogen en
daarmee dus toereikend is om alle risico’s op te vangen.
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2.2.7 Grondbeleid
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 berekende risico’s zijn:
• De looptijd van de grondexploitatie is (2 jaar) langer dan begroot.
• De jaarlijkse kostenstijging is (1%) hoger dan begroot
• De opbrengstinflatie van de grondexploitatie is (1%) lager dan begroot
• Het rentepercentage over de boekwaarde is (1%) hoger dan begroot.
Exploitatie

Risico

Bloemakkers
Nooitgedacht
SWS Oostermoer
Eext Noord Oost
Gasteren

378.000
1.500.000
41.000
0
0

Totaal

1.919.000

Conclusie: Op basis van de analyse per exploitatie is sprake van een lager risico (€ 1.919.000) dan op basis van de berekening van het benodigd weerstandsvermogen
(€ 2.643.000) voor het totale grondbedrijf. Ook bij de berekening per exploitatie is het weerstandsvermogen toereikend. Het hoogste van bovenstaande twee berekende
risicobedragen is € 2.643.000. Dit bedrag is voorzichtigheidshalve opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing als maximaal risico.

Actualiteit
Vennootschapsbelasting (VPB)
Per 1 januari 2016 is de VPB voor gemeenten ingevoerd. Indien het grondbedrijf winstgevend is dient vennootschapsbelasting te worden betaald. De opbrengsten van het
grondbedrijf worden dan opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting. Tevens dient het aan deze activiteiten toe te rekenen vermogen te worden gewaardeerd op de fiscale
openingsbalans. De beoordeling van de winstgevendheid is ingewikkeld en landelijk nog onderwerp van discussie. Uit eigen berekeningen blijkt dat het te betalen bedrag aan VPB
op de grondexploitaties is op korte termijn beperkt is. De berekening voor 2016 is ter beoordeling voorgelegd bij de belastingdienst. Mondeling is door de belastingdienst recent
toegezegd dat op basis van deze berekening de gemeente Aa en Hunze over 2016 niet belastingplichtig is. Inmiddels is dezelfde berekening voor 2017 uitgevoerd met als uitkomst
dat de gemeente Aa en Hunze ook over 2017 niet VPB-plichtig is.
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3.1 Uiteenzetting van de financiële positie
In het onderdeel Uiteenzetting van de financiële positie geven wij inzicht in de financiële positie van onze gemeente.
De uiteenzetting van de financiële positie wordt door middel van de volgende onderdelen on de aandacht gebracht:

3.1.1 Actualisatie financiële positie

3.1.2 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen

3.1.3 Balans en EMU overzicht

3.1.4 Investeringen 2019

3.1.5 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten
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3.1.1 Actualisatie van de financiële positie
De begroting 2019 en het FMP 2020-2022 zijn opgesteld aan de hand van de herijkte toekomstvisie 2015-2025, het collegeprogramma 2018-2022 en de voortgangsnota 2018.

Begrotingsvoorstel 2019
Structureel

Saldo voortgangsnota 2018
1. Collegeprogramma
2. Bezuinigingstraject
3. Prijsontwikkeling
4. Gemeentefonds
5. Overige mutaties
Saldo voortgangsnota 2018 op 31-12-2019

984.000
-114.000
23.000
-658.000
415.000
-137.000
513.000

Mutaties na voortgangsnota 2018:
1. Collegeprogramma 2018-2022
2. Bezuinigingstraject
3. Prijsontwikkeling
4a. Gemeentefonds (excl. sociaal domein)
4b. Deelfonds sociaal domein
5. Overige mutaties

-339.500
-2.000
-111.000
250.000
-339.500

Onttrekking aan de VAR
Onttrekking aan bestemmingsreserves
Saldo programmabegroting 2019

Incidenteel

-691.000

-691.000
-3.734.500

-3.734.500
2.845.500
1.580.000

310.500

0

Op grond van de huidige stand van zaken heeft de begroting 2019 een structureel positief saldo van € 310.500 en een incidenteel tekort van afgerond € 4,4 miljoen. Dit incidentele
tekort zal grotendeels aan de Vrije Algemene Reserve (VAR) worden onttrokken (€ 2,8 miljoen), zie ook het onderdeel ‘Verloop van de Vrije Algemene Reserve’ verderop in dit
hoofdstuk. Ook wordt een deel uit de bestemmingsreserves Sociaal domein (€ 0,6 miljoen) en de reserve Grondbeleid gedekt (€ 1 miljoen).
Hierna volgt een toelichting op de onderdelen dat correspondeert met de nummering in de tabel hierboven.
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3.1.1 Actualisatie van de financiële positie
1. Collegeprogramma
Structureel
Bij dit onderdeel zijn de structurele lasten van het nieuwe beleid opgenomen die voortvloeien uit de herijkte strategische toekomstvisie, het collegeprogramma en actuele
ontwikkelingen.
Nr.

Programma

2019

Toelichting

Voortgangsnota 2018
1
2

00 B en O
05 S, C en R

Informatiebeleidsplan 2016-2020
Herplant bomen

-15.375
-2.640

3
4

05 S, C en R
05 S, C en R

Landschapsbeheer
Schadelijke bermplanten
Nieuwe beleidsvoorstellen uit collegeprogramma 2018-202 (na voortgangsnota 2018)

-10.000
0

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

00 B en O
00 B en O
00 B en O
02 V en V
04 Onderwijs
05 S, C en R
06 SD
06 SD
07 V en M
07 V en M
07 V en M
08 VHROSV

Kwaliteitsverbetering belastingen
Uitbreiding digitale dienstverlening
Noodzakelijke vervangingsinvesteringen buitendienst
Kwaliteitsimpuls fietspaden
Preventieve logopedie
Sportzaal de Strohalm, variastel
Kader participatie: integrale ouderenzorg
Kader participatie: sociale activering
Energietransitie
Ondergrondse glas- en textielcontainers
Afvalcontainers koppelen
Ambitieniveau WABO:VTH

-25.000
-48.000
-16.500
-13.500
x
x
x
x
-75.000
x
x
-247.250

Totaal

-453.265

Toelichting
Ad 1. Informatiebeleidsplan 2016-2020
Het betreft investeringen uit het informatiebeleidsplan 2016 – 2020. Het totale investeringsbedrag voor deze gehele periode bedraagt € 340.000, de bijbehorende
kapitaallasten bedragen in totaliteit € 76.000 en voor 2019 € 15.375. Zie ook het Collegeprogramma incidenteel (ad 1.) en het FMP.
Ad 2.

Herplant bomen
Voor achterstallig boomonderhoud is eerder een bedrag beschikbaar gesteld van in totaal € 1.500.000. In deze berekening zijn geen kosten voor herplant van bomen
meegenomen. Inmiddels is achterstallig onderhoud uitgevoerd voor herplant in deelgebied 1 en 2 (vm. Gasselte en Gieten) Hiervoor is 2 x € 88.000 beschikbaar gesteld. De
verwachting is dat voor de deelgebieden 3 en 4 ook een bedrag van € 88.000 per gebied nodig zal zijn in 2019 en 2020. Dit betekent in deze jaren een extra structurele
kapitaallast van € 2.640 per jaar. Zie ook het FMP.
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Ad 3.

Landschapsbeheer
Jarenlang zijn diverse waardevolle natuur- en landschapselementen binnen gemeente Aa en Hunze middels een prestatieafspraak met Landschapsbeheer Drenthe (LBD)
onderhouden met behulp van subsidie van de Provincie Drenthe. Door binnen de prestatieafspraak een bijdrage te leveren aan het onderhoud van een aantal particuliere
natuur- en landschapselementen, mag de gemeente eveneens gebruik maken van de subsidieregeling om gemeentelijke waardevolle natuur- en landschapselementen te
onderhouden.
Jaarlijks gaan we als gemeente een prestatieafspraak aan met LBD waarin staat vastgelegd welk onderhoud wordt gerealiseerd in de diverse natuur- en
landschapselementen. Het gaat om een structureel bedrag van € 35.000. Binnen de bestaande budgetten is een bedrag van € 25.000 beschikbaar. Een aanvullend bedrag
van € 10.000 is nodig om aan de gevraagde bijdrage te kunnen voldoen. De verhoging van het bedrag ten opzichte van voorgaande jaren, heeft met name te maken met het
feit dat er meer vrijwilligersgroepen worden begeleid.

Ad 4.

Schadelijke bermplanten
Dit onderwerp staat in de voortgangsnota 2018 als structurele last, in deze begroting stellen we voor om de komende drie jaar eerst te kiezen voor incidentele bekostiging. Zie
ook het Collegeprogramma incidenteel (ad 10).

Ad 5.

Kwaliteitsverbetering belastingen
Door de SDA directeuren is gekozen voor een andere inrichting van de klantcontacten om belastingen efficiënter en effectiever te kunnen laten werken en de kwaliteit van de
dienstverlening te verbeteren. Om medewerkers beter te kunnen laten werken én bovenal inwoners beter tot dienst te zijn gaat onze gemeente in het kader van
dienstverlening belastingen de kanalen post, email en e-dienstverlening (incl. website) vanaf 1 januari 2019 in SDA-verband uitvoeren, dit m.u.v. telefonie. Belangrijkste
argument voor keuze is dat Aa en Hunze zijn E-dienstverlening het meest heeft ontwikkeld en daarin willen we nog meer stappen zetten.
Voor Aa en Hunze betekent dit dat er minder telefonische contacten zijn (1000) en dat er meer poststukken binnen komen. Voor e-mails en brieven gaat het om 5.600 in
totaal. Deze uitbreiding van volume kan niet met de huidige postmedewerkers worden opgevangen. Om de dienstverlening te kunnen blijven waarborgen is structureel
€ 25.000 nodig om de gevolgen op te vangen.

Ad 6.

Uitbreiding digitale dienstverlening
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat voor burgers de bereikbaarheid van de organisatie, de deskundigheid van de medewerker, en het snel en goed kunnen doorverbinden
naar degene die vakinhoudelijk de vraag beantwoorden van groot belang zijn voor een goede waardering van de gemeente (zie bijvoorbeeld de resultaten van het
mysteryguest-onderzoek en waar staat je gemeente). Een tijdlang is gedacht dat de implementatie van andere dienstverleningskanalen (bijv. digitale dienstverlening) het
telefonisch dienstverleningskanaal zal ontlasten, een verwachting die vooralsnog niet is uitgekomen.
De burger is mondiger geworden en stelt zeer kritisch over de afhandeling van zaken door de gemeente collega’s en stelt snel en een breed scala van vragen over de
dienstverlening van de gemeente. Hierdoor blijft de druk zeer groot op de huidige bezetting van het team (KCC). De verdere ontwikkeling en/of verbetering van dienstverlening
is een speerpunt uit het collegeprogramma.
Vervanging telefooncentrale
De telefooncentrale wordt eind 2018 vervangen. Met de vervanging wordt getracht beter inzicht te krijgen in de telefonische dienstverlening en om deze aan de burger te
verbeteren (o.a. verbetering wachtinformatie), ook zal hierdoor beter inzicht worden gekregen in de afhandeling van de telefoongesprekken en de hoge werkdruk en wachttijd
bij het telefonisch contact.
Webcare
Tijdens openingstijden is het KCC verantwoordelijk geworden voor “webcare” het monitoren van beeldvorming over de gemeente op sociale media, deze webcare kan alleen
plaatsvinden bij een goede bezetting.
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Doorontwikkeling dienstverlening
De ontwikkelingen op het gebied van dienstverlening gaan snel. Veel gemeenten zijn bezig met de implementatie van “whats app” dienstverleningskanaal. Deze vorm van
dienstverlening impliceert een nog betere en transparante dienstverlening, het sneller beantwoorden van vragen en/of kunnen aangeven wanneer een vraag kan worden
beantwoord. Daarbij verwacht de klant/burger een snelle responstijd. Voor het realiseren hiervan moet de organisatie goed worden gefaciliteerd en zijn ingericht dat
daadwerkelijk aan de verwachting voldaan kan worden om berichten snel af te handelen. Uit ervaringen van andere gemeenten blijkt dat implementatie van dit
dienstverleningskanaal voor burgers als positief wordt ervaren. De afstand naar de burger wordt kleiner, en het zorgt voor “imago” verbetering van de gemeente.
De verwachting is dat bovenstaande ontwikkelingen extra structurele lasten met zich meebrengen van € 48.000.
Ad 7.

Noodzakelijke vervangingsinvesteringen buitendienst
Het betreft een totale kapitaallast van de investeringen afgerond € 16.500 voor:
Aanhanger zuigcombinatie en rioolstoringsbus.
Het vervangingsschema is geactualiseerd, maar we lopen toch nog tegen een paar vergeten zaken aan die we na besluitvorming op willen nemen in het totale
vervangingsschema.
Gezien de technische staat was het noodzakelijk de kolkenzuiger van de buitendienst te verkopen. Daarvoor in de plaats komt een aanhangerzuigercombinatie waarmee
dezelfde werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Ten opzichte van de aanschafprijs van de (tweedehands) kolkenzuiger vergt de aanhangerzuigercombinatie € 15.000
extra investering. Kapitaallasten € 1.575.
Voor de nieuwe aanhanger zuigcombinatie is de bestaande rioolstoringsbus te licht. Verder is de oude rioolstoringsbus niet uitgerust met een inrichting die het welzijn van de
medewerker waarborgen bij de uit te voeren werkzaamheden. Hierbij kunnen we denken in een schone en vieze ruimte in de auto en een laadkraan die pompen onder uit de
rioolgemalen kan tillen. Een nieuw uitgangspunt hierbij is de vervanging van de aanhanger met hogedruk unit door een hogedruk unit te integreren in de nieuwe
rioolstoringsbus. Het reeds beschikbaar gestelde krediet van € 65.000 blijkt € 55.500 te laag. Extra kapitaallasten € 5.827.
Aanschaf bandenlosser
Voor het aanvullen van de wegkanten van de bermen wordt door de Buitendienst een arbeidsintensieve werkwijze gehanteerd. Het aanschaffen van een zogenaamde
bandenlosser zal leiden tot een efficiëntere werkwijze.
De universele bandenlosser wordt aan de achterzijde van de vrachtauto geplaatst en deze verspreidt de grond die op de vrachtwagen ligt tijdens het rijden. Behalve efficiency
winst betekent dit een verlichting in de werkzaamheden voor de medewerker. Aanschafprijs € 20.000. Kapitaallasten € 2.100 (afschrijvingstermijn 10 jaar).
Aanschaf meetpunten gladheidsbestrijding
Vorig jaar is er en infraroodmeting uitgevoerd door Meteogroep als voorloper op de aanschaf van meetpunten voor de gladheidsbestrijding. In de SDA gemeenten wordt al
een aantal jaren gebruik gemaakt van deze meetpunten in combinatie met de provincie Drenthe. Uitgangspunt is hierbij dat er een nauwkeuriger afweging kan worden
gemaakt om uit te rukken tijdens het winterseizoen. Wat resulteert in minder uitrukken per winterseizoen en dus minder personele inzet die weer elders op ingezet kan
worden. Uit de infraroodmeting is gebleken dat er meerdere locaties zijn om meetpunten aan te brengen. Voor ons strooigebied zijn twee locaties met meetpunten
noodzakelijk om de nauwkeurigheid te vergroten.
Aanschaf meetpunten 2 x € 20.000 = € 40.000. Kapitaallasten € 2.866 (afschrijvingstermijn 15 jaar, rentepercentage 0,5%).
Aanpassen terrein werkplaats buitendienst
De opslagcapaciteit op het terrein van de buitendienst aan de Oelenboom is gering. Om een deel van het nu weer beschikbare AZC-terrein om te vormen tot terrein voor de
werkplaats zijn aanpassingen nodig. Geraamde kosten € 46.000 (€ 27.000 straatwerk en € 19.000 voor plaatsing betonblokken en stelconplaten). Kapitaallasten € 1.380
(afschrijvingstermijn 40 jaar, rentepercentage 0,5%).
Uitbreiding overkapping Oelenboom
Met de uitbreiding van de overkapping wordt het leidingwerk van de zoutinstallatie (gevaarzetting) weg gewerkt en kan daarnaast de wasinstallatie in zijn geheel worden
opgenomen. In 2018 worden het schuine dakvlak vervangen en de uitbreiding zou hierbij gecombineerd kunnen worden uitgevoerd. Uitbreiding overkapping (hout) op de
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gemeentewerf t.b.v. wasinstallatie en zoutinstallatie De overkapping van de gemeentewerf gaat € 90.000 kosten; dat betekent een kapitaallast van € 2.700 bij een
afschrijvingstermijn 40 jaar.
Ad 8.

Kwaliteitsimpuls fietspaden
Voor de kwaliteitsimpuls en voor de fietspaden Amen-Grolloo, Schoolroute Eexterveen (Menweg) en fietspad langs de Hunze zijn budgetten beschikbaar gesteld. De
budgetten zijn niet in alle gevallen toereikend om de fietspaden aan te kunnen leggen. In aanvulling op de bestaande budgetten wordt voorgesteld om extra middelen
beschikbaar te stellen voor het fietspad Amen-Grolloo.
De wens voor een fietspad tussen Amen en Grolloo dateert van ver voor de herindeling. Gelet op de functie van het fietspad (utilitair) en het niet obstakel vrij zijn is een
financiële bijdrage tot nu toe niet gehonoreerd. Omdat de realisatie van het fietspad hoog op de (politieke) agenda blijft staan, is de voorbereiding inmiddels opgestart. Er
heeft een tracé verkenning plaatsgevonden en deze verkenning heeft geleid tot een voorkeursvariant. De uitkomst van de verkenning zijn gedeeld met de direct aanwonenden
en de raadscommissie. Momenteel wordt gewerkt aan de benodigde grondverwerving waarna het planologisch traject opgestart kan worden. Voor cofinanciering wordt een
aanvraag bij de provincie ingediend. Volgens de opgestelde projectbegroting vergt de aanleg een investering van € 750.000. De beschikbare middelen ad € 300.000 zijn een
eerste aanzet tot realisatie, maar niet toereikend voor de totale uitvoering.
De kapitaallasten van € 300.000 investering is al gedekt in de begroting 2018. Het investeringsbedrag is echter € 450.000 hoger. Dit betekent een extra kapitaallast van
€ 13.500 (afschrijvingstermijn 40 jaar rentepercentage 0,5%). Hierbij is nog geen rekening gehouden met cofinanciering.

Ad 9.

Preventieve logopedie
Het college heeft in januari 2018 besloten structureel middelen beschikbaar te stellen (€ 30.000) vanuit het bestaande budget sociaal domein (preventieve jeugdhulp). Dit geldt
voor preventieve logopedie (interventieniveau 1 t/m 3). Curatieve logopedie wordt vanuit de Zorgverzekeringswet bekostigd.

Ad 10. Sporthal de Strohalm, variastel
Het betreft de aanschaf van een variastel. Een elektrische variastel is een veelzijdige ophangsysteem waar verschillende gymmaterialen aan gekoppeld kan worden o.a.
klimrekken, klimtouwen, ringen, trapezestokken en touwladder. Sportzaal de Strohalm in Gasselternijveen heeft nog een jaren ’70 inrichting. Voor de motorische ontwikkeling
in de volle breedte is het belangrijk dat er een gevarieerd bewegingsaanbod is. Door het toepassen van een elektrische variastel voldoet het aan de nieuwe KVLO normen.
(Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding). De twee basisscholen en de gymvereniging in het dorp zullen gebruik maken van de variastel. Investeringsbedrag
€ 50.000. Kapitaallasten € 2.250 (afschrijvingstermijn 25 jaar, rentepercentage 0,5%). De kapitaallasten kunnen uit bestaande budgetten worden gedekt.
Ad 11. Kader participatie: integrale ouderenzorg
Het project integrale ouderenzorg wordt momenteel incidenteel bekostigd. Er ontstaat een integrale aanpak integrale ouderenzorg van gemeente, zorg, welzijn en inwoners
zelf. De huisartsen participeren ook in deze aanpak. Partijen leren van elkaar en er ontstaan steeds meer dwarsverbanden. Vanaf mei 2019 zal de vraag naar meer structurele
bekostiging gaan spelen om de samenwerking en de zorg de te continueren. Het verdient aanbeveling hier jaarlijks € 100.000 voor beschikbaar te stellen uit de bestaande
budgetten voor het sociaal domein. Een definitieve evaluatie moet dit te zijner tijd nog bekrachtigen.
Ad 12. Kader participatie: sociale activering
Het project sociale activering wordt sinds 2017 uitgevoerd door Impuls in samenwerking met de Wpda. De aanpak zorgt ervoor dat inwoners met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt weer geactiveerd worden. Sociale activering via vrijwilligerswerk of andere maatschappelijke activiteiten is vaak het hoogste haalbare voor deze inwoners. De
activering voorkomt eenzaamheid, sociale problematiek, gezondheidsproblemen enz. Het project is met incidentele middelen bekostigd en zal een structurele inbedding
moeten krijgen. Het verdient aanbeveling hier jaarlijks € 50.000 voor beschikbaar te stellen uit de bestaande budgetten voor het sociaal domein.
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Ad 13. Energietransitie
Betreft het vormgeven van de gemeentelijke regierol in de energietransitie. Deze opgave hebben we nu nog niet belegd in onze organisatie. Tot nu toe pakken we delen van
deze opgave vooral op uitvoerend en tactisch niveau op. Daar gaan we ook mee door, maar de echte transitie vraagt om meer. Verbinding leggen tussen verschillende
initiatieven, zowel op lokaal, regionaal als provinciaal en landelijk niveau. Faciliteren waar het kan en sturend waar het moet. Dit leidt tot extra structurele lasten van € 75.000.
Daarnaast zijn ook extra incidentele middelen nodig Zie ook het Collegeprogramma incidenteel (ad 31.) en het FMP.
Ad 14. Ondergrondse glas- en textielcontainers
In het coalitieakkoord 2018-2020 “Samen doen” is opgenomen dat er wordt gestreefd naar het aanbrengen van ondergrondse glas- en textielcontainers. Een kort verkennend
onderzoek naar de kosten van de realisatie van ondergrondse containers op tien locaties in de gemeente Aa en Hunze geeft een inschatting van ca. € 200.000 voor de
beoogde werkzaamheden, de bijbehorende kapitaallast bedraagt € 15.000. Het voorstel is om dit bedrag te dekken uit de afvalstoffenheffing (verhoging afvalstoffenheffing van
circa € 1,50).
Ad 15. Afvalcontainers Koppelen
Voor een goede interne administratie is het gewenst om alle bestaande afvalcontainers te koppelen aan een adres (huisaansluiting). Een betrouwbare en robuuste
containerregistratie is van belang voor de gemeente voor een accuraat overzicht van het aantal uitgezette afvalcontainers. Een goed inzicht en overzicht van de aantallen
containers is van belang voor een efficiënt containerbeheer maar is ook belangrijke informatie bij het aanbesteden van de inzameling van afvalstromen. Een solide
containerregistratie vormt de basis voor het team belastingen, de beleidsmedewerker afval en de buitendienst om financiële rapporten, monitoring overzichten en een goed
voorraadbeheer op te kunnen stellen. Containerregistratie kan ook kosten besparen omdat illegale containers uit het systeem worden gefilterd. Minder containers is minder
afval is minder inzamelkosten en verwerkingskosten.
Hiervoor is een bedrag van ca. € 100.000 benodigd. Dit bedrag kan worden gedekt uit de afvalstoffenheffing; deze investering betekent een structurele kapitaallast van
€ 7.200 (15jr/0.5%). En leidt tot een verhoging van de afvalstoffenheffing van ca € 0,70 per aansluiting.
Ad 16. Ambitieniveau WABO: VTH
Toezicht en handhaving
Op dit moment sprake van een minimale basis voor de uitvoering van de toezichttaken Wabo; er worden strikte keuzes gemaakt. Met de huidige formatie wordt alleen actief
toezicht gehouden op het gebied van brandveiligheid en de behandeling van klachten. Voor de overige onderdelen vindt geen actief toezicht plaats. Voor controles tijdens de
bouw is zeer beperkt tijd beschikbaar, hetgeen grote risico’s met zich meebrengt. Het coalitieakkoord benadrukt de wens dat juist actief wordt toegezien op naleving van
regels. Om een keuze te maken ten aanzien van het ambitieniveau Wabo toezicht is een “VTH-oplegger ambitieniveau VTH” opgesteld waarin 4 varianten met bijbehorende
risico’s zijn genomen. Het college wordt gevraagd een variant te kiezen. Variant 3 sluit het beste aan bij het coalitieakkoord en de toekomstvisie Aa en Hunze. Dit betreft een
scenario met een sober handhavingsniveau zonder onnodige opsmuk, waarbij wel recht wordt gedaan aan de zorgplicht van de gemeente. In dit scenario worden de
basiswerkzaamheden ten aanzien van controle brandveiligheid en bouw verricht en worden alle klachten behandeld. Belangrijk is dat in deze variant ook actief toezicht plaats
vindt op de belangrijkste onderdelen. In deze variant wordt actief opgetreden tegen verrommeling van het landschap, illegale reclame/bouw, toezicht bij risicovolle
evenementen en worden behalve bouwcontroles ook steekproefsgewijs andere Wabo-vergunningen gecontroleerd. Ook het actief toezicht op recreatieterreinen tegen PBR
(aanpak toekomst Vakantieparken) is opgenomen in deze variant waarbij dit voortaan met eigen personeel wordt uitgevoerd. Hierdoor is een meer preventieve (en integralere)
aanpak mogelijk tegen lagere kosten dan de huidige inhuurkosten (circa € 78.000,- op jaarbasis). Benodigd: € 171.250 p/j.
Vergunningverlening/advisering
Om de werkzaamheden ten aanzien van advisering en vergunningverlening op een goede manier uit te voeren is een structurele oplossing nodig. Afgelopen jaren is via
tijdelijke inhuur formatie beschikbaar gesteld. Echter de behoefte aan inzet op beide onderdelen is structureel vanwege een toename van vergunningaanvragen door de
aantrekkende markt en de constante ontwikkelingen binnen het omgevingsrecht (waaronder de komst van de Omgevingswet). Benodigd: € 76.000 p/j.
Totaal is voor het ambitieniveau VTH bij deze invulling € 247.250 nodig.
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Incidenteel
Bij dit onderdeel zijn de incidentele lasten van het nieuwe beleid weergegeven die voortvloeien uit de herijkte strategische toekomstvisie, het collegeprogramma 2018-2022, de
voortgangsnota 2018 en actuele ontwikkelingen.
Nr.

Programma

2019

Voortgangsnota 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

00 B en O
00 B en O
00 B en O
00 B en O
02 V en V
03 Eco
03 Eco
05 S, C en R
05 S, C en R
05 S, C en R
06 SD
07 V en M

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

02 V en V
02 V en V
03 Eco
03 Eco
04 Onderwijs
04 Onderwijs
04 Onderwijs
05 S, C en R
05 S, C en R
05 S, C en R
06 SD
06 SD
06 SD
06 SD
06 SD
06 SD
06 SD
06 SD
07 V en M
07 V en M
07 V en M
08 VHROSV
08 VHROSV

Informatiebeleidsplan 2016-2020
Restauratie archiefstukken
Meerjarig investeringsplan personeel
Themajaar
Verkeers- en vervoersmaatregelen
Toeristisch beleid
Actualisatie economische koersnota
Continuering cultuurbeleid
Bijdrage medewerker C&E Drentsche Aa
Schadelijke bermplanten
Sociaal domein (impuls participatiewet)
JOGG

Nieuwe beleidsvoorstellen uit collegeprogramma 2018-2022 (na voortgangsnota 2018)
Onkruidbestrijding op verharding
Knelpunten in de openbare ruimte
Glasvezel
Welkomstborden
VVE (Voor- en vroegschoolse educatie)
Taalhuis/laaggeletterdheid
Samen maak je de route - leerbudget
Sponsoring
Toekomst vakantieparken
Ecologisch bermbeheer
SamenDoenFonds
Preventie, versterking voorliggend veld en impuls leefbaarheid & mobiliteit
Experimenteren in het Sociaal Domein
Doorontwikkeling sturing en regie
Kinderen en armoede
Mentor for You
HomeStart
Versterking armoede- en schuldenbeleid
Duurzaamheid en Energietransitie
IVN Natuur en Milieu educatie
Inclusief beleid
Programma plannning & control / omgevingswet
Grondbeleid

Totaal
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-35.000
-25.000
-150.000
-100.000
-35.000
-148.000
-15.000
-50.000
x
-86.000
-50.000
-10.000
-10.000
-100.000
- 100.000
-800.000
-20.000
-50.000
-22.500
-20.000
-15.000
-300.000
-50.000
-100.000
-240.000
-15.000
-250.000
x
x
x
x
-325.000
-9.000
-5.000
-300.000
-1.000.000
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Toelichting
Ad 1. Informatiebeleidsplan 2016-2020
Uit het externe onderzoek “Effecten Digitalisering” blijkt dat verdergaande digitalisering de komende jaren noodzakelijk is. Een goede informatiehuishouding is onontbeerlijk
voor de samenwerking in regionaal- en/of ander verband. Belangrijke keuzes dienen te worden gemaakt over een regionale ICT samenwerking met Assen en Tynaarlo. Het
Informatiebeleidsplan (IBP) is aangepast aan de nieuwe veranderende omstandigheden. Informatiebeveiliging zal de komende jaren overigens ook bijzondere prioriteit krijgen.
Het gaat vooralsnog om incidenteel € 35.000 voor 2019. In het IBP is dit bedrag bestemd voor ontwikkelingen binnen SDA (Samenwerking Drentse Aa) en het Sociaal
Domein. Zie ook het Collegeprogramma structureel (ad 1.) en het FMP.
Ad 2.

Restauratie archiefstukken
In 2014 is gebleken dat de archieven van de voormalige gemeenten in een minder goede staat zijn. Met name de archiefstukken uit Gasselte zijn van slechte kwaliteit door de
minder goede omstandigheden van de archiefbewaarplaats destijds. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een goede en ordelijke staat van onze archieven en moeten
wij ons ook verantwoorden richting de archief inspectie van de Provincie. De stukken zullen moeten worden gerestaureerd om de kwaliteit van de documenten te verbeteren
en grotere schade op langere termijn te voorkomen. De totale kosten worden geraamd op € 100.000, evenredig verdeeld over de jaren 2016 t/m 2019.

Ad 3.

Meerjarig investeringsplan medewerkers
Om de nieuwe organisatiestructuur en het anders werken handen en voeten te geven is er een implementatieplan gemaakt. Hierin is uitgewerkt welke incidentele en
structurele personeelskosten er worden verwacht voor zowel 2018 als 2019. In de voortgangsnota 2018 is een extra structurele last van in totaal € 442.000 opgenomen vanaf
2018. Daarnaast is in 2018 is een incidenteel budget van € 400.000 beschikbaar gesteld. Voor 2019 wordt nog eenmalig € 150.000 gevraagd.

Ad 4.

Themajaar
De nadere concretisering bezien we ook in het licht van de druk die dit op de ambtelijke organisatie legt. In de begrotingsvergadering op 10 november 2016 heeft de raad de
motie over het jaarlijks terugkerend themajaar unaniem aangenomen: om het themajaar niet elk jaar, maar om het jaar te organiseren. De geraamde kosten voor een
themajaar € 100.000. Zie ook het FMP.

Ad 5.

Verkeers- en vervoersmaatregelen
Er wordt uitgegaan van een investeringsbedrag van € 35.000 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. Zie ook het FMP.

Ad 6.

Toeristisch beleid
Betreft aanvulling op het bestaande beleid Deelname Geopark en Regiopromotie. Daarnaast nieuwe bedragen voor stimuleren en faciliteren belevingsroutes, stimulering
gebruikersgroepen, ontsluiten cultuurhistorie, ondersteunen meerdaagse evenementen stimuleren samenwerking (totaal € 148.000).

Ad 7.

Actualisatie economische koersnota
In 2009 is de huidige economische koersnota vastgesteld. Tegelijkertijd met het opstellen van de economische koersnota begonnen zich ook de eerste contouren van een
beginnende economische crisis af te tekenen. Het economische landschap is veranderd. Reden om de huidige economische koersnota te actualiseren. Geconcludeerd is dat
de huidige economische koersnota op hoofdlijnen nog steeds actueel is. De onderdelen ruimte voor bedrijven en stimulatie bedrijfsleven behoefden actualisatie en zijn
aangevuld met nieuwe actielijnen. Het reguliere EZ budget is € 9.500 per jaar. Om aan de benoemde actielijnen invulling te kunnen geven is in aanvulling op 2017 en 2018,
ook in 2019 incidenteel € 15.000 extra budget nodig.
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Ad 8.

Continuering cultuurbeleid
Vanuit de vaststelling van de cultuurnota in november 2016 is voorgesteld om vanaf 2017, gedurende 4 jaar € 50.000 per jaar beschikbaar te stellen. Er wordt uitgegaan van
continuering van het huidige beleid. Betreft jaarlijkse bijdragen voor Huus van de Taol, Ondersteuning muziekverenigingen en ondersteuning culturele activiteiten. Zie ook het
FMP.

Ad 9.

Bijdrage C&E Drentsche Aa
Er wordt in vervolg op 2018, voor 2019 weer een bijdrage aan IVN verstrekt voor communicatie en educatie in het Drentsche Aa-gebied. Het bedrag is afgerond € 14.000 en
wordt bekostigd uit het budget voor grote projecten. Zie ook het FMP.

Ad 10. Schadelijke bermplanten
We zoeken naar betere en goedkopere manieren voor de bestrijding van schadelijke bermplanten. Bijvoorbeeld door in navolging van onze buurgemeente varkens in te zetten
voor de bestrijding van schadelijke bermplanten. De beleidsnota ‘schadelijke bermplanten’ adviseert voor de bestrijding van schadelijke bermplanten gedurende een periode
van 10 jaar € 86.000 per jaar beschikbaar te stellen. En dit budget in te zetten voor: lokale intensivering van de maaifrequentie in het buitengebied, wijziging van het
grootonderhoud van bermen en het informeren van de bevolking. Het bedrag is structureel opgenomen in de voortgangsnota 2018. Voorgesteld wordt om dit te wijzigen in het
incidenteel beschikbaar stellen van € 86.000 voor de komende drie jaren en daarna de bestrijding van de schadelijke bermplanten te evalueren, alvorens dit onderwerp
structureel te verwerken in de begroting. Zie ook het FMP.
Ad 11. Sociaal Domein (impuls participatiewet)
In het kader van de transformatie op het gebied van arbeidsparticipatie zijn de afgelopen bestuursperiode stappen gezet door o.a. de drie functies, inkomensverstrekking,
arbeidsmarkttoeleiding en aan aanbieden van werk, bij elkaar te brengen in een uitvoeringsorganisatie. Het vervolg van de transformatie zal nader worden uitgewerkt in de
kadernota participatiewet en een daarop te baseren ontwikkelagenda. Belangrijke thema’s hierin zijn o.a. het realiseren van een vitale arbeidsmarkt, specifiek voor
laagopgeleiden, kwetsbare jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en sociale participatie voor de inwoner waarvoor arbeidsparticipatie niet bereikt kan worden
zoals sociale activering en project “de Noaber”.
Voor het ontwikkelen van nieuwe instrumenten zijn in de ontwikkelfase (tijdelijk) extra middelen gewenst hetzij om reeds bestaande voorzieningen in stand te houden of
geleidelijk over te kunnen laten gaan naar nieuwe vormen. O.a. te denken aan lokale proeftuinen. Met betrekking tot de functie inkomensvoorziening zijn o.a. nieuwe
instrumenten ter voorkoming van armoede en schulden gewenst (o.a. vroegsignalering bij schulden en andere activiteiten). Voorgesteld wordt om deze middelen te dekken uit
de reserve Sociaal domein. Benodigde incidentele middelen voor beide onderdelen bedraagt € 100.000 voor 2019 en 2020. Zie ook het FMP.
Ad 12. JOGG
Doel van het JOGG is streven naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde levensstijl de
normaalste zaak van de wereld is. Middelen zijn nodig om het JOGG in 2019 te borgen. Zie ook het FMP.
Ad 13. Onkruidbestrijding op verharding (OBV)
Vanaf 31 maart 2016 mag er geen chemische onkruidbestrijding op verhardingen worden toegepast. De jaren hiervoor hebben we het gebruik van chemische middelen al
afgebouwd. Van te voren zijn de diverse beschikbare alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden geëvalueerd. Hieruit is geconcludeerd dat onkruidbestrijding middels hete lucht
of heet water de beste methoden zijn.
De alternatieve methode van onkruidbestrijding op verharding is fors duurder dan de chemische methode. De hogere kosten zitten in de inzet van het benodigde materieel.
Om het gehele areaal zonder chemische middelen te bestrijden is voor 2018 een incidenteel budget van € 65.000 toegekend. Omdat middels vegen de ontwikkeling van
onkruid op verharding kan worden beïnvloed is voor de jaren 2016 t/m 2018 het vegen en OBV gecombineerd in één bestek aanbesteed.
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Vanaf 2019 is een bedrag benodigd voor onkruidbestrijding op verharding gecombineerd met vegen van € 202.000. Dit betekent een benodigde verhoging van het bestaande
budget met € 100.000. In eerste instantie wordt een incidenteel bedrag opgenomen voor 2019, zodat onderzocht kan worden of er mogelijkheden om inwoners met een
afstand tot de arbeidsmarkt in hun eigen leefomgeving te laten deelnemen aan het arbeidsproces.
Ad 14. Knelpunten in de openbare ruimte
In overleg met onze inwoners, dorpen komen met regelmaat vragen en wensen voor op het gebied aanpassingen van de openbare ruimte zoals het opvullen van gaten,
losliggende stoeptegels. Als reguliere budgetten geen ruimte laten zetten we het knelpuntenbudget in zodat we samen met onze inwoners vlot kunnen inspelen op dit soort
situaties. In eerste instantie denken we € 100.000 per jaar nodig te hebben in deze bestuursperiode. Zie ook het FMP.
Ad 15. Glasvezel
Na een redelijk lange aanloopperiode, komt er schot in de ontwikkeling van Glasvezel in Aa en Hunze. Inwonersinitiatieven en marktpartij(en) hebben elkaar gevonden.
Diverse (lopende) initiatieven uit de hele gemeente hebben de krachten gebundeld in het Drents Glasvezel Collectief (DGC). Het DGC heeft een sluitende exploitatie. Hierbij
is rekening gehouden met een bijdrage van de publieke overheden; de provincie Drenthe, de gemeente Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze. Vooralsnog gaan we uit van een
bijdrage voor de gemeente Aa en Hunze van ingeschat € 800.000. Dit bedrag kan dus nog afwijken als de business case definitief is. Op dit moment worden er nog
gesprekken gevoerd met de verschillende partijen.
Ad 16. Welkomst-borden
We zetten in op het van buiten naar binnen werken en zijn trots op onze gemeente. Dit willen we ook graag uitstralen. Het college heeft over welkomst-borden gesproken.
Meerdere gemeenten hebben deze aan de grens staat en als je dan de gemeente binnen rijdt wordt dat gemarkeerd met een boord (welkom in de gemeente … en dan volgt
de naam van de gemeente). Door onze bordenleverancier HR-groep is een indicatie gegeven van de kosten van dergelijke borden. Daaruit blijkt dat rekening moet worden
gehouden met maximaal € 750 per portaal. Een globale inventarisatie heeft geleerd dat circa 20 wegen in aanmerking komen voor zo’n portaal. Dit zijn wegen met een
substantiële verkeersfunctie. Mocht het wenselijk zijn dat ook wegen met een lage verkeersfunctie of fietspaden worden voorzien van grensportalen dan komen daar nog eens
30 portalen bij. De totale kosten voor de aanschaf van de borden is zodoende € 15.000. Voor beheer/onderhoud (o.a. vervanging bij schades) kan € 5.000 worden gerekend.
Totale raming komt hiermee op € 20.000.
Ad 17. VVE (Voor- en vroegschoolse educatie)
De gemeente heeft tot doel dat alle peuters gaan deelnemen aan een voorschoolse voorziening. Daarbij hebben we de financiële verantwoordelijkheid voor de bekostiging
van het aanbod voor de peuters die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Tot op heden hebben we nog niet alle peuters bereikt en passen de kosten
binnen de beschikbare middelen. Inmiddels is de bekostigingssystematiek vanuit het Rijk gewijzigd, moet het aanbod van voorschoolse educatie vergroot worden van 10 naar
16 uur per week en moet de kwaliteit van de voorschoolse educatie worden gestimuleerd door de inzet van meer hbo-geschoold personeel. Deze drie ontwikkelingen maken
dat het budget vanaf 2019 niet meer toereikend is. Naar de huidige inzichten verwachten we een extra budget benodigd te hebben van € 50.000 voor 2019 en 2020. Zie ook
het Financieel Meerjarenperspectief. VVE speelt een belangrijke rol in de vroegsignalering. We zetten daarom in op het versterken van de VVE.
Ad 18. Taalhuis/laaggeletterdheid
In 2016 zijn we samen met partnerorganisaties (Drenthe College, Bibliotheek en Impuls Welzijn) het Taalhuis in de bibliotheek van Gieten gestart. Inwoners die laaggeletterd
zijn en hun omgeving kunnen hier terecht voor vragen, advies en verwijzing. Doel is het terugdringen van laaggeletterdheid. De coördinator van het Taalhuis wordt nu nog uit
de WEB (Wet Educatie Beroeps) middelen bekostigd, maar deze lopen vanaf 2019 terug. De werkgroep laaggeletterdheid voor onze gemeente zal een taalpunt/taalhuis gaan
realiseren. Budget is nodig voor het beheren van het taalpunt/taalhuis en het begeleiden/ondersteunen van de vrijwillige taalcoach in 2019 (€ 22.500).

Ga naar overzicht lasten en baten financiële begroting

terug

stand en verloop reserves en voorzieningen

Balans en EMU overzichten

investeringen 2019

jaarlijks terugkerende arbeidskosten

3.1.1 Actualisatie van de financiële positie
Ad 19. Samen maak je de route - leerbudget
De veranderopgave in het sociaal domein geldt voor zowel medewerkers van de gemeente als voor medewerkers en vrijwilligers van de organisaties met wie wij samen
werken. We organiseren daarom een training voor de gemeente, aanbieders, voorliggend veld, inwoners etc. doel van de training is om de gedachte achter ‘Samen maak je
de route!’ breed uit te dragen, te laten verinnerlijken en eigenaarschap te creëren bij alle spelers in het sociaal domein. Een gezamenlijke werkwijze dient een gezamenlijk
belang. De dekking komt uit de reserve sociaal domein. Zie ook het FMP.
Ad 20. Sponsoring
We willen in deze bestuursperiode meer initiatieven gaan faciliteren/stimuleren en gaan daarom meer sponsoren. Zie ook het FMP.
Ad 21. Toekomst vakantieparken
In het coalitieakkoord is het project toekomst Vakantieparken opgenomen als nieuwe (beleids)wens. Het in 2017 uitgevoerde vitaliteitsonderzoek verblijfsrecreatie geeft een
beeld van het bedrijfsmatig functioneren van de Drentse vakantieparken. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal topbedrijven in Drenthe relatief klein is, het recreatieve
ondernemerschap matig is ontwikkeld en dat een deel van de parken geen of onvoldoende toekomstperspectief heeft binnen de recreatiesector. Het project toekomst
vakantieparken richt zich op twee sporen: enerzijds kansrijk ondernemerschap stimuleren (vitaliseren van parken) en anderzijds nieuwe waarde geven aan niet-kansrijke
parken (transformeren). Eind 2017 hebben de Drentse gemeenten, de provincie en Recron een bestuursconvenant (2018-2024) ondertekend. De uitgangspunten van het
convenant zijn vertaald in een concept actieprogramma toekomst Vakantieparken Drenthe welke binnenkort ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de Drentse colleges. Op
gemeentelijk niveau dient een meerjarig uitvoeringsprogramma voor de aanpak van dit project te worden opgesteld.
In oktober 2017 zijn de uitkomsten voor de gemeente Aa en Hunze gepresenteerd tijdens een informerende commissievergadering. Het blijkt dat Aa en Hunze op beide
sporen (vitaliseren en transformeren) een aanzienlijke opgave heeft, ook in vergelijking met andere Drentse gemeenten. Om deze opgave goed het hoofd te kunnen bieden is
een integrale benadering van de problematiek noodzakelijk. Ruimtelijk, sociaal-maatschappelijk, openbare orde & veiligheid, recreatie & toerisme en toezicht & handhaving
komen samen binnen het project. De gemeente Aa en Hunze zal haar capaciteit breed moeten inzetten voor een gezonde en vitale recreatiesector die in staat is om extra
bestedingen te genereren en extra werkgelegenheid te bieden. Voor parken die geen recreatief toekomstperspectief hebben wordt samen met de ondernemer/vve onderzocht
of een nieuwe functie mogelijk is. De pilot die nu loopt voor het doorlopen van de transformatieladder bij 3 recreatieparken maakt onderdeel uit van dit project, net als
handhaving op het gebied van permanente bewoning. De provincie heeft een faciliterende functie binnen het project.
Voorgesteld budget €300.000 p/j tijdens deze bestuursperiode. Zie ook het FMP.
Ad 22. Ecologisch bermbeheer
We gaan de pilot ecologisch bermbeheer versneld uitvoeren. Hangende de uitkomsten van de pilot investeren we extra in het ecologische bermbeheer (€ 50.000 voor 2019 en
2020). Zie ook het Financieel Meerjarenperspectief. Voor de start van het ecologisch bermbeheer is al een incidenteel bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. De bermen
(buiten de kom) van de wegen tussen de gemeentegrens bij Gasteren en Annerveenschekanaal en de wegen tussen (rondje) Geelbroek en Eleveld zullen de komende 5 jaar
ecologisch worden beheerd. Om het effect van het ecologisch bermbeheer in beeld te krijgen, is voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden een vegetatiekartering uitgevoerd
(periode 17 tot 24 mei 2018). Dit zal na 5 jaar maaien in de tweede helft van mei 2023 worden herhaald om het verschil in bloemen- en soortenrijkdom te bepalen. Het
ecologisch bermbeheer draagt bij aan het verhogen van de biodiversiteit. De verwachting is dat er dan meer vlinders en bijen in de bermen voorkomen. Zie ook het FMP.
Ad 23. SamenDoenFonds
Met de subsidieregelingen Leefbaarheidsfonds en Jullie idee, samen uitvoeren bieden we initiatiefnemers de financiële ondersteuning voor ideeën die de leefbaarheid in onze
dorpen bevorderen. Deze kennen nu verschillende voorwaarden. We gaan deze samenbrengen in 1 fonds: Het SamenDoenFonds. Voorwaarden van het fonds zullen zijn
zelfwerkzaamheid en een vorm van cofinanciering. Het SamenDoenFonds gaat 1 januari 2019 van start met 100.000 euro. Een eventueel restant in het Leefbaarheidsfonds
op 1 januari 2019 kan dan vrijvallen.
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Ad 24. Preventie sociaal domein, versterking voorliggend veld en impuls leefbaarheid & mobiliteit
Op verschillende onderdelen willen we meer gaan inzetten op preventie en de versterking van het voorliggend veld (ontwikkelopdracht sociaal domein). Op termijn moeten
deze initiatieven bijdragen aan:
• het omlaag brengen van de gemiddelde zorgkosten per inwoner
• Versterken van het vrijwilligerswerk (er wordt steeds meer een beroep op hen gedaan)
• Impuls van de leefbaarheid en de mobiliteit
Hierbij denken we aan:
• Praktijk Ondersteuners Huisartsen Jeugd
• Versterking vrijwilligersondersteuning
• Doorontwikkeling Sociale huiskamer
• Automaatje
• Dorpsondersteuning Grolloo
• Dorpsondersteuning Gasselternijveen
• Continuering Sociale huiskamer Gasselternijveen
Daarnaast zijn er ontwikkelingen die we nu nog niet kunnen voorzien, maar waar we wel op willen kunnen inspringen, daarvoor is het van belang dat er ook geld is om te
experimenteren.
‘Samen maak je de route!’ en de daaruit voortvloeiende sturingsfilosofie vragen ook een andere manier van werken van bestuur en organisatie. Samen met onze inwoners,
haar omgeving, het sociaal team, voorliggend veld en aanbieders gaan we werken vanuit de nieuwe aanpak waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, gebiedsgericht
werken, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en ontschotten centraal staan. We gaan samen met inwoners en partners ontdekken wat nodig is,
hierbij spelen we in op signalen en behoeften vanuit de samenleving. Daar waar zich kansen voordoen die de doorontwikkeling verder aanjagen, pakken we ze. We stellen
een budget beschikbaar om de transformatie te versnellen. We zetten hiermee in op versterking van het voorliggend veld, preventief werken en vroegsignalering. Om in te
kunnen spelen op kansen die zich voordoen stellen we experimenteerbudget beschikbaar. Deze kunnen we bijv. inzetten voor praktijkondersteuners Huisartsen Jeugd,
versterken van vrijwilligersondersteuning, doorontwikkeling sociale huiskamer, Automaatje. Maar ook voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan het versnellen van de
transformatie. De dekking komt uit de reserve sociaal domein, waarbij een deel van het budget in 2019 eenmalig gedekt kan worden uit geld voor preventie (€ 170.000). Zie
ook het FMP.
Ad 25. Experimenteren in het sociaal domein
Om anders te leren denken, doen en organiseren binnen het sociaal domein willen we nog op andere manieren maatschappelijke opgaven oppakken. Hiervoor is
experimenteer budget nodig. De dekking komt uit de reserve sociaal domein. Zie ook het FMP.
Ad 26. Doorontwikkeling sturing en regie
In 2015 kreeg de gemeente nieuwe taken in het sociaal domein. Op dat moment hebben we de bewuste keuze gemaakt om eerst ervaring op te doen met de nieuwe taken
alvorens tot structurele inbedding te komen. Per 1 juli 2018 is het sociaal werk Aa en Hunze structureel ingebed in de nieuw opgerichte stichting Attenta. Dit is ook het moment
om de gemeentelijke taken binnen het sociaal domein structureel in te bedden. Dit betekent dat we dat we de structurele taken nu ook structureel gaan opnemen in onze
personeelsbudgetten. Daarnaast brengt de doorontwikkeling van sturing en regie incidentele kosten met zich mee. Gelijk aan de wens ‘Experimenteren in het sociaal domein
vragen we incidentele middelen om anders te leren denken, doen en organiseren in het sociaal domein en ook breed in de organisatie. We vragen een budget dat we flexibel
kunnen inzetten en waarover we achteraf verantwoorden. Hiermee ontstaat ruimte om te kunnen inspelen om kansen die zich voordoen. De dekking komt uit de reserve
sociaal domein (€ 250.000).
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Ad 27. Kinderen in armoede
De gemeenten ontvangen van 2017 structurele middelen voor kinderen in armoede. Aa en Hunze ontvangt € 68.000. Deze middelen zijn de afgelopen periode incidenteel
ingezet en zullen (op termijn) structureel opgenomen moeten worden in de aanpak voor armoede en schuldhulpverlening. De dekking komt uit een specifieke uitkering. Zie
ook het FMP.
Ad 28. Mentor for you
Mentor for you is een succesvol project. Vrijwilligers begeleiden jongeren op het gebied van praktische schoolse- of sociaal emotionele vaardigheden. De dekking komt uit
bestaande budgetten sociaal domein (€ 6.600).
Ad 29. Homestart
Was een pilot in NMD (Noord en Midden Drenthe) verband. Na de evaluatie is ervoor gekozen om het initiatief structureel in te zetten binnen NMD verband. Homestart is
tijdens de pilot uit verschillende budgetten incidenteel gefinancierd (Zie B & W van 17 april 2018 nr. 10). De dekking komt uit bestaande budgetten (€ 15.000), zie ook het
FMP.
Ad 30. Versterking armoede- en schuldenbeleid
Voorbeeld van preventief werken/vroeg signaleren. Belangrijk om hierop te investeren. Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid ontvangen we
incidenteel voor drie jaar extra middelen uit een decentralisatie-uitkering. Deze middelen willen we incidenteel inzetten voor vroegsignalering bij schulden en andere
activiteiten. Zie ook het Financieel Meerjarenperspectief.
In de begroting is voor schuldhulpverlening structureel een te laag bedrag opgenomen (€ 175.000). De lasten zijn jaarlijks rond de € 225.000. Met de ontwikkelopdracht op het
gebied van schuldpreventie en een eventueel toekomstige andere inzet van de GKB (tweede lijn) willen we de jaarlijkse lasten voor schuldhulpverlening terugbrengen. Op
basis van de landelijke ontwikkelingen (meer mensen doen een beroep op schuldhulpverlening) gaan wij er vooralsnog vanuit dat de lasten deze bestuursperiode niet zullen
afnemen. De verwachte extra lasten bedragen in deze bestuursperiode zijn € 50.000 per jaar.
Ad 31. Duurzaamheid en Energietransitie
Voorstel € 1.075.000 incidenteel voor duurzaamheid in zijn totaal de komende 4 jaar, moet nog concreet worden gemaakt. Zie ook het Collegeprogramma structureel (ad 13)
en het Financieel Meerjarenperspectief. Om invulling te kunnen geven aan onze ambities hebben we extra middelen nodig voor menskracht en voor stimuleringsmaatregelen.
Concreet voor Energietransitie in 2019:
Op grond van het coalitieakkoord is de energietransitie de komende bestuursperiode een belangrijk beleidsinhoudelijk thema dat als politiek-bestuurlijk relevant wordt gezien.
De provincie Drenthe moet met de 12 Drentse gemeenten en 4 Drentse waterschappen een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen. Dit volgt uit het Klimaat en
Energieakkoord dat voor de zomer het licht zal zien. In de RES Drenthe, die eind 2019 gereed moet zijn, wordt vastgelegd welke bijdrage een gemeente gaat leveren aan de
opgave om in 2030 20 PJ duurzame energie te produceren. Ten behoeve van de RES gaat de provincie dit najaar een Drents Energieakkoord sluiten. Als opmaat hiervoor wil
de provincie de komende maanden met de betrokkenen een startnotitie opstellen die na de zomer (bij voorkeur september) in PS en alle raden vastgesteld zou moeten
worden. Deze startnotie moet zorgen voor commitment en betreft hoofdzakelijk een procesbeschrijving.
De urgentie om in Drenthe samen aan de slag te gaan met de energietransitie is door Rijk, VNG, IPO en UvW reeds onderkend. Zonder op dit moment precies aan te kunnen
geven wat dit samenwerkingsproces van de gemeente gaat vragen, heeft het Rijk al aangegeven dat de belangrijkste taak in principe bij de gemeenten komt te liggen. Dit
vraag om extra inzet qua menskracht.
De provincie heeft in de uitnodigingsbrief voor een eerste ambtelijke werkbijeenkomst in het kader van de RES ook al gevraagd om voldoende menskracht en middelen
hiervoor vrij te maken. De incidentele kosten hiervoor zijn geraamd op € 75.000 voor de inzet t.b.v. de Drentse energietransitie (mix van strategie en uitvoering).
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Ad 32. IVN Natuur en Milieu educatie
Het aanbieden van Natuur en Milieu educatie is primair een taak van het onderwijs, in de overgangsfase stellen we als gemeente middelen beschikbaar.
Het IVN Scholennetwerk verzorgt al sinds vele jaren speciaal op primair onderwijs afgestemde lespakketten samen die met veel enthousiasme door de scholen worden
gebruikt. Het lopende 4-jarige contract loopt eind dit schooljaar af. Voorstel om een nieuw 4-jarig contract aan te gaan met het IVN en voor de jaren 2019-2022 jaarlijks
€ 9.000 opnemen in de begroting 2019 en het FMP. Het is wenselijk om de cofinanciering die met PrimAh is ingezet in het laatste halfjaar te continueren.
Ad 33. Inclusief beleid
Een inclusieve samenleving is een voorwaarde voor participatie. In 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap geratificeerd. De
uitgangspunten van het VN-verdrag raken het gemeentelijke beleid. Én vragen om een andere aanpak van inspraak en ontwikkeling van beleid voor inwoners met een
beperking. We willen hier ook een link maken met de Global Goals.
De Adviesraad Sociaal Domein heeft meerdere keren aandacht voor dit onderwerp gevraagd. De middelen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in welke acties verplicht en welke
acties wenselijk zijn om vervolgens tot een plan van aanpak te komen. De acties kunnen onderdeel zijn van het experimenteerbudget. De dekking komt uit de reserve sociaal
domein. Zie ook het FMP.
Ad 34. Programma planning & control / omgevingswet
Omgevingswet
De invoering van de Omgevingswet is een proces dat begin 2017 is gestart en zal doorlopen tot ver na de inwerkingtreding (1 januari 2021). Voor de bepaling van de
invoeringsstrategie is als uitgangspunt gekozen voor: “Vernieuwend naar een optimale dienstverlening”. Op basis van een projectplan is bij de opdrachtverlening een eerste
budget gevormd van € 50.000. Deze middelen worden nu ingezet voor externe kosten (o.a. onderzoek, opleiding en inhuur) waarin de nadruk ligt op verkennen, verdiepen en
impactanalyse. Niemand kan echter nu nog duidelijk maken wat de kosten zullen zijn voor invoering van de Omgevingswet. Een eerste verkenning d.m.v. het digitaal
dialoogmodel laat voor onze gemeente een geschat bedrag aan invoeringskosten zien dat het bedrag van € 2 mln. overstijgt. Naar verwachting zal dit bedrag dalen in een
volgende versie van dit model nu langzamerhand meer informatie en ervaringscijfers bekend worden. We zullen gaandeweg meer inzicht krijgen in de te verwachten kosten.
Doorontwikkeling Planning & Control
De huidige Planning & Control cyclus is niet ingericht op ondersteuning van de veranderende rol van de gemeente. Het is op dit moment vooral een beheersinstrument en niet
een sturingsinstrument. Het is gebaseerd op controle en niet op vertrouwen. Er gaat heel veel informatie in om, zonder duidelijk doel en context. Dit willen we veranderen en
zijn we op dit moment al aan het veranderen in het sociaal domein. Nu is het moment om dit organisatiebreed een vervolg te geven.
Belangrijke inzichten die we hebben opgedaan en aanbevelingen naar aanleiding van onderzoek naar de Planning & Control cyclus in de afgelopen periode zijn:
Stuur op maatschappelijke effecten en prestatieverantwoording vanuit de 4 pijlers van de strategische toekomstvisie.
Informatie op hoofdlijnen en significante afwijkingen.
‘Realtime’ informatie beschikbaar.
Digitaliseer en visualiseer (het verhaal achter de cijfers) de Planning & Control cyclus.
Verkort de doorlooptijd (begroting in 1 dag).
We willen de komende periode aan de slag met de bovengenoemde inzichten/aanbevelingen met als resultaat een vernieuwde begroting 2020.
Voor zowel de invoering van de Omgevingswet als de doorontwikkeling van Planning & Control hebben we de komende jaren financiële middelen nodig. Voor de jaren 2019,
2020, 2021 en 2022 wordt resp. € 300.000, € 200.000, € 300.000 en € 200.000 gevraagd.
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Ad 35. Grondbeleid
De Nota Grondbeleid zal worden geactualiseerd naar aanleiding van de aanstaande Omgevingswet. Daarna volgt verdere besluitvorming. De gemeente kan het actief
grondbeleid weer op pakken, daar waar zij de laatste jaren met name door de recessie slechts facilitair was. Voor het toepassen van actief grondbeleid naast facilitair
grondbeleid is ambtelijke aanzienlijke capaciteit nodig, nl. voor het opstellen en/of toetsen van plannen, grondexploitaties, het opstellen van anterieure overeenkomsten,
uitgifte van gronden, opstellen contracten etc. Deze formatie is nu niet aanwezig. Er zou daarom aandacht moeten zijn voor uitbreiding van de formatie op grondzaken.
Budget grondexploitatie
Er was tot 2015 een budget voor het doen van strategische aankopen. Dat budget is komen te vervallen. Om in de huidige marktomstandigheden slagvaardig te werk te
kunnen gaan, zou een nieuw toekomstig budget voor strategische aankopen een belangrijk middel zijn. Daartoe kan opnieuw een reserve strategische aankopen worden
ingesteld, waarvoor de middelen uit de algemene reserve grondbedrijf worden onttrokken (€ 1.000.000).
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2. Bezuinigingstraject
Structureel
Bij dit onderdeel zijn structurele bezuinigingen opgenomen. Hier zijn de bezuinigingen opgenomen die op programmaniveau zijn ingevuld.
Vanuit het toezicht van de provincie is het een aandachtspunt dat uitvoering van taakstellende bezuinigingen minimaal op programmaniveau noodzakelijk is om door de provincie te
worden meegenomen in de beoordeling van het structurele begrotingssaldo. Taakstellende bezuinigingen, die nog niet zijn ingevuld, beoordeelt de provincie als incidenteel.
Nummer

Programma

2019

Baten
1.

Meerdere

Communicerende vaten afval, riool en OZB

21.000

Totaal

21.000

Toelichting
Ad 1. Communicerende vaten afval, riool en OZB
In 2019 wordt de rioolheffing met 1% verlaagd. Dit levert € 21.000 op. Dit bedrag kan worden ingezet ter verhoging van de OZB (de zogenaamde communicerende vaten). Dit
is een voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren. Inmiddels zijn de mogelijkheden om gebruik te maken van ‘communicerende vaten’ nagenoeg uitgeput, zie ook het
FMP.
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3. Prijsontwikkeling – structureel
De prijsontwikkeling van de uitgaven en inkomsten zijn gebaseerd op de voortgangsnota 2018, als percentage voor de prijstonwikkeling is het op dat moment meest recente
gekozen uit de maartcirculaire 2018 (2,7%).
Mutaties na voortgangsnota 2018:
Onderdeel van het collegeprogramma 2018-2022 is de afspraak om de OZB niet trendmatig te verhogen. Dit betekent voor de begroting 2019 een lagere opbrengst van
€ 111.000.
In de meicirculaire 2018 staan 6 prijsindexen in plaats van één, deze variëren voor 2019 van 1,4 tot 3,5%. Gezien de fluctuaties bij elke circulaire en nu ook de variatie, de eerder
ingezette lijn in de voortgangsnota, het economisch herstel en de daarbij oplopende inflatie is gekozen om het gehanteerde percentage prijsontwikkeling voor 2019 uit de
voortgangsnota te handhaven.
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4a.

Gemeentefonds – structureel
Maartcirculaire en meicirculaire 2018
De ontwikkeling van deze algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Deze ontwikkeling komt tot uitdrukking in het
accres. De Nederlandse economie ontwikkelt zich positief, de Rijksuitgaven stijgen, gemeenten profiteren hiervan mee. Dit geldt ook voor Aa en Hunze. Concreet betekent dit
dat onze gemeente vanaf 2019 structureel € 0,4 miljoen meer ontvangt via de algemene uitkering. In de voortgangsnota 2018 was deze positieve financiële verwachting
opgenomen, als basis voor het op dat moment op te stellen collegeprogramma. Tot en met 2022 lopen de inkomsten uit de algemene uitkering verder op, zie ook het FMP.
Septembercirculaire 2018
De ontwikkelingen vanuit de septembercirculaire 2018 zijn bij het opstellen van de begroting nog niet bekend en daarom niet financieel verwerkt. Wij zullen u over de
belangrijkste ontwikkelingen op de hoogte stellen per brief vóór de behandeling van de begroting 2019. De gevolgen van de septembercirculaire 2018 worden verwerkt in de
e
2 begrotingswijziging 2019.
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5

Overige mutaties
Structureel
Bij de overige mutaties zijn de niet-trendmatige ontwikkelingen (onderwerpen waaraan de gemeente op grond van wetgeving of lokale ontwikkelingen een financiële vertaling
moet geven) en de kapitaalontwikkeling opgenomen.
Mutaties na voortgangsnota 2018:
Ten opzichte van de voorgangsnota 2018 is de verwachting dat vanwege de huidige economische ontwikkelingen, de realisatiecijfers uit de jaarrekening 2017 en uit de eerste
helft van 2018, de ramingen voor bouwleges en toeristenbelasting kunnen worden verhoogd. Deze inschatting leidt tot de volgende verhogingen van de inkomsten van
€ 150.000 voor de bouwleges en van € 100.000 voor de toeristenbelasting.
Incidenteel
Op dit moment worden er geen overige incidentele ontwikkelingen voorzien voor 2019.
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3.1.2 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen
2019
Saldo

Storting

Onttrekking

2020
Saldo

Storting

Onttrekking

2021
Saldo

Storting

Onttrekking

2022
Saldo

Storting

Onttrekking

2023
Saldo

Algemene reserves
Bestemmingsreserves
Voorzieningen

18.911
11.633
3.948

510
18
1.810

3.845
694
1.928

15.576
10.957
3.830

18
0
1.671

1.184
441
1.811

14.410
10.516
3.692

45
0
1.671

1.195
381
1.993

13.260
10.135
3.371

19
0
1.614

909
380
1.593

12.370
9.755
3.392

Totaal

34.492

2.338

6.467

30.363

1.689

3.436

28.618

1.716

3.568

26.766

1.633

2.882

25.517

Omschrijving

Saldo per 1-1 en bedragen x € 1.000

De genoemde saldi van reserves en voorzieningen zijn inclusief de voorstellen zoals die in de begroting 2019 zijn opgenomen en het fmp.

Uitgelicht:
Verloop Vrije algemene reserve
In de jaren 2019 tot en met 2022 is daarnaast een beroep op de VAR noodzakelijk van ca. € 6,1 miljoen voor de dekking van de incidentele ontwikkelingen/nieuw beleid en overige
ontwikkelingen. Bij de stortingen zijn ook de begrote jaarresultaten opgenomen (zie het Financieel Meerjaren Perspectief).
Verwacht verloop Vrije Algemene Reserve

geprognosticeerde stand per 1 januari
storting
onttrekking
geprognosticeerde stand per 31 december

2019

2020

2021

2022

7.199.000
310.500
2.845.500
4.664.000

4.664.000
18.000
1.184.000
3.498.000

3.498.000
45.000
1.195.000
2.348.000

2.348.000
19.000
909.000
1.458.000

De voorstellen zoals die in deze begroting 2019 zijn opgenomen resulteren in een verwachte stand van de VAR per 31 december 2022 van afgerond € 1,5 miljoen. Zie ook de
paragraaf Weerstandsvermogen.

SPECIFICATIE VAN ALLE RESERVES EN VOORZIENINGEN
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3.1.2 Stand en verloop van de reserves en voorzieningen (bijlage)
Omschrijving

2019
Saldo

Storting

Onttrekking

2020
Saldo

Weerstandsdeel algemene reserve
Vrije algemene reserve
Algemene reserve grondbedrijf

5.653
7.199
6.059

310
200

2.845
1.000

5.653
4.664
5.259

-1.166

5.653
3.498
5.259

-1.150

5.653
2.348
5.259

-890

5.653
1.458
5.259

18.911

510

3.845

15.576

-1.166

14.410

-1.150

13.260

-890

12.370

580

1.053
65
69
4.335
35
5
1.923
78

-330

723
65
69
4.335
35
5
1.923
78

-270

453
65
69
4.335
35
5
1.923
78

-270

183
65
69
4.335
35
5
1.923
78

114

3.394

-111

3.283

-111

3.172

-110

3.062

694

10.957

-441

10.516

-381

10.135

-380

9.755

Totaal algemene reserves
Reserve Sociaal Domein
Reserve Bovenwijkse voorzieningen
Risico’s nwe sociale wetgeving ambtenaren
Reserve incidentele dekkingsmiddelen
Reserve ADHB
Reserve investeringen landelijk gebied
Reserve verkoop aandelen Essent
Egalisatiereserve groot onderhoud
onderwijsgebouwen
Reserves dekking kapitaallasten div
investeringen
Totaal bestemmingsreserves
VWS component
Voorziening afvalstoffenheffing
Voorziening wegenonderhoud
Voorziening gemeentelijk rioleringsplan
Voorz. Technisch onderhoud gem gebouwen
Voorz Technisch onderhoud monumenten
Voorz Schilderwerk gem gebouwen
Voorz schilderwerk monumenten
Voorziening groot onderhoud dorpshuizen
Voorziening vijveronderhoud
Pensioenvoorziening vm wethouders
Voorziening groot onderhoud
Grevelingskanaal
Totaal voorzieningen
Totaal generaal

1.633
65
69
4.335
35
5
1.923
60

18

3.508
11.633

18

11
126
8
1.173
2
11
41
19
15
12
2.191
339

616
560
207
32
88
28
58
69
109
43

621
812
98
38
87
47
58
79
84
4

11
126
3
921
111
5
42
0
15
2
2.216
378

3.948
34.492

1.810
2.338

1.928
6.467

3.830
30.363

Mutatie

2021
Saldo

Mutatie

2022
Saldo

43

11
126
3
810
9
11
23
4
7
51
2.216
421

-139

11
126
3
726
-1
1
1
1
3
2
2.216
282

-138
-1.745

3.692
28.618

-321
-1.852

3.371
26.766

-111
-102
6
-19
4
-8
49

-84
-10
-10
-22
-3
-4
-49

Mutatie

2023
Saldo

41

11
126
3
646
5
3
3
2
3
51
2.216
323

21
-1.249

3.392
25.517

-80
6
2
2
1
49

e

Dit is de stand inclusief de 1 begrotingswijziging 2019 en het fmp.
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3.1.3 Balans en EMU overzicht
Geprognosticeerde balans
Omschrijving
(bedragen x € 1.000)

Activa
Vaste activa
(Im)materiële vaste activa
Financiële vaste activa

2019

actueel

.

41.585

40.817

2020

2021

2022

39.176

37.967

36.736

Totaal vaste activa

2.900
44.485

2.900
43.717

2.900
42.076

2.900
40.867

2.900
39.636

Totaal vlottende activa

8.952
1.270
325
0
10.547

6.753
1.270
325
0
8.348

5.684
1.270
325
0
7.279

4.592
1.270
325
0
6.187

3.185
1.270
325
0
4.780

55.032

52.065

49.355

47.054

44.416

30.543
3.949
3.181
37.673

26.533
3.840
1.701
32.074

24.926
3.702
381
29.009

23.396
3.380
191
26.967

22.125
3.402

Totaal vlottende passiva

6.500
10.859
17.359

8.000
11.911
19.991

8.000
12.346
20.346

8.000
12.087
20.087

8.000
10.889
18.889

Totaal Passiva

55.032

52.065

49.355

47.054

44.416

Vlottende activa
Onderhanden werk waaronder bouwgrond
Uitzettingen rentetypische looptijd < 1jr
Liquide middelen
Overlopende activa
Totaal generaal
Passiva
Vaste passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer
Totaal vaste passiva
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden looptijd < 1jr
Overlopende passiva
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3.1.3 Balans en EMU overzicht
EMU saldo
EMU-saldo 2018-2022
(bedragen x € 1.000)
Nr.

1

Omschrijving

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

20181)

20192)

2020

-305

428

129

2021

155

2022

129

+2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

2.136

2.281

2.223

2.053

1.905

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

1.749

1.810

1.671

1.671

1.614

-4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden
geactiveerd (geplande uitgaven)
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en
overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in
mindering zijn gebracht bij post 4.
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen
verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord.
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.
(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)
Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord
Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met
derden betreffen.
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:
Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
Zo ja, wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst op de exploitatie?

5.369

1.678

582

844

674

2.018

1.919

1.810

1.993

1.592

n

n

n

n

n

-3.807

922

1.631

1.042

1.382

+5

+6

-7
+8
-9
-10

11a
11b

Berekend EMU-saldo
- 1) 2018: Volgens Begroting 2018
- 2) 2019: Volgens Begroting 2019
- 3) 2020-2022: Volgens meerjarenraming in begroting 2019.
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3.1.4 Investeringen 2019
e

Voor 2019 zijn de volgende uitbreidings- en vervangingsinvesteringen opgenomen, dan wel voorgesteld en verwerkt in de 1 begrotingswijziging 2019. De investeringen worden
onderscheiden in economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut.
Prog.

Bedrag

Jaarlast Dekking

Indeling
economisch/
Maatschappelijk nut

75.000
266.500
450.000
88.000
50.000
200.000
100.000

15.375
16.500
13.500
2.640
x
x
x

Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen
Uit bestaande budgetten
Afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing

Economisch nut
Economisch nut
Maatschappelijk nut
Maatschappelijk nut
Economisch nut
Economisch nut
Economisch nut

Vervanging software
Vervanging hardware
Openbare verlichting

152.500
22.000
274.000

33.500 Algemene dekkingsmiddelen
4.500 Algemene dekkingsmiddelen
12.300 Algemene dekkingsmiddelen

Economisch nut
Economisch nut
Maatschappelijk nut

Totaal investeringen

1.678.000

Uitbreidingsinvesteringen

0
0
0
5
5
7
7

Informatiebeleidsplan 2016-2020
Noodzakelijke vervangingsinvesteringen buitendienst
Kwaliteitsimpuls fietspaden
Herplant bomen
Sportzaal de Strohalm
Ondergrondse glas- en textielcontainers
Afvalcontainers koppelen
Vervangingsinvesteringen

0
0
2

98.315

Bovenvermelde investeringen zijn opgenomen in hoofdstuk 3.1.1 onder collegeprogramma structureel en overige mutaties.
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3.1.5 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten
Het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft voor dat jaarlijks inzicht wordt gegeven in de terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen.
Wachtgelden voormalige bestuurders
De geraamde wachtgelduitkeringen zijn het gevolg van wethouders wisselingen, waar nog wachtgeldverplichtingen tot 2022 uit voortvloeien. In 2019 is aan voormalige bestuurders
een wachtgeld verschuldigd tot een bedrag van € 60.000.
Pensioenuitkering voormalige bestuurders
In 2018 zal aan verschillende voormalige bestuurders of hun nabestaande een pensioenuitkering verschuldigd zijn van € 84.000. 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 Overzicht lasten en baten van de financiële begroting
In het overzicht lasten en baten worden de lasten en baten van het programmaplan gerecapituleerd weergegeven.
Er is voor gekozen om dit in een apart onderdeel te doen omdat het programmaplan veel beleid bevat, waardoor het zicht op de baten en lasten van de totale begroting onvoldoende
in beeld kan worden gebracht.
In dit onderdeel zijn alle lasten en baten integraal opgenomen.

Het overzicht lasten en baten financiële begroting bestaat uit de volgende onderdelen:

3.2.1.

Lasten en baten per programma

3.2.2.

Toelichting op de lasten en baten per programma

3.2.3

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

3.2.4

Bij 1 begrotingswijziging 2019 beschikbaar te stellen budgetten
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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)

0 Bestuur en ondersteuning
1 Openbare orde en veiligheid
2 Verkeer en vervoer
3 Economie

raming
lasten
2019

raming
baten
2019

raming
saldo
2019

mut.res.
lasten
2019

mut.res.
baten
2019

mut.res.
saldo
2019

resultaat
lasten
2019

resultaat
baten
2019

resultaat
saldo
2019

12.556
1.708
2.622

40.122
13
12

27.566
-1.695
-2.610

0
0
0

26
18
1

26
18
1

12.556
1.708
2.622

40.148
31
13

27.592
-1.677
-2.609

0

464

1.752

1.288

464

1.752

1.288

4 Onderwijs

1.704

75

-1.629

0

35

35

1.704

110

-1.594

5 Sport, cultuur en recreatie

6.308

497

-5.811

0

33

33

6.308

530

-5.778

6 Sociaal domein

21.262

5.286

-15.976

0

1

1

21.262

5.287

-15.975

7 Volksgezondheid en milieu

5.247

4.877

-370

0

4

4

5.247

4.881

-366

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

3.887

3.006

-881

0

0

0

3.887

3.006

-881

55.758

55.758

0

0
Algemeen totaal

55.758

55.640

-118

0

118

118

Toelichting resultaat
Het totaal van de begroting bedraagt afgerond € 56 miljoen. Per saldo wordt er € 118.000 onttrokken aan de diverse reserves. Het resultaat van de begroting is verwerkt op taakveld
0.8.2 budgetruimte structureel binnen programma 0.
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3.2.1 Lasten en baten per programma
Overzicht overhead:
Onder programma 0 Bestuur en ondersteuning valt taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie. Op dit taakveld wordt de overhead gepresenteerd. Het totaalbedrag aan overhead is per
saldo € 6.631.000. Onderstaand een specificatie.

Specificatie taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie
(bedragen x € 1.000)
0.4.1 Ondersteuning organisatie algemeen
0.4.2 Huisvesting
0.4.3 Apparaatskosten

4.170
392
891

0.4.4 Automatisering

1.178

Algemeen totaal

6.631

Toelichting
In het BBV is één uitzondering gemaakt op het verplicht centraal begroten van overhead. Dit betreft de toerekening van overhead aan grondexploitaties en te activeren investeringen
De toerekening aan deze onderdelen voor respectievelijk € 77.000 en € 95.000 maken geen onderdeel uit van het totaal aan overhead.
In paragraaf 3.2.2. zijn de geraamde baten en lasten per taakveld weergegeven.
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3.2.2 Toelichting op de lasten en baten per 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, het gerealiseerde bedrag van het vorig 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 voor vorig, begrotingsjaar worden deze verschillen toegelicht.
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3.2.2 Toelichting op de lasten en baten per programma
0. Bestuur en ondersteuning
(bedragen x € 1.000)

lasten
rekening
2017

baten
rekening
2017

lasten
begroting
2018

baten
begroting
2018

lasten
begroting
2019

baten
begroting
2019

0.1

Bestuur

1.302

0

1.250

0

1.229

0

0.2

Burgerzaken

727

544

740

450

765

450

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

462

291

589

169

286

56

0.4

Ondersteuning organisatie

6.948

160

9.924

274

6.888

264

0.5

Treasury

1.705

2.073

-249

338

-45

315

0.61

OZB woningen

74

3.811

92

3.898

102

3.898

0.62

OZB- niet woningen

41

296

49

372

54

372

0.64

Belasting Overig

249

231

2.136

1.829

2.151

1.817

0.7

0

31.908

0

32.959

0

32.959

0.8

Algemene uitkering en overige uitkeringen
Gemeentefonds
Overige baten en lasten

38

11

61

-8

1.125

-8

0.9

Vennootschapsbelasting (Vpb)

20
11.566

0
39.326

0
14.592

0
40.281

12.556

0
40.123

94

0

0

0

0

0

4.891

0

0

0

0

2.000
5.043

5.765
5.765

982
982

3.568
3.568

0
0

26
26

18.551

45.091

15.575

43.849

12.556

40.149

Resultaat voor bestemming
0.10

Mutatie reserves

0.11

Resultaat van de rekening van baten en
lasten
Bestemmingen

0.99

Totaal bestemmingen resultaat
Resultaat na bestemming

Toelichting:
Het verschil t.o.v. 2018 wordt met name veroorzaakt door mutaties van incidentele ramingen, mutaties in de salarissen en vergoedingen, vervallen bijdrage vanuit de reserve en
budgettair neutrale verrekeningen met andere programma's.
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3.2.2 Toelichting op de lasten en baten per programma
1. Openbare orde en veiligheid
(bedragen x € 1.000)

lasten
rekening
2017

baten
rekening
2017

lasten
begroting
2018

baten
begroting
2018

lasten
begroting
2019

baten
begroting
2019

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

1.387

5

1.478

5

1.479

5

1.2

Openbare orde en veiligheid

266
1.653

2
7

223
1.701

7
12

229
1.708

7
12

0

18

0

18

0

18

0

18

0

18

0

18

1.653

25

1.701

30

1.708

30

Resultaat voor bestemming
1.99

Bestemmingen

Totaal bestemmingen resultaat
Resultaat na bestemming

Toelichting:
Het verschil ten opzichte van 2018 wordt met name veroorzaakt door mutaties salarissen.
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3.2.2 Toelichting op de lasten en baten per programma
2. Verkeer en vervoer
(bedragen x € 1.000)

2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

2.5

Openbaar vervoer

Resultaat voor bestemming
2.99

Bestemmingen

lasten
rekening
2017

baten
rekening
2017

lasten
begroting
2018

baten
begroting
2018

lasten
begroting
2019

baten
begroting
2019

2.275

2

4.190

13

2.611

12

3

0

5

0

5

0

0
2.278

0
2

7
4.202

0
13

7
2.623

0
12

1.342

2.303

0

1.193

0

1

Totaal bestemmingen resultaat

1.342

2.303

0

1.193

0

1

Resultaat na bestemming

3.620

2.305

4.202

1.206

2.623

13

Toelichting:
Het verschil ten opzichte van 2018 wordt met name veroorzaakt door vervallen incidentele ramingen voor wegreconstructies, fietsverbindingen, geluidsproblematiek N33/N34.
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3.2.2 Toelichting op de lasten en baten per programma
3. Economie
(bedragen x € 1.000)

3.1

Economische ontwikkelingen

3.2

Fysieke bedrijfs- en infrastructuur

3.3

Bedrijfsloket en – regelingen

3.4

Economische promotie

Resultaat voor bestemming

3.99

Bestemmingen

lasten
rekening
2017

baten
rekening
2017

lasten
begroting
2018

baten
begroting
2018

lasten
begroting
2019

baten
begroting
2019

43

0

46

0

41

0

136

383

984

240

332

254

8

7

5

14

5

14

288
475

1.617
2.007

321
1.356

1.484
1.738

86
464

1.484
1.752

251

58

0

761

0

0

Totaal bestemmingen resultaat

251

58

0

761

0

0

Resultaat na bestemming

726

2.065

1.356

2.499

464

1.752

Toelichting:
Betreft vervallen incidentele ramingen van o.a. winkelcentrum Gieten.
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3.2.2 Toelichting op de lasten en baten per programma
4. Onderwijs
(bedragen x € 1.000)

4.1

Openbaar basisonderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Resultaat voor bestemming
4.99

Bestemmingen

Totaal bestemmingen resultaat
Resultaat na bestemming

lasten
rekening
2017

baten
rekening
2017

lasten
begroting
2018

baten
begroting
2018

lasten
begroting
2019

baten
begroting
2019

29

0

29

0

83

0

745

20

757

0

727

0

940
1.714

9
29

986
1.772

76
76

895
1.705

76
76

136

219

0

148

0

35

136

219

0

148

0

35

1.850

248

1.772

224

1.705

111

Toelichting:
Het verschil t.o.v. 2018 betreft vervallen incidentele ramingen en toerekening van salarissen.
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3.2.2 Toelichting op de lasten en baten per programma
5. Sport, cultuur en recreatie
(bedragen x € 1.000)

lasten
rekening
2017

baten
rekening
2017

lasten
begroting
2018

baten
begroting
2018

lasten
begroting
2019

baten
begroting
2019

229

9

272

0

215

0

2.287

527

1.988

449

1.744

449

5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

5.3

Cultuurprestatie, cultuurproductie en
cultuurparticipatie

359

0

407

24

333

0

5.5

Cultureel erfgoed

148

24

260

25

178

25

5.6

Media

484

0

477

0

475

0

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.633
7.140

338
898

5.272
8.676

222
720

3.363
6.308

22
496

Resultaat voor bestemming
5.99

Bestemmingen

1.060

1.151

0

2.150

0

33

Totaal bestemmingen resultaat

1.060

1.151

0

2.150

0

33

Resultaat na bestemming

8.200

2.049

8.676

2.870

6.308

529

Toelichting:
Het verschil in lasten t.o.v. 2018 is ontstaan door het vervallen van de incidenteel opgenomen ramingen in 2018. Daarnaast zijn er mutaties geweest in de doorverdeling van
salarissen.
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algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

3.2.2 Toelichting op de lasten en baten per programma
6. Sociaal domein
(bedragen x € 1.000)

lasten
rekening
2017

baten
rekening
2017

lasten
begroting
2018

baten
begroting
2018

lasten
begroting
2019

baten
begroting
2019

6.1

Sanenkracht en burgerparticipatie

2.792

513

3.822

409

2.522

409

6.2

Wijkteams

2.733

118

3.080

0

2.196

0

6.3

Inkomensregelingen

7.161

4.968

6.850

4.553

6.716

4.553

6.4

Begeleide participatie

217

0

230

0

225

0

6.5

Arbeidsparticipatie

733

16

479

10

290

10

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.065

7

1.074

11

1.091

11

6.7

Maatwerkdienst- verlening 18+

2.794

608

3.511

303

3.479

303

6.72

Maatwerkdienst- verlening 18-

3.859

0

2.609

0

2.630

0

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

2

0

27

0

27

0

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.347
22.704

0
6.230

2.040
23.723

0
5.286

2.084
21.262

0
5.286

2.400

2.529

0

2.348

0

1

2.400

2.529

0

2.348

0

1

25.105

8.759

23.723

7.634

21.262

5.287

Resultaat voor bestemming

6.99

Bestemmingen

Totaal bestemmingen resultaat
Resultaat na bestemming

Toelichting:
Het verschil in lasten t.o.v. 2018 is met name ontstaan door het vervallen van de incidenteel opgenomen ramingen in het sociaal domein.

Ga naar bijlagen

terug

lasten en baten per programma

algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

bij 1e begrotingswijziging 2019 beschikbaar te stellen
budgetten

3.2.2 Toelichting op de lasten en baten per programma
7. Volksgezondheid en milieu
(bedragen x € 1.000)

lasten
rekening
2017

baten
rekening
2017

lasten
begroting
2018

baten
begroting
2018

lasten
begroting
2019

baten
begroting
2019

7.1

Volksgezondheid

964

11

1.049

0

954

0

7.2

Riolering

1.579

2.275

1.485

2.096

1.481

2.075

7.3

Afval

2.113

2.806

1.987

2.609

2.058

2.673

7.4

Milieubeheer

617

17

1.055

0

500

0

7.5

Begraafplaatsen

197

6

257

130

254

130

5.469

5.115

5.833

4.835

5.247

4.878

238

190

0

595

0

4

238

190

0

595

0

4

5.706

5.305

5.833

5.430

5.247

4.882

Resultaat voor bestemming
7.99

Bestemmingen

Totaal bestemmingen resultaat
Resultaat na bestemming

Toelichting:
Het verschil in lasten t.o.v. 2018 is ontstaan door mutaties in de doorberekening van de riool- en afvalstoffenheffing. Daarnaast is er sprake van vervallen incidentele ramingen.
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3.2.2 Toelichting op de lasten en baten per programma
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)
(bedragen x € 1.000)

lasten
rekening
2017

baten
rekening
2017

lasten
begroting
2018

baten
begroting
2018

lasten
begroting
2019

baten
begroting
2019

8.1

Ruimtelijke Ordening

708

24

640

5

661

5

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

736

827

2.452

2.467

2.503

2.518

8.3

Wonen en bouwen

637
2.081

646
1.497

972
4.064

483
2.955

723
3.887

483
3.006

1.927

2.073

0

204

0

0

Totaal bestemmingen resultaat

1.927

2.073

0

204

0

0

Resultaat na bestemming

4.008

3.570

4.064

3.160

3.887

3.006

Resultaat voor bestemming
8.99

Bestemmingen

Toelichting:
Betreft vervallen incidentele ramingen. Daarnaast zijn er mutaties geweest in de doorwerking van salarissen.
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3.2.2 Toelichting op de lasten en baten per programma
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.
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3.2.2 Toelichting op de lasten en baten per programma
Overzicht incidentele lasten en baten 2019-2022
(bedragen x € 1.000)
Nr. Programma

+=voordeel -=nadeel
omschrijving

Uitgaaf

2019

2020

-64.000
-25.000
-150.000
-200.000
-140.000
-200.000
-400.000
-148.000
-15.000
-800.000
-20.000
-60.000
-100.000
-22.500
-100.000
-1.050.000
-100.000
-258.000
-14.000
-60.000
-100.000
-960.000
-100.000
-60.000
-250.000
-68.000
-6.600
-30.000
-83.500
-20.000
-1.225.000
-36.000
-20.000
-1.000.000
-1.000.000

-35.000
-25.000
-150.000
-100.000
-35.000
-100.000
-100.000
-148.000
-15.000
-800.000
-20.000
-20.000
-50.000
-22.500
-50.000
-300.000
-50.000
-86.000
x
-15.000
-50.000
-240.000
-100.000
-15.000
-250.000
x
x
x
x
-10.000
-325.000
-9.000
-5.000
-300.000
-1.000.000
-4.425.500

-29.000

2021

2022

-100.000
-35.000

-35.000

-100.000

-100.000

-10.000

-10.000

-250.000

-250.000

Collegeprogramma
00
00
00
00
02
02
02
03
03
03
03
04
04
04
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
08
08

B en O
B en O
B en O
B en O
V en V
V en V
V en V
Eco
Eco
Eco
Eco
Onderwijs
Onderwijs
Onderwijs
S, C en R
S, C en R
S, C en R
S, C en R
S, C en R
S, C en R
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
SD
V en M
V en M
V en M
V en M
VHROSV
VHROSV
Totaal

Ga naar bijlagen

Informatiebeleidspan 2016-2020
Restauratie archiefstukken
Meerjarig investeringsplan personeel
Themajaar
Verkeers- en vervoersmaatregelen
Onkruidbestrijding op verharding
Knelpunten in de openbare ruimte
Toeristisch beleid
Actualisatie economische koersnota
Glasvezel
Welkomstborden
Samen maak je de route - leerbudget
VVE (Voor- en vroegschoolse educatie)
Taalhuis/laaggeletterdheid
Continuering cultuurbeleid
Toekomst vakantieparken
Ecologisch bermbeheer
Schadelijke bermplanten
Bijdrage medewerker C&E Drentsche Aa
Sponsoring
Sociaal domein (impuls participatiewet)
Preventie, versterking voorliggend veld en impuls leefbaarheid & mobiliteit
SamenDoenFonds
Experimenteren in het Sociaal Domein
Doorontwikkeling sturing en regie
Kinderen en armoede
Mentor for You
HomeStart
Versterking armoede- en schuldenbeleid
JOGG
Duurzaamheid en Energietransitie
IVN Natuur en Milieu educatie
Inclusief beleid

Programma plannning & control / omgevingswet
Grondbeleid

-35.000
x
-100.000

-20.000
-50.000
-50.000
-250.000
-50.000
-86.000

-86.000

-15.000
-50.000
-240.000

-15.000

-15.000

-240.000

-240.000

-15.000

-15.000

-15.000

x
x
-10.000
-300.000
-9.000
-5.000
-200.000

-300.000
-9.000
-5.000
-300.000

-300.000
-9.000
-5.000
-200.000

-1.514.000

-1.465.000

-1.179.000

x

terug

lasten en baten per programma

bij 1e begrotingswijziging 2019 beschikbaar te stellen
budgetten

algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

3.2.2 Toelichting op de lasten en baten per programma
In bovenstaande tabel zijn de incidentele ramingen op de programma’s binnen de exploitatie opgenomen over de jaren 2019 tot en met 2022. De bedragen in de kolom 2019 zijn de
e
voorstellen ter afweging in 2019, zoals opgenomen in de 1 begrotingswijziging 2019.

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
Reserve

omschrijving

Reserves dekking kapitaallasten

Dekking afschrijving

Totaal

2019

2020

2021

2022

-118.000

-111.000

-110.000

-110.000

-118.000

-111.000

-110.000

-110.000

Overzicht incidentele lasten en baten op de voorzieningen begroting 2019
Overzicht incidentele lasten en baten op de voorzieningen begroting 2019
(bedragen x € 1.000)
Lasten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Voorziening wegenonderhoud
Gemeentelijk rioleringsplan
Voorziening technisch onderhoud gem. gebouwen
Voorziening technisch onderhoud monumenten
Voorziening schilderwerk gem. gebouwen
Voorziening schilderwerk monumenten
Voorziening groot onderhoud dorpshuizen
Voorziening vijveronderhoud
Pensioenvoorziening wethouders
Voorziening groot onderhoud Grevelingskanaal
Totaal

621.000
812.000
98.000
38.000
87.000
47.000
58.000
79.000
84.000
4.000
1.928.000

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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lasten en baten per programma

toelichting op lasten en baten

bij 1e begrotingswijziging 2019 beschikbaar te stellen
budgetten

3.2.3 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Verwezen wordt naar onderdeel 2.1.2 Overzicht algemene dekkingsmiddelen.
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lasten en baten per programma

toelichting op lasten en baten

algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

3.2.4 Bij 1e begrotingswijziging 2019 beschikbaar te stellen budgetten
In de eerste begrotingswijziging 2019 zijn de voorstellen opgenomen die voortvloeien uit de mutaties na de voortgangsnota 2018, waaronder het nieuwe beleid. Voor een toelichting
wordt verwezen naar de onderdelen 3.1.1 Actualisatie financiële positie en 3.1.4. Investeringen 2019.

Ga naar bijlagen
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4 Bijlagen
De volgende documenten zijn als bijlage in het beleidsplan opgenomen:

4.1 Financieel Meerjaren Perspectief 2020-2022

4.2 Kerngegevens

4.3 Planning en Controlcyclus

4.4 Leeswijzer

Ga naar financieel meerjarenperspectief
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4.1 Financieel Meerjarenperspectief 2020-2022
In dit hoofdstuk wordt het Financieel meerjaren perspectief (FMP) van de gemeente Aa en Hunze weergegeven.
Allereerst wordt het totaaloverzicht van de geprognosticeerde begrotingsuitkomsten 2020-2022 gepresenteerd. Daarna volgen de toelichtingen, waarbij voor nieuwe investeringen
wordt uitgegaan van een rentepercentage van 0,5%.
In dit FMP zijn lasten / uitgaven als negatieve bedragen opgenomen en baten / inkomsten positief.
2020

2021

2022

totaal

310.000

18.000

45.000

-16.000
404.000
-760.000
45.000
35.000

113.000
-719.000
650.000
-17.000

90.000
-736.000
500.000
120.000

18.000

45.000

19.000

Uitgaven
Collegeprogramma
Overige mutaties

-1.514.000

-1.465.000

-1.179.000

-4.158.000

Totaal

-1.514.000

-1.465.000

-1.179.000

-4.158.000

Dekking incidentele mutaties
VAR
Bestemmingsreserves

-1.184.000
-330.000

-1.195.000
-270.000

-909.000
-270.000

-3.288.000
-870.000

Totaal

-1.514.000

-1.465.000

-1.179.000

-4.158.000

STRUCTURELE MUTATIES
Saldo begroting voorafgaand jaar

1
2
3
4
5

Mutaties t.o.v. saldo
Collegeprogramma
Bezuinigingstraject
Prijsontwikkeling
Gemeentefonds (w.o. algemene uitkering)
Overige mutaties
Actueel begrotingssaldo

INCIDENTELE MUTATIES

6
7

8
9
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4.1 Financieel Meerjarenperspectief 2020-2022
Collegeprogramma structureel
Bij dit onderdeel zijn de structurele lasten opgenomen die voorvloeien uit de nieuwe beleidswensen.
nr

Programma

Totaal

2020

-13.325

-13.325

-2.640

-2.640

2021

2022

Uit voortgangsnota 2018
1.

0 B en O

Informatiebeleidsplan 2016-2020

2.

5 S, C en R

Herplant bomen

Collegeprogramma 2018-2022
3.

3 Eco

Bijdrage C&E Drentsche Aa

-14.000

X

4.

6 SD

Kinderen en armoede

-68.000

X

Totaal afgerond

-16.000

Toelichting
Ad 1. Informatiebeleidsplan 2016-2020
Het betreft investeringen uit het informatiebeleidsplan 2016 – 2020. Het totale investeringsbedrag voor deze gehele periode bedraagt € 340.000, de bijbehorende
kapitaallasten bedragen in totaliteit € 76.000 en voor 2020 nog € 13.325. Zie ook het Collegeprogramma incidenteel (ad 1).
Ad 2.

Herplant bomen
Voor achterstallig boomonderhoud is eerder een bedrag beschikbaar gesteld van in totaal € 1.500.000. In deze berekening zijn geen kosten voor herplant van bomen
meegenomen. Inmiddels is achterstallig onderhoud uitgevoerd in deelgebied 1 (voormalig Gieten en Gasselte) en is in de najaarsnota 2017 voor herplant in dit deelgebied
€ 88.000 beschikbaar gesteld. De verwachting is dat voor de deelgebieden 3 en 4 ook een bedrag van € 88.000 per gebied nodig zal zijn in (2019 en) 2020. Dit betekent in
deze jaren een extra structurele kapitaallast van € 2.640.

Ad 3.

Bijdrage C&E Drentsche Aa
Tot en met 2019 is er incidentele dekking voor een bijdrage aan IVN voor een medewerker communicatie en educatie in het Drentsche Aa-gebied. Voorstel om deze bijdrage
vanaf 2020 structureel te dekken uit het budget voor grote projecten.

Ad 4.

Kinderen en armoede
De gemeenten ontvangen vanaf 2017 structurele middelen voor kinderen in armoede. Aa en Hunze ontvangt € 68.000. Deze middelen worden tot en met 2019 incidenteel
ingezet en zullen vanaf 2020structureel opgenomen moeten worden in de aanpak voor armoede en schuldhulpverlening. De dekking komt uit een specifieke uitkering.
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4.1 Financieel Meerjarenperspectief 2020-2022
Bezuinigingstraject structureel
Bij dit onderdeel zijn de structurele bezuinigingen opgenomen. Allereerst zijn de bezuinigingen opgenomen die op programmaniveau zijn ingevuld. Daarna volgt de resterende
taakstelling voor de totale bezuinigingsopdracht. Vanuit het toezicht van de provincie is het een aandachtspunt dat uitvoering van taakstellende bezuinigingen minimaal op
programmaniveau noodzakelijk is om door de provincie te worden meegenomen in de beoordeling van het structurele begrotingssaldo. Taakstellende bezuinigingen, die nog niet zijn
ingevuld, beoordeelt de provincie als incidenteel.
nr

Programma

Totaal

2020

2021

2022

Lasten
1.

5 S,C en R

Stoppen met bijdrage Hunzepark

2.

6 SD

Bezuinigingen op de Boerhoorn

3.

Diverse

113.000

113.000

56.000

56.000

Taakstelling collegeperiode 2018-2022

417.000

327.000

Subtotaal

586.000

383.000

Communicerende vaten afval, riool en OZB

21.000

21.000

Subtotaal

21.000

21.000

607.000

404.000

90.000
113.000

90.000

113.000

90.000

Baten
4.

Diverse

Totaal bezuinigingen

Toelichting
Ad 1. Stoppen met bijdrage Hunzepark
Voor wat betreft het zwembad blijven we tot en met 2020 geconfronteerd worden met structurele financiële verplichtingen voor de instandhouding en exploitatie van het
zwembad. Voorgesteld wordt, om per contracteinde, deze bijdrage stop te zetten.
Ad 2.

Bezuinigingen op de Boerhoorn
De structurele lasten van de nieuwbouw van de Boerhoorn zijn in 2018 in de begroting opgenomen. Op dat moment was niet bekend wat de structurele besparing zal gaan
worden op de exploitatiekosten. Besparingen op de exploitatie was een van de redenen voor de nieuwbouw. Nu is dat inzicht er wel. Te verwachten resultaat € 56.000
structureel, vanaf in 2020 bij de in gebruik name.

Ad 3.

Taakstelling collegeperiode 2018-2022
Het ambitieuze collegeprogramma 2018-2022 leidt in 2020 (€ 327.000) en 2022 (€ 90.000) tot een nog in te vullen taakstelling, als gevolg van het niet trendmatig verhogen
van de OZB en het niet verhogen van de toeristenbelasting.

Ad 4.

Communicerende vaten afval, riool en OZB
In 2020 kan voor het laatst de rioolheffing met 1% worden verlaagd. Dit levert € 21.000 op. Dit bedrag kan worden ingezet ter verhoging van de OZB (de zogenaamde
communicerende vaten). Dit is een voortzetting van het beleid van de afgelopen jaren. Daarna zijn de mogelijkheden om gebruik te maken van ‘communicerende vaten’
uitgeput.
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4.1 Financieel Meerjarenperspectief 2020-2022
Prijsontwikkeling structureel
Voor de trendmatige ontwikkelingen gelden uitgangspunten. In het regeerakkoord is bepaald dat de normeringssystematiek, waarin de groei van de rijksuitgaven (trap-op) en de
bezuinigingen (trap-af) gehandhaafd blijft. 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. Een hogere loon/prijs-mutatie betekent extra lasten en dat verkleint de budgettaire ruimte aanzienlijk.
Kostensoort

Salarissen
Salarissen en bijdrage vanuit SDA
Personeel van derden
Goederen en diensten
Energie
Inkomensoverdrachten
Totaal uitgaven
OZB
Leges en overige inkomsten
Totaal inkomsten
Totaal trendmatige ontwikkelingen (inkomsten -/- uitgaven)

Totaal

2020

2021

2022

933.000
-93.000
133.000
580.000
37.000
739.000
2.329.000

320.000
-32.000
46.000
199.000
13.000
253.000
799.000

303.000
-30.000
43.000
188.000
12.000
240.000
756.000

310.000
-31.000
44.000
193.000
12.000
246.000
774.000

114.000
114.000

39.000
39.000

37.000
37.000

38.000
38.000

-2.215.000

-760.000

-719.000

-736.000

Toelichting
Onderdeel van het collegeprogramma 2018-2022 is de afspraak om de OZB niet trendmatig te verhogen. Dit betekent voor de periode 2020-2022 een lagere opbrengst van € 319.000
ten opzichte van de voortgangsnota 2018.
Er is gerekend met de volgende percentages prijsontwikkeling:
2020: 2,60%
2021: 2,40%
2022: 2,40%
De prijsontwikkeling van de uitgaven en inkomsten zijn gebaseerd op de voortgangsnota 2018, als percentage voor de prijstonwikkeling is het op dat moment meest recente gekozen
uit de maartcirculaire 2018.
In de meicirculaire 2018 staan 6 prijsindexen in plaats van één, deze variëren voor 2020-2022 van 1,4 tot 3,6%. Gezien de fluctuaties bij elke circulaire en nu ook de variatie, de
eerder ingezette lijn in de voortgangsnota, het economisch herstel en de daarbij oplopende inflatie is gekozen om de gehanteerde percentages prijsontwikkeling voor 2020-2022 uit de
voortgangsnota te handhaven.
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4.1 Financieel Meerjarenperspectief 2020-2022
Gemeentefonds structureel
Bij dit onderdeel worden de verschillen in de uitkering uit het gemeentefonds tussen de verschillende jaren opgenomen.
nr

1
2
3
4

Programma

BenO/0
BenO/0
BenO/0
BenO/0

Mutatie algemene uitkering o.b.v. maart- en meicirculaire 2018
Mutatie in reserveringen algemene uitkering
Mutatie integratie-uitkering sociaal domein
Mutatie integratie-uitkering sociaal domein
Mutatie algemene uitkering

Totaal

2020

2021

2022

1.239.000
-44.000
79.000
-79.000

67.000
-22.000
37.000
-37.000

672.000
-22.000
31.000
-31.000

500.000

-1.195.000

45.000

650.000

500.000

11.000
-11.000

Toelichting
Ad 1. Mutatie algemene uitkering o.b.v. maart- en meicirculaire 2018
Structurele verhoging van de algemene uitkering als gevolg van de maart- en meicirculaire 2018, de mutaties voor de jaren 2020 t/m 2022 zijn hier verwerkt.
Ad 2.

Mutatie in reserveringen algemene uitkering
Het gaat om een reservering voor WMO (m.n. huishoudelijke hulp) en voor voorschoolse voorziening peuters.

Ad 3/4. Mutatie integratie-uitkering sociaal domein
De structurele mutaties geven de budgettair neutrale verwerking van de daling en stijging van de budgetten in het sociaal domein weer voor de periode 2020-2022.
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4.1 Financieel Meerjarenperspectief 2020-2022
Overige mutaties structureel
Bij dit onderdeel zijn de overige structurele onderdelen opgenomen: de niet-trendmatige ontwikkelingen, kapitaalontwikkeling en het rente-effect.
nr

1

Programma

Uitgaaf/totaal

2020

2021

2022

30.000
-16.000

10.000
-8.000

10.000
-8.000

10.000

14.000

2.000

2.000

10.000

-1.414.000
-427.500
-256.500
-822.000
-2.920.000

-52.000
-42.500
-12.300
-106.800

-57.000
-33.300
-11.000
-12.300
-113.600

-48.000
-28.600
-37.200
-12.300
-126.100

140.000

95.000

236.000

Subtotaal/saldo kapitaalontwikkeling

33.200

-18.600

109.900

Totaal niet-trendmatige ontwikkelingen (afgerond)

35.000

-17.000

120.000

Niet-trendmatige ontwikkelingen
0 BenO
1 OOenV

Meeropbrengst OZB
Bijdrage Veiligheidsregio Drenthe
Subtotaal

2

Kapitaalontwikkeling
0 BenO
0 BenO
0 BenO
2 VenV

Vervangingsinvesteringen:
Duurzame bedrijfsgoederen algemeen
Automatisering software
Automatisering hardware
Vervanging openbare verlichting
Totaal

Diverse

Vrijval kapitaallasten

Toelichting
1. Niet-trendmatige ontwikkelingen
Niet-trendmatige ontwikkelingen betreffen met name zaken waaraan de gemeente op grond van wetgeving of lokale ontwikkelingen een financiële vertaling moet geven. Het
gaat hier bijvoorbeeld om meeropbrengsten OZB en toeristenbelasting.
In 2020 en 2021 is een hogere bijdrage voor de Veiligheidsregio Drenthe noodzakelijk. Het algemeen bestuur van de VRD heeft besloten om de verdeelmaatstaven aan te
passen die gebruikt wordt als verdeling van de kosten voor brandweerzorg en rampenbestrijding. Voortaan geldt als basis voor de verdeling de component openbare orde en
veiligheid die ook binnen het gemeentefonds wordt gebruikt (OOV-nieuw). De verdeling was voorheen gebaseerd op het aantal inwoners. Voor de gemeente Aa en Hunze
betekent dit een verhoging van de bijdrage aan de VRD van afgerond € 8.000 per jaar. De verhoging wordt gefaseerd ingevoerd met ingang vanaf 2019.
2. Kapitaalontwikkeling
Het gaat hier gaat om de kapitaallasten van vervangingsinvesteringen.
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4.1 Financieel Meerjarenperspectief 2020-2022
Collegeprogramma incidenteel
Bij dit onderdeel zijn de incidentele lasten van het nieuwe beleid opgenomen die voorvloeien uit de herijkte strategische toekomstvisie, het collegeprogramma en actuele
ontwikkelingen.
nr

Programma

Totaal

2020

2021

2022

-100.000
-35.000

-35.000

Nieuwe beleidswensen uit voortgangsnota 2018
1
2
3
4
5
6
7

0 BenO
0 BenO
2 VenV
5 S,CenR
5 S, C en R
6 SD
7 VenM

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2 V en V
2 V en V
4 Onderwijs
4 Onderwijs
5 S, C en R
5 S, C en R
5 S, C en R
6 SD
6 SD
6 SD
6 SD
7 V en M
7 V en M
7 V en M
8 VHROSV

Informatiebeleidspan 2016-2020
Themajaar
Verkeers- en vervoersmaatregelen
Continuering cultuurbeleid
Schadelijke bermplanten
Sociaal domein (impuls participatiewet)
JOGG

-29.000
-100.000
-105.000
-50.000
-172.000
-50.000
-10.000

-29.000

-100.000
-300.000
-50.000
-40.000
-900.000
-50.000
-45.000
-720.000
-45.000
-15.000
-50.000
-27.000
-15.000
-750.000
-700.000

x
-100.000
-50.000
-20.000
-300.000
-50.000
-15.000
-240.000
-15.000
x
x
-9.000
-5.000
-250.000
-200.000

Subtotaal

-4.158.000

Totaal

-4.158.000

-35.000
-50.000
-86.000
-50.000
-10.000

-86.000

Collegeprogramma 2018-2022
Onkruidbestrijding op verharding
Knelpunten in de openbare ruimte
VVE (Voor- en vroegschoolse educatie)
Samen maak je de route - leerbudget
Toekomst vakantieparken
Ecologisch bermbeheer
Sponsoring
Preventie, versterking voorliggend veld en impuls leefbaarheid &
Experimenteren in het Sociaal Domein
HomeStart
Versterking armoede- en schuldenbeleid
IVN Natuur en Milieu educatie
Inclusief beleid
Duurzaamheid en Energietransitie
Programma plannning & control / omgevingswet

-100.000

-100.000

-10.000
-300.000

-10.000
-300.000

-15.000
-240.000
-15.000

-15.000
-240.000
-15.000

x
-9.000
-5.000
-250.000
-300.000

-9.000
-5.000
-250.000
-200.000

-1.514.000

-1.465.000

-1.179.000

-1.514.000

-1.465.000

-1.179.000

Toelichting
Ad 1. Informatiebeleidsplan 2016-2020
Uit het externe onderzoek “Effecten Digitalisering” blijkt dat verdergaande digitalisering de komende jaren noodzakelijk is. Een goede informatiehuishouding is onontbeerlijk
voor de samenwerking in regionaal- en/of ander verband. Belangrijke keuzes dienen te worden gemaakt over een regionale ICT samenwerking met Assen en Tynaarlo. Het
Informatiebeleidsplan (IBP) is aangepast aan de nieuwe veranderende omstandigheden. Informatiebeveiliging zal de komende jaren overigens ook bijzondere prioriteit krijgen.
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Het gaat in 2020 vooralsnog om € 29.000. In het IBP is dit bedrag bestemd voor ontwikkelingen binnen SDA (Samenwerking Drentse Aa) en het Sociaal Domein. Zie ook het
Collegeprogramma structureel (ad 1).
Ad 2.

Themajaar
De nadere concretisering bezien we ook in het licht van de druk die dit op de ambtelijke organisatie legt. In de begrotingsvergadering op 10 november 2016 heeft de raad de
motie over het jaarlijks terugkerend themajaar unaniem aangenomen: om het themajaar niet elk jaar, maar om het jaar te organiseren. De geraamde kosten voor een
themajaar € 100.000.

Ad 3.

Verkeers- en vervoersmaatregelen
Er wordt uitgegaan van een investeringsbedrag van € 35.000 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.

Ad 4.

Continuering cultuurbeleid
Vanuit de vaststelling van de cultuurnota in november 2016 is voorgesteld om vanaf 2017, gedurende 4 jaar € 50.000 per jaar beschikbaar te stellen. Er wordt uitgegaan van
continuering van het huidige beleid. Betreft jaarlijkse bijdragen voor Huus van de Taol, Ondersteuning muziekverenigingen en ondersteuning culturele activiteiten.

Ad 5.

Schadelijke bermplanten
We zoeken naar betere en goedkopere manieren voor de bestrijding van schadelijke bermplanten. Bijvoorbeeld door in navolging van onze buurgemeente varkens in te zetten
voor de bestrijding van schadelijke bermplanten. De beleidsnota ‘schadelijke bermplanten’ adviseert voor de bestrijding van schadelijke bermplanten gedurende een periode
van 10 jaar € 86.000 per jaar beschikbaar te stellen. En dit budget in te zetten voor: lokale intensivering van de maaifrequentie in het buitengebied, wijziging van het
grootonderhoud van bermen en het informeren van de bevolking. Het bedrag is structureel opgenomen in de voortgangsnota 2018. Voorgesteld wordt om dit te wijzigen in het
incidenteel beschikbaar stellen van € 86.000 voor de periode 2019 t/m 2021 en daarna de bestrijding van de schadelijke bermplanten te evalueren, alvorens dit onderwerp
structureel te verwerken in de begroting.

Ad 6.

Sociaal Domein (impuls participatiewet)
In het kader van de transformatie op het gebied van arbeidsparticipatie zijn de afgelopen bestuursperiode stappen gezet door o.a. de drie functies, inkomensverstrekking,
arbeidsmarkttoeleiding en aan aanbieden van werk, bij elkaar te brengen in een uitvoeringsorganisatie. Het vervolg van de transformatie zal nader worden uitgewerkt in de
kadernota participatiewet en een daarop te baseren ontwikkelagenda. Belangrijke thema’s hierin zijn o.a. het realiseren van een vitale arbeidsmarkt, specifiek voor
laagopgeleiden, kwetsbare jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en sociale participatie voor de inwoner waarvoor arbeidsparticipatie niet bereikt kan worden
zoals sociale activering en project “de Noaber”.
Voor het ontwikkelen van nieuwe instrumenten zijn in de ontwikkelfase (tijdelijk) extra middelen gewenst hetzij om reeds bestaande voorzieningen in stand te houden of
geleidelijk over te kunnen laten gaan naar nieuwe vormen. O.a. te denken aan lokale proeftuinen. Met betrekking tot de functie inkomensvoorziening zijn o.a. nieuwe
instrumenten ter voorkoming van armoede en schulden gewenst (o.a. vroegsignalering bij schulden en andere activiteiten). Voorgesteld wordt om deze middelen te dekken uit
de reserve Sociaal domein. Benodigd voor beide onderdelen in 2019 en 2020 € 50.000.

Ad 7.

JOGG
Doel van het JOGG is streven naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde levensstijl de
normaalste zaak van de wereld is. Middelen zijn nodig om het JOGG in 2020 te borgen. Bedrag € 10.000.
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Ad 8.

Onkruidbestrijding op verharding (OBV)
Vanaf 31 maart 2016 mag er geen chemische onkruidbestrijding op verhardingen worden toegepast. De jaren hiervoor hebben we het gebruik van chemische middelen al
afgebouwd. Van te voren zijn de diverse beschikbare alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden geëvalueerd. Hieruit is geconcludeerd dat onkruidbestrijding middels hete lucht
of heet water de beste methoden zijn.
De alternatieve methode van onkruidbestrijding op verharding is fors duurder dan de chemische methode. De hogere kosten zitten in de inzet van het benodigde materieel.
Om het gehele areaal zonder chemische middelen te bestrijden is voor 2018 een incidenteel budget van € 65.000 toegekend. Omdat middels vegen de ontwikkeling van
onkruid op verharding kan worden beïnvloed is voor de jaren 2016 t/m 2018 het vegen en OBV gecombineerd in één bestek aanbesteed.
Vanaf 2019 is een bedrag benodigd voor onkruidbestrijding op verharding gecombineerd met vegen van € 202.000. Dit betekent een benodigde verhoging van het bestaande
budget met € 100.000. In eerste instantie wordt een incidenteel bedrag opgenomen voor 2019, zodat onderzocht kan worden of er mogelijkheden zijn om vanaf 2020 inwoners
met een afstand tot de arbeidsmarkt in hun eigen leefomgeving te laten deelnemen aan het arbeidsproces.

Ad 9.

Knelpunten in de openbare ruimte
In overleg met onze inwoners, dorpen komen met regelmaat vragen en wensen voor op het gebied aanpassingen van de openbare ruimte zoals het opvullen van gaten,
losliggende stoeptegels. Als reguliere budgetten geen ruimte laten zetten we het knelpuntenbudget in zodat we samen met onze inwoners vlot kunnen inspelen op dit soort
situaties. In eerste instantie denken we € 100.000 per jaar nodig te hebben in deze bestuursperiode.

Ad 10. VVE (Voor- en vroegschoolse educatie)
De gemeente heeft tot doel dat alle peuters gaan deelnemen aan een voorschoolse voorziening. Daarbij hebben we de financiële verantwoordelijkheid voor de bekostiging
van het aanbod voor de peuters die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Tot op heden hebben we nog niet alle peuters bereikt en passen de kosten
binnen de beschikbare middelen. Inmiddels is de bekostigingssystematiek vanuit het Rijk gewijzigd, moet het aanbod van voorschoolse educatie vergroot worden van 10 naar
16 uur per week en moet de kwaliteit van de voorschoolse educatie worden gestimuleerd door de inzet van meer hbo-geschoold personeel. Deze drie ontwikkelingen maken
dat het budget vanaf 2019 niet meer toereikend is. Naar de huidige inzichten verwachten we een extra budget benodigd te hebben van € 50.000 voor 2019 en 2020. VVE
speelt een belangrijke rol in de vroegsignalering. We zetten daarom in op het versterken van de VVE.
Ad 11. Samen maak je de route - leerbudget
De veranderopgave in het sociaal domein geldt voor zowel medewerkers van de gemeente als voor medewerkers en vrijwilligers van de organisaties met wie wij samen
werken. We organiseren daarom een training voor de gemeente, aanbieders, voorliggend veld, inwoners etc. doel van de training is om de gedachte achter ‘Samen maak je
de route!’ breed uit te dragen, te laten verinnerlijken en eigenaarschap te creëren bij alle spelers in het sociaal domein. Een gezamenlijke werkwijze dient een gezamenlijk
belang. De dekking komt uit de reserve sociaal domein. Voor 2019 en 2020 gaat het om een bedrag van € 20.000 per jaar. Voor 2021 en 2022 is een bedrag nodig van
€ 10.000 per jaar.
Ad 12. Toekomst vakantieparken
In het coalitieakkoord is het project toekomst Vakantieparken opgenomen als nieuwe (beleids)wens. Het in 2017 uitgevoerde vitaliteitsonderzoek verblijfsrecreatie geeft een
beeld van het bedrijfsmatig functioneren van de Drentse vakantieparken. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal topbedrijven in Drenthe relatief klein is, het recreatieve
ondernemerschap matig is ontwikkeld en dat een deel van de parken geen of onvoldoende toekomstperspectief heeft binnen de recreatiesector. Het project toekomst
vakantieparken richt zich op twee sporen: enerzijds kansrijk ondernemerschap stimuleren (vitaliseren van parken) en anderzijds nieuwe waarde geven aan niet-kansrijke
parken (transformeren). Eind 2017 hebben de Drentse gemeenten, de provincie en Recron een bestuursconvenant (2018-2024) ondertekend. De uitgangspunten van het
convenant zijn vertaald in een concept actieprogramma toekomst Vakantieparken Drenthe welke binnenkort ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de Drentse colleges. Op
gemeentelijk niveau dient een meerjarig uitvoeringsprogramma voor de aanpak van dit project te worden opgesteld.
In oktober 2017 zijn de uitkomsten voor de gemeente Aa en Hunze gepresenteerd tijdens een informerende commissievergadering. Het blijkt dat Aa en Hunze op beide
sporen (vitaliseren en transformeren) een aanzienlijke opgave heeft, ook in vergelijking met andere Drentse gemeenten. Om deze opgave goed het hoofd te kunnen bieden is
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een integrale benadering van de problematiek noodzakelijk. Ruimtelijk, sociaal-maatschappelijk, openbare orde & veiligheid, recreatie & toerisme en toezicht & handhaving
komen samen binnen het project. De gemeente Aa en Hunze zal haar capaciteit breed moeten inzetten voor een gezonde en vitale recreatiesector die in staat is om extra
bestedingen te genereren en extra werkgelegenheid te bieden. Voor parken die geen recreatief toekomstperspectief hebben wordt samen met de ondernemer/vve onderzocht
of een nieuwe functie mogelijk is. De pilot die nu loopt voor het doorlopen van de transformatieladder bij 3 recreatieparken maakt onderdeel uit van dit project, net als
handhaving op het gebied van permanente bewoning. De provincie heeft een faciliterende functie binnen het project.
Voorgesteld budget € 300.000 p/j tijdens deze bestuursperiode.
Ad 13. Ecologisch bermbeheer
We gaan de pilot ecologisch bermbeheer versneld uitvoeren. Hangende de uitkomsten van de pilot investeren we extra in het ecologische bermbeheer (€ 50.000 voor 2019 en
2020). Voor de start van het ecologisch bermbeheer is al een incidenteel bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. De bermen (buiten de kom) van de wegen tussen de
gemeentegrens bij Gasteren en Annerveenschekanaal en de wegen tussen (rondje) Geelbroek en Eleveld zullen de komende 5 jaar ecologisch worden beheerd. Om het
effect van het ecologisch bermbeheer in beeld te krijgen, is voorafgaand aan de maaiwerkzaamheden een vegetatiekartering uitgevoerd (periode 17 tot 24 mei 2018). Dit zal
na 5 jaar maaien in de tweede helft van mei 2023 worden herhaald om het verschil in bloemen- en soortenrijkdom te bepalen. Het ecologisch bermbeheer draagt bij aan het
verhogen van de biodiversiteit. De verwachting is dat er dan meer vlinders en bijen in de bermen voorkomen.
Ad 14. Sponsoring
We willen in deze bestuursperiode meer initiatieven gaan faciliteren/stimuleren en gaan daarom meer sponsoren.
Ad 15. Preventie sociaal domein, versterking voorliggend veld en impuls leefbaarheid & mobiliteit
Op verschillende onderdelen willen we meer gaan inzetten op preventie en de versterking van het voorliggend veld (ontwikkelopdracht sociaal domein). Op termijn moeten
deze initiatieven bijdragen aan:
• het omlaag brengen van de gemiddelde zorgkosten per inwoner
• Versterken van het vrijwilligerswerk (er wordt steeds meer een beroep op hen gedaan)
• Impuls van de leefbaarheid en de mobiliteit
Hierbij denken we aan:
• Praktijk Ondersteuners Huisartsen Jeugd
• Versterking vrijwilligersondersteuning
• Doorontwikkeling Sociale huiskamer
• Automaatje
• Dorpsondersteuning Grolloo
• Dorpsondersteuning Gasselternijveen
• Continuering Sociale huiskamer Gasselternijveen
Daarnaast zijn er ontwikkelingen die we nu nog niet kunnen voorzien, maar waar we wel op willen kunnen inspringen, daarvoor is het van belang dat er ook geld is om te
experimenteren.
‘Samen maak je de route!’ en de daaruit voortvloeiende sturingsfilosofie vragen ook een andere manier van werken van bestuur en organisatie. Samen met onze inwoners,
haar omgeving, het sociaal team, voorliggend veld en aanbieders gaan we werken vanuit de nieuwe aanpak waarin gelijkwaardigheid en eigenaarschap, gebiedsgericht
werken, meedoen en preventie, handelingsvrijheid en kaders, integraal en ontschotten centraal staan. We gaan samen met inwoners en partners ontdekken wat nodig is,
hierbij spelen we in op signalen en behoeften vanuit de samenleving. Daar waar zich kansen voordoen die de doorontwikkeling verder aanjagen, pakken we ze. We stellen
een budget beschikbaar om de transformatie te versnellen. We zetten hiermee in op versterking van het voorliggend veld, preventief werken en vroegsignalering. Om in te
kunnen spelen op kansen die zich voordoen stellen we experimenteerbudget beschikbaar. Deze kunnen we bijv. inzetten voor praktijkondersteuners Huisartsen Jeugd,
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versterken van vrijwilligersondersteuning, doorontwikkeling sociale huiskamer, Automaatje. Maar ook voor nieuwe initiatieven die bijdragen aan het versnellen van de
transformatie. De dekking komt uit de reserve sociaal domein. Voor de jaren 2019 t/m 2022 hebben we een bedrag nodig van € 240.000 per jaar.
Ad 16. Experimenteren in het sociaal domein
Om anders te leren denken, doen en organiseren binnen het sociaal domein willen we nog op andere manieren maatschappelijke opgaven oppakken. Hiervoor is
experimenteer budget nodig. De dekking komt uit de reserve sociaal domein. Er wordt voor de periode 2019 t/m 2022 een budget gevraagd van € 15.000 per jaar.
Ad 17. Homestart
Was een pilot in NMD (Noord en Midden Drenthe) verband. Na de evaluatie is ervoor gekozen om het initiatief structureel in te zetten binnen NMD verband. Homestart is
tijdens de pilot uit verschillende budgetten incidenteel gefinancierd (Zie B & W van 17 april 2018 nr. 10). De dekking komt uit bestaande budgetten. Bedrag € 15.000 per jaar
voor 2019 en 2020.
Ad 18. Versterking armoede- en schuldenbeleid
Voorbeeld van preventief werken/vroeg signaleren. Belangrijk om hierop te investeren.
Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid ontvangen we incidenteel voor drie jaar extra middelen uit een decentralisatie-uitkering. Deze middelen we
incidenteel inzetten voor vroegsignalering bij schulden en andere activiteiten.
In de begroting is voor schuldhulpverlening structureel een te laag bedrag opgenomen (€ 175.000). De lasten zijn jaarlijks rond de € 225.000. Met de ontwikkelopdracht op het
gebied van schuldpreventie en een eventueel toekomstige andere inzet van de GKB (tweede lijn) willen we de jaarlijkse lasten voor schuldhulpverlening terugbrengen. Op
basis van de landelijke ontwikkelingen (meer mensen doen een beroep op schuldhulpverlening) gaan wij er vooralsnog vanuit dat de lasten deze bestuursperiode niet zullen
afnemen. De verwachte extra lasten bedragen in deze bestuursperiode € 50.000 per jaar.
Ad 19. IVN Natuur en Milieu educatie
Het aanbieden van Natuur en Milieu educatie is primair een taak van het onderwijs, in de overgangsfase stellen we als gemeente middelen beschikbaar.
Het IVN Scholennetwerk verzorgt al sinds vele jaren speciaal op primair onderwijs afgestemde lespakketten samen die met veel enthousiasme door de scholen worden
gebruikt. Het lopende 4-jarige contract loopt eind dit schooljaar af. Voorstel om een nieuw 4-jarig contract aan te gaan met het IVN en voor de jaren 2019 t/m 2022 jaarlijks
€ 9.000 op te nemen. Het is wenselijk om de cofinanciering die met PrimAh is ingezet in het laatste halfjaar te continueren.
Ad 20. Inclusief beleid
Een inclusieve samenleving is een voorwaarde voor participatie. In 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag inzake rechten van personen met een handicap geratificeerd. De
uitgangspunten van het VN-verdrag raken het gemeentelijke beleid. Én vragen om een andere aanpak van inspraak en ontwikkeling van beleid voor inwoners met een
beperking. We willen hier ook een link maken met de Global Goals.
De Adviesraad Sociaal Domein heeft meerdere keren aandacht voor dit onderwerp gevraagd. De middelen zijn bedoeld om inzicht te krijgen in welke acties verplicht en welke
acties wenselijk zijn om vervolgens tot een plan van aanpak te komen. De acties kunnen onderdeel zijn van het experimenteerbudget. De dekking komt uit de reserve sociaal
domein. Voor 2019 t/m 2022 gaat het om een bedrag van € 5.000 per jaar.
Ad 21. Duurzaamheid en Energietransitie
Voorstel € 750.000 voor 2020-2022 voor duurzaamheid in zijn totaal, moet nog concreet worden gemaakt. Om invulling te kunnen geven aan onze ambities hebben we extra
middelen nodig voor menskracht en voor stimuleringsmaatregelen.
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Ad 22. Programma planning & control / omgevingswet
De kosten zijn nog lastig in te schatten. We vragen middelen voor beleidsontwikkeling, systemen, vergunningverlening etc. we blijven strak sturen op de benodigde middelen.
Vanuit het Omgevingsrecht spelen er veel nieuwe ontwikkelingen; met name de invoering van de Omgevingswet en diverse wijzigingen van flankerende wetgeving binnen het
omgevingsrecht.
De invoering van de Omgevingswet is een proces dat begin 2017 is gestart en zal doorlopen tot ver na de inwerkingtreding (1 januari 2021). Voor de bepaling van de
invoeringsstrategie is als uitgangspunt gekozen voor: “Vernieuwend naar een optimale dienstverlening”. Niemand kan echter nu nog duidelijk maken wat de kosten zullen zijn
voor invoering van de Omgevingswet. Een eerste verkenning d.m.v. het digitaal dialoogmodel laat voor onze gemeente een geschat bedrag aan invoeringskosten zien dat het
bedrag van € 2 mln. overstijgt. Naar verwachting zal dit bedrag dalen in een volgende versie van dit model nu langzamerhand meer informatie en ervaringscijfers bekend
worden. We zullen gaandeweg meer inzicht krijgen in de te verwachten kosten. Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 wordt resp. € 200.000, € 300.000 en € 200.000 gevraagd.
Meer concreet is de inzet die gepleegd moet worden om te kunnen voldoen aan de diverse wijzigingen binnen het omgevingsrecht. Hier wordt nauw samen gewerkt met de
Noord Drentse gemeenten. Er zal extra inzet gepleegd moeten worden om te voldoen aan de wettelijke kwaliteitscriteria van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) m.b.t. vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hierbij gaat het om eisen aan het personeel (kritieke massa), inhoud en proces (procescriteria) van de uitvoering
van de Wabo-werkzaamheden.
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Overige mutaties incidenteel
Op dit moment worden er geen overige incidentele ontwikkelingen voorzien voor de komende jaren.
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Dekking incidentele mutaties
Bij dit onderdeel is de dekking weergegeven van de incidentele beleidswensen en ontwikkelingen uit de onderdelen collegeprogramma incidenteel en overige mutaties incidenteel.

Totaal

2020

2021

2022

-3.288.000
-3.288.000

-1.184.000
-1.184.000

-1.195.000
-1.195.000

-909.000
-909.000

-870.000

-330.000

-270.000

-270.000

-870.000

0
-330.000

0
-270.000

0
-270.000

-4.158.000

-1.541.000

-1.465.000

-1.179.000

VAR
Onttrekking VAR
Totaal onttrekking VAR
Bestemmingsreserves
Onttrekking BR (-)
Onttrekking BR (+)
Totaal onttrekking bestemmingsreserves
Totaal onttrekking reserves (afgerond)

Toelichting
De dekking voor de incidentele voorstellen komt voor de jaren 2020 t/m 2022 voor een bedrag van € 870.000 uit bestemmingsreserves en voor het grootste deel uit de VAR:
€ 3.288.000.
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4.2 Kerngegevens
A. Sociale structuur
Aantal inwoners
Leeftijdsopbouw bevolking
- Inwoners jonger dan 20 jaar
- Inwoners 21 t/m 64 jaar
- Inwoners van 65 jaar en ouder
Aantal periodieke bijstandsgerechtigden
- WWB
- WWB zak- en kleedgeld
- IOAW
- IOAZ
- Bbz
Aantal leerlingen in de gemeente
- Basisonderwijs
- Speciaal onderwijs
- Speciaal basisonderwijs
- Voortgezet onderwijs

2018

2019

25.288

25.385

5.152
13.807
6.332

5.087
13.719
6.579

380
329
5
34
10
2

376
328
4
30
10
4

1.770

1.781

401

358

C. Financiële structuur
Totaal(x €1.000)

Uitgaven (primitief)
Opbrengst belastingen
waarvan:
- afvalstoffenheffing/reinigingsrechten
- onroerende zaakbelastingen
- toeristenbelasting
- woonforensenbelasting
Overige heffingen
waarvan:
- leges burgerzaken
- begraafrechten
- rioolrechten
- bouwleges/leges
omgevingsvergunningen
- overige leges

Per inwoner (x € 1,00)

2018

2019

2018

2019

51.574

55.758

2.039,47

2.198,83

1.997
4.270
1.347
138

2.003
4.301
1.447
142

78,97
168,85
53,27
5,46

78,99
169,43
57,00
5,60

450

390

17,80

15,36

130
2.093
381

133
2.071
531

5,14
82,77
15,07

5,24
81,58
20,92

17

17

0,67

0,67

23.770
9.188
36.608

24.247
9.507
34.492

939,97
363,33
1.447,64

955,17
374,92
1.358,76

11.806
5.606
13.543
5.653

12.852
6.059
11.633
3.948

529,37
150,91
480,51
188,85

471,43
221,86
438,26
171,32

B. Fysieke structuur
2018

2019

Oppervlakte gemeente in ha.
waarvan binnenwater

27.888
125

27.888
125

Aantal woningen/woonruimten
waarvan:
- woningen
- recreatiewoningen

13.050

13.050

11.414
1.645

11.450
1.650

696.315

696.315

177.137
519.178

177.137
519.178

Lengte van de wegen in meters
waarvan:
- wegen binnen de bebouwde kom
- wegen buiten de bebouwde kom
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Uitkering uit het gemeentefonds **
Integratie-uitkering sociaal domein ***
Reserves en voorzieningen
waarvan:
- algemene reserves
- grondbedrijf reserves.
- bestemmingsreserves
- voorzieningen

Toelichting
** Uitkering gemeentefonds bedrag op basis van meicirculaire 2018, exclusief sociaal domein.
*** Integratie-uitkering sociaal domein bedrag op basis van meicirculaire 2018.
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4.3 Planning en controlcyclus
De planning en controlcyclus kan als volgt worden weergegeven.
(klik hier voor een korte uiteenzetting of klik op één van de gekleurde onderdelen in onderstaande schematische weergave)

Activiteitenplanning

najaarsnota
Programmabegroting n+1

Marap n

Marap n-1

4e
kwartaal

1e
kwartaal

3e
kwartaal

2e
kwartaal

Marap n

beleidsplan
Jaarrekening n-1

Gemeentelijke toekomstvisie
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4.3 Planning en controlcyclus
Wat is Planning en Control?
Planning en Control is gericht op het realiseren van organisatiedoelstellingen.
Het gaat om een geheel van activiteiten die uitgevoerd worden met het oog op:
• de vraag wat er in een bepaalde periode moet gebeuren, hoe dit moet gebeuren en waarmee dit moet gebeuren (planning);
• de rapportage daarover (control);
• de benodigde bijsturing (planning);
• de uiteindelijke verantwoording over de behaalde resultaten (control).
In de planning en controlcyclus zijn grofweg 2 stromen te onderscheiden, te weten: één op afdelingsniveau (groen) en één op concernniveau (blauw). Eigenlijk is het beter om te
spreken van omgevingen waarbinnen de bewegingen plaatsvinden. De beide stromen samen vormen de werkelijke planning en controlcyclus. Ten behoeve van de uitwerking is het
beter om de 2 stromen afzonderlijk in beeld te houden.

De instrumenten naar functioneel accent
Een tweede onderscheid dat is aan te brengen binnen de planning en controlcyclus is die naar accentlijnen.
We onderscheiden de volgende lijnen:
• de planningslijn
• de verantwoordingslijn
Het presenteren in twee afzonderlijke lijnen brengt enig risico met zich mee. Van een strikte scheiding tussen twee op zich zelf staande lijnen is geen sprake. De lijnen lopen in elkaar
over. Toch worden ze gebruikt om het primaire functionele accent van het betreffende instrument aan te geven.
Het planning en control-instrumentarium van de gemeente Aa en Hunze bestaat uit de volgende hoofdonderdelen.
1.
2.
3.
4.

Gemeentelijke toekomstvisie
Collegeprogramma
Beleidsplan
Programmabegroting

5. Najaarsnota
6. Gemeenterekening (jaarrekening)

planningslijn

verantwoordingslijn

Daarnaast is er sprake van een tweetal beheersinstrumenten, waarin het accent op de voortgang ligt, te weten:
7. Activiteitenplanning (Let op: De activiteitenplanning heeft een dubbelfunctie)
8. Managementrapportages

Ga naar leeswijzer

terug

4.3 Planning en controlcyclus
1. Gemeentelijke toekomstvisie
De toekomstvisie kan worden gezien als een weerslag van een gezamenlijk nadenken over de ontwikkeling van de eigen leefomgeving. Wat willen we? Waar liggen de accenten?
Willen we bijvoorbeeld een groene gemeente zijn? Met andere woorden: Hoe ziet de gemeente er over 10, 15 of 20 jaar uit?
Belangrijk is dat de toekomstvisie gekoppeld is - en blijft - aan de rest van de planningslijn. Voorkomen moet worden dat een toekomstvisie als eenmalige exercitie binnen de kortste
keren wordt ingehaald door een nieuw collegeprogramma of een geactualiseerd beleidsplan met nieuwe visie-elementen. In feite wordt dan immers de participerende burger voor de
gek gehouden. Er is slechts één manier om de burger serieus te nemen en de toekomstvisie niet haar waarde te laten verliezen: wijk niet af van de geformuleerde toekomstvisie, het
collegeprogramma en het beleidsplan zonder dit uitdrukkelijk en weloverwogen en in samenspraak met de burgers te doen.
Ten aanzien van het opstellen van een dergelijk visiedocument is aan de raad een eerste verantwoordelijkheid toegekend. In overeenstemming met de duale beginselen zal het
initiatief dan ook van de raad moeten uit gaan.

De toekomstvisie 2020 is eind 2012 vastgesteld.
De Toekomstvisie 2020 zet de koers uit voor de toekomst van de gemeente Aa en Hunze. Met deze toekomstvisie stelt de gemeente de bestaande kwaliteiten en waarden
veilig voor de toekomst. Wat ons bindt zijn de kernwaarden van Aa en Hunze. De sterke sociale verbanden, een gevoel van geborgenheid, saamhorigheid en naoberschap
in een prachtig landschap met mooie dorpen. Dat wil de gemeente Aa en Hunze vasthouden en van hieruit vernieuwen: Aa en Hunze Buitengewoon!
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2. Collegeprogramma
Het collegeprogramma (ook wel bestuursprogramma genoemd) bevat de politieke hoofdlijnen van beleid op basis waarvan het college gedurende de collegeperiode van 4 jaar haar
werk doet. Het collegeprogramma wordt opgezet vanuit een centrale politiek-bestuurlijke doelstelling, die verder wordt uitgewerkt in een beperkt aantal hoofddoelstellingen. Die
hoofddoelstellingen worden op hun beurt weer voorzien van specifieke daarbij passende doelstellingen die men in de raadsperiode wens te realiseren.
Het is wenselijk dat bij die doelstellingen de beoogde effecten, die men wil bereiken, worden aangegeven. Getracht dient te worden om dit zoveel mogelijk te doen in meetbare
termen om tijdens en na afloop een vorm van effectmeting mogelijk te maken.
Het collegeprogramma vormt het strategisch plan voor de gemeente en dient als basis voor de jaarlijks op te stellen – via het beleidsplan - programmabegroting. Het gaat hier om een
uiterst belangrijk document in het kader van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Het is van belang dat het collegeprogramma zo concreet mogelijke keuzes bevat, die als het ware als
opdrachten aan het college en de ambtelijke organisatie kunnen dienen.
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3. Beleidsplan
Dit plan is – in tegenstelling tot het collegeprogramma, dat een statisch karakter draagt – een dynamisch stuk en heeft een voortschrijdend karakter.
Het beleidsplan is een belangrijk document voor de kaderstelling van de programmabegroting voor het komende jaar. Op deze wijze wordt de raad in een vroegtijdig stadium
betrokken bij de door het college noodzakelijk geachte beleidsontwikkelingen en worden "verrassingen" bij de behandeling van de programmabegroting in het najaar beperkt. Het
beleidsplan kan als nadere aanscherping van het collegeprogramma worden beschouwd als een meer tactisch plan van de gemeente.
In het beleidsplan komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• de verwachte ontwikkeling van de financiële positie;
• een samenvatting van het resultaat van het vorig boekjaar;
• het beleid op hoofdlijnen;
• de recapitulatie van bijstellingen voor het lopende boekjaar;
• het financieel meerjarenperspectief voor de komende vier jaar.
Het voortschrijdend karakter van het beleidsplan heeft tot gevolg, dat het plan over de raadsperiode heen reikt. Dit is in verband met de continuïteit van de beleids- en bedrijfsvoering
ook wenselijk, zo niet nodig. Uiteraard zal voor de jaren die over de raadsperiode heen reiken het dan te starten nieuw beleid niet controversieel zijn. Eens per vier jaar krijgt de nieuw
optredende gemeenteraad de gelegenheid het beleidsplan op basis van een nieuw programma fundamenteel bij te stellen.
Het beleidsplan wordt jaarlijks in juli vastgesteld door de raad.
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4. Programmabegroting
De programmabegroting is onderverdeeld in:
• de beleidsbegroting;
• de financiële begroting.
De beleidsbegroting bestaat uit:
• het programmaplan;
• de paragrafen.
In het programmaplan wordt per programma expliciet ingegaan op de maatschappelijke effecten en de wijze waarop ernaar zal worden gestreefd die effecten te verwezenlijken en
aan de middelen die met de realisatie gemoeid zijn. Of anders gezegd: Wat willen we bereiken, wat gaan we doen en wat mag het kosten?
In de paragrafen worden onderwerpen behandeld die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie. Zij bevatten de beleidsuitgangspunten van beheersmatige activiteiten en
de lokale heffingen en maken deel uit van de beleidsbegroting.
De financiële begroting bestaat uit:
• de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting;
• het overzicht van baten en lasten;
• meerjarenramingen.
De programmabegroting vormt uiteindelijk het definitieve autorisatiekader voor de gemeenteraad om het college te machtigen en op te dragen het beleid met de daarin aangegeven
middelen en de daaraan gekoppelde prestatie van de programma’s uit te voeren. De programmabegroting wordt ieder jaar in november in de raad behandeld.
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5. Najaarsnota
Door middel van de najaarsnota informeert het college de raad over de realisatie van de programmabegroting over de eerste negen maanden van het lopende boekjaar.
De najaarsnota is een afzonderlijk document dat na vaststelling van de programmabegroting in de maand december aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. In deze
rapportage worden incidentele wijzigingen(bijstellingen) van de programmabegroting voorgesteld, de eventuele structurele effecten worden in een volgend beleidsplan opgenomen.
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6. Gemeenterekening
De gemeenterekening is onderverdeeld in een financieel deel: de jaarrekening en een beleidsmatig deel: het jaarverslag.
In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beheer. In het jaarverslag ligt het accent op de beleidsmatige dimensie.
De inhoud en indeling van de jaarrekening komt overeen met die van de programmabegroting.
De gemeenterekening kan worden beschouwd als het sluitstuk in de verantwoordingslijn. Aanbieding aan de raad vindt plaats in de maand juni.
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7. Activiteitenplanning
De functie van de activiteitenplanning is tweeledig.
De activiteitenplanning is zowel plannings- als voortgangsinstrument.
Planningsinstrument:
Als op zichzelf staand stuk wordt het aangeboden aan het college, aan de raad in de vorm van een recapitulatiestaat. (sinds 2013 aangeduid met: Lange Termijn Agenda Raad).
Formele vaststelling van de activiteitenplanning vindt plaats door het college.
Door vaststelling van de begroting heeft de raad bepaald wat er in het begrotingsjaar gerealiseerd dient te worden. Door vaststelling van de activiteitenplanning stelt het college vast
wanneer en met welke prioriteit een en ander uitgevoerd zal worden. In de urenmatrix (vast onderdeel van de activiteitenplanning) wordt door het managementteam aangegeven met
welke personele middelen een en ander gerealiseerd zal worden.
De activiteitenplanning kan worden beschouwd als een afsprakenkader ter uitvoering van de vastgestelde begroting. De activiteitenplanning is als het ware een ´contract´ tussen het
college en het management van de organisatie.
De activiteitenplanning bevat een totaalbeeld van waar een afdeling in het begrotingsjaar voor staat. De activiteitenplanning bevat de uitwerking van politiek geformuleerde
doelstellingen in concrete activiteiten op afdelingsniveau. Om de vergelijkbaarheid met de begroting en het beleidsplan mogelijk te maken wordt de detailinformatie van het plan
steeds gegroepeerd naar de programma-indeling van het beleidsplan en de begroting.
Naast de verticale relatie – college – management - is er sprake van een meer horizontale relatie, te weten: een ´contract´ tussen de algemeen directeur en het managementteam.
Daarnaast is de activiteitenplanning ook een ´contract´ tussen afdelingshoofd (via teamleiders) en medewerkers. Een contract is tweezijdig. De medewerkers van de afdeling zullen
dan ook van meet af aan betrokken dienen te worden bij de opstelling van de urenmatrix. Pas dan kan aan het ‘contract’ enige status worden toegekend.
Centraal element in de activiteitenplanning is de urentoerekening naar programma’s, producten en activiteiten. Met name door het opstellen van de zogenoemde urenmatrix wordt
een beeld verkregen van de beschikbare personele capaciteit. Zowel voor wat betreft de totale capaciteit als de capaciteit in de tijd gezien.
Met name met het oog daarop is het wenselijk dat reeds voor de opstelling van de begroting met de eerste voorbereidende werkzaamheden wordt begonnen. Daarmee kan worden
voorkomen dat de begroting te sterk gericht is op de financiële mogelijkheden en te weinig op de beschikbare personele capaciteit en overige organisatiemiddelen.
Om die reden zal het opstellen van de Activiteitenplanning tegelijkertijd plaatsvinden met het opstellen van de begroting. Overigens kan de activiteitenplanning als operationeel
instrument formeel pas na de vaststelling van de begroting worden vastgesteld.

Voortgangsinstrument:
Daarnaast wordt door middel van de activiteitenplanning de voortgang van de activiteiten en uit te voeren werkzaamheden bewaakt. Daarbij ligt overigens het accent meer op de
voortgang in de tijd dan op het volume.
Rapportage over de voortgang vindt plaats door middel van managementrapportages..
De activiteitenplanning is als voortgangsinstrument in digitale vorm beschikbaar op het gemeentelijk netwerk en is te benaderen via Spiek – Dashboard Planning en Control.
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8. Managementrapportages
De managementrapportages zijn primair bedoeld om het productieproces bij te sturen en secundair om informatie te verzamelen voor de bestuursrapportages. Uitvoeringsrapportages
spelen zich op afdelingsniveau af. De dynamiek van de uitvoering vereist dat continue inzicht nodig is in de stand van zaken.
Een managementrapportage kan dienen als basis voor de bestuursrapportages.
De managementrapportages verschijnen 3 keer per jaar: eind april, eind september en eind december.
In de managementrapportages wordt gerapporteerd over afwijkingen ten opzichte van de planning.
In de managementrapportages wordt op dit moment over de volgende onderdelen gerapporteerd:
• Flexpot en vacatureruimte,
• In-, door- en uitstroom;
• Ziekteverzuim;
• Opleidingsplan;
• Zaaksysteem;
• Activiteitenplanning;
• Grote projecten;
• Urenregistratie;
• Kredieten;
• Gemeenschappelijke regelingen;
• Bezwaar en beroep;
• Basisregistraties.

De voortgangsrapportage wordt op meerdere niveaus gepresenteerd.
• In de vorm van een samenvatting als rapportage in één oogopslag.
• In de vorm van ‘hoofdbladen’ per onderdeel, waarin opgenomen een presentatie op hoofdlijnen, een korte analyse en/of nadere toelichting.
• In de vorm van verwijzingen en hyperlinks waarmee onderliggende detailoverzichten kunnen worden opgeroepen.
Hiermee wordt beoogd elke gebruiker naar ‘eigen’ informatiebehoefte te kunnen voorzien.
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4.4 Leeswijzer
Binnen het model zijn diverse navigatiemogelijkheden beschikbaar.

Door middel van de ‘home’ knop kun je vanaf elke pagina naar het startscherm gaan.

In een aantal gevallen bevatten pagina’s submenu’s.
De knoppenbalk in het submenu is bedoeld om snel te kunnen navigeren binnen het desbetreffende onderdeel.
De ‘home’ knop is in het submenu lichter van kleur en fungeert als tussenstap naar de eerste pagina binnen het submenu.

terug

Door middel van de ‘knop’ met de tekst ‘terug’ (rechtsonder op de pagina) kun je vanaf de huidige pagina naar de vorige bezochte pagina gaan. (Het
zogenaamde terugbladeren. Let op! Niet te verwarren met 1 pagina terugbladeren.)
NB: deze optie werkt niet in alle pdf-readers. Installeer goodreader voor een optimale werking van het model.

Klikveld

Klikvelden zijn bedoeld om snel naar onderliggende pagina’s te gaan. Bijvoorbeeld om detailinformatie op te roepen.
Klikvelden in de tekst zijn te herkennen aan de grijze kleur.

groen

Klik op de groene tekst (linksonder op de pagina) om snel naar een volgend ‘hoofdonderwerp’ te gaan. De onderwerpselectie op het startscherm is
daarbij leidend.

Inhoudsopgave

Vanuit de inhoudsopgave kun je rechtstreeks naar elke gewenste pagina gaan.
De inhoudsopgave is vanaf elke pagina te benaderen via de ‘home’ knop gevolgd door een klik op de knop ‘inhoudsopgave’.

In een aantal gevallen worden afbeeldingen of teksten gebruikt als link naar een onderliggende teksten. Meestal met het doel om een nadere
toelichting te geven.
Daar waar van toepassing wordt dit op de desbetreffende pagina duidelijk aangegeven.
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