Najaarsnota

Het beeldmateriaal op de omslag staat symbool voor een aantal (belangrijke) onderwerpen uit
de begroting 2014.
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1. Voortgang 2014
Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2014 aan. In deze najaarsnota berichten wij u als te doen
gebruikelijk over de voortgang van de realisatie van de beleidsinhoudelijke doelstellingen en
informeren wij u over de verwachte financiële uitkomsten over 2014 ten opzichte van de begroting en
het beleidsplan. Deze verwachting is gebaseerd op de stand van zaken na de eerste negen maanden
van het lopende boekjaar en op de verwachtingen voor de resterende maanden.
Tevens wordt in financiële zin de voortgang weergegeven van de door uw raad beschikbaar gestelde
kredieten en treft u de actuele stand van zaken aan met betrekking tot het grondbedrijf.
De behandeling van deze najaarsnota door uw raad zal plaatsvinden op 17 december 2014.

Voortgang beleidsinhoudelijke doelstellingen
Medio 2014 hebben wij u via het beleidsplan geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het
realiseren van onze beleidsinhoudelijke doelstellingen voor het jaar 2014.
In deze rapportage informeren wij u over de voortgang van de doelstellingen voor 2014 over de
periode januari tot en september van dit jaar. Gelijktijdig hebben we de budgettaire kaders voor het
lopende jaar geactualiseerd. De uitvoering van het beleid loopt grotendeels volgens plan. Er zijn geen
opmerkelijke vertragingen.
Een aantal investeringen, voor een totaalbedrag van ca. € 1 miljoen, willen wij op voorhand
doorschuiven naar 2015, aangezien de uitvoering hiervan (gedeeltelijk) niet meer in 2014 zal
plaatsvinden. Het gaat hierbij o.a. om gelden in het kader van communicatie & burgerparticipatie, de
strategische toekomstvisie, wegreconstructies i.v.m. rioleringswerkzaamheden, revitalisering centrum
Rolde en het themajaar recreatie & toerisme.
In hoofdstuk 2 ‘Beleid op hoofdlijnen’ treft u de stand van zaken m.b.t. de realisatie van de
beleidsinhoudelijke doelstellingen per programma aan.
Naast de voortgang over de realisatie van de beleidsinhoudelijke doelstellingen willen wij u ook
informeren over de stand van zaken met betrekking tot onze bezuinigingsopgave. Voor de jaarschijf
2014 zijn de geraamde structurele bezuinigingen ad € 1,1 miljoen nagenoeg geheel gerealiseerd,
waarmee we goed op koers blijven liggen om de taakstelling te realiseren.

Prognose jaarresultaat
In het beleidsplan 2014 is aangegeven dat we voor 2014 een positief resultaat verwachten van
€ 948.000. Het structurele effect van dit geraamde resultaat is meegenomen in de
programmabegroting 2015 en dit verwachte resultaat van het beleidsplan is reeds gestort in de VAR.
Op basis van de bijstellingen in deze najaarsnota (per saldo € 718.000 positief) is een nieuwe
prognose van het jaarresultaat 2014 gemaakt. Het verwachte jaarresultaat 2014 bedraagt nu
€ 1.666.000, waarvan het grootste gedeelte een incidenteel karakter heeft.
Bij de berekening van het verwachte resultaat 2014 zijn alle mutaties in de budgetten van deze
najaarsnota incidenteel verwerkt. De structurele bijstellingen die niet in de programmabegroting 2015
zijn opgenomen, worden in het beleidsplan 2015 opgenomen.
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Het geactualiseerde financiële beeld ziet er t.o.v. het beleidsplan 2014 als volgt uit:
Bijstellingen

Bijstellingen

beleidsplan 2014

najaarsnota 2014

totaal

Structureel resultaat
Incidenteel resultaat

€ 652.000
€ 296.000

€ -40.000
€ 758.000

1

€ 612.000
€ 1.054.000

Geraamd resultaat 2014

€ 948.000

€ 718.000

€ 1.666.000

Het vaststellen van de bijstellingen in deze najaarsnota leidt tot een verwacht positief resultaat van per
saldo € 718.000 (ten opzichte van het Beleidsplan 2014), voorgesteld wordt dit bedrag aan de VAR
toe te voegen. De grotendeels incidentele bijstellingen in deze najaarsnota van € 718.000 zijn als volgt
op hoofdlijnen uiteen te zetten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Programma 2
Programma 8
Programma 11
Programma 13
Programma 13
Programma 16
Div. programma’s
Overig
Totaal

Leges lijkbezorging
Bijstand
Openbare verlichting en overige
Leges omgevingsvergunningen
Verkoop grond
Algemene Uitkering
Overige bijstellingen per saldo
Heroverweging incidentele kredieten

€ 75.000
€ 100.000
€ 82.000
€ 125.000
€ 270.000
€ 382.000
€ 153.000
€ 437.000
€ 718.000

nadeel
nadeel
voordeel
nadeel
voordeel
voordeel
nadeel
voordeel
voordeel

De grootste voordelen op de programma’s zijn toe te schrijven aan de verkoop van grond, de
algemene uitkering en een aanbestedingsvoordeel bij het project revitaliseren centrum Rolde
(voordeel zit in het onderdeel heroverweging incidentele kredieten). Het incidentele voordeel op de
algemene uitkering bestaat uit de effecten van de mei- en septembercirculaire 2014 op de jaarschijf
2014; hierover hebben wij u reeds bericht na het uitkomen van de circulaires.
Zowel in het Beleidsplan 2014 als de Begroting 2015, hebben we de intentie uitgesproken om de
nieuwe beleidswensen en actuele ontwikkelingen uit het Collegeprogramma 2014-2018 en de
Begroting 2015 zoveel mogelijk te bekostigen vanuit ‘oude’ beschikbaar gestelde kredieten door
‘nieuw’ beleid te ruilen voor ‘oud’ beleid en/of overschotten/voordelen die zijn ontstaan bij de
uitvoering van deze in het verleden beschikbaar gestelde kredieten. Deze heroverweging heeft geleid
tot een positief resultaat van € 437.000, welke is verwerkt in deze najaarsnota.
Voor een gedetailleerde toelichting op de bijstellingen wordt verwezen naar het desbetreffende
programma in hoofdstuk 2 ‘Beleid op hoofdlijnen’.

Voortgang kredieten
In deze najaarsnota wordt ook inzicht gegeven in de stand van zaken met betrekking tot de voortgang
van de door uw raad beschikbaar gestelde kredieten. Deze kredieten vinden hun oorsprong in de
besluitvorming van de afgelopen jaren. In hoofdstuk 4 wordt inzicht gegeven in alle beschikbaar
gestelde kredieten. Het totale geraamde investeringsvolume (betreft actueel budget per 1-1-2014)
bedraagt € 15,8 miljoen. Hiervan is afgerond € 2,1 miljoen, in uitvoering € 10,7 miljoen en (nog) niet
gestart € 3 miljoen. Voor wat betreft de niet-gestarte kredieten is de verklaring voornamelijk te vinden
in de te verwachten behalen efficiency als gevolg van het samenvoegen met investeringen in het
komende jaar, de samenwerking met andere gemeenten en andere (externe) ontwikkelingen. Er is
een positief saldo (minder kosten gemaakt ten opzichte van het aangevraagde krediet) behaald op de
afgeronde kredieten, waarbij een bedrag van in totaal € 437.000 is meegenomen in de bijstellingen op
de verschillende programma’s in deze najaarsnota.
Er wordt voorgesteld een bedrag van ca. € 1 miljoen over te hevelen naar 2015 van de incidenteel
beschikbaar gestelde kredieten in 2014 (zie ook de voortgang beleidsinhoudelijke doelstellingen),
aangezien de uitvoering hiervan (gedeeltelijk) niet meer in 2014 zal plaatsvinden.
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Voor een toelichting op het structurele nadeel wordt verwezen naar programma 7 Sport.
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Actuele stand van zaken grondbedrijf
In de bijlage wordt gerapporteerd over de voortgang van de complexen van het grondbedrijf. Hierin
wordt ook de financiële positie per complex weergegeven.
Een tweetal projecten dient nader te worden belicht, te weten het project Nooitgedacht en het project
Bloemakkers. Voor deze complexen zijn de exploitaties aan zowel de kosten- als de opbrengstenkant
grondig herzien en per 19 februari 2014 vastgesteld door de raad. De herziening heeft gevolgen voor
de verwachte resultaten en risico’s van de exploitaties. Daarnaast is besloten de rente van beide
exploitaties gedurende 4 jaren ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf te brengen.
Hiervoor is in overleg met de accountant bij de Jaarrekening 2013 een voorziening van € 1,9 miljoen
getroffen (voor Nooitgedacht € 1,5 miljoen en voor Bloemakkers € 0,4 miljoen) en is afgesproken in
2014 een marktonderzoek voor beide exploitaties uit te voeren.
Dit najaar heeft Companen een marktonderzoek uitgevoerd naar de “Vraag naar bedrijventerreinen Aa
en Hunze 2014-2025” en een herijking van de “Marktvraag Nooitgedacht”.
In beide onderzoeken wordt een lager afgifte tempo van kavels geprognosticeerd dan het tempo waar
vanuit wordt gegaan bij de huidige exploitaties.
Bij de vaststelling van de herziene grondexploitatie van het plan Nooitgedacht is er rekening mee
gehouden dat er geen boscompensatie hoeft plaats te vinden. Uit bestuurlijk overleg met de Provincie
blijkt nu dat de Provincie zich niet kan vinden in het laten vervallen van de boscompensatie. Zoals
vermeld bij de behandeling van de Jaarrekening 2013 zijn de financiële consequenties in beeld
gebracht en zullen moeten worden verwerkt in de grondexploitatie. Er is overleg gaande met de
Provincie en Rijkswaterstaat om de boscompensatie vanuit het plan Nooitgedacht te betrekken bij de
groene inrichting van de strook tussen de N33 en de kern Rolde.
Op basis van beide rapporten dient:
- de looptijd van exploitatie Bloemakkers te worden verlengd met 5 jaar t/m 2025 en de afzet te
worden verminderd tot 4,3 ha t/m 2025 in plaats van 6,1 ha in de jaren t/m 2020. Hiervoor
moet in 2014 een extra voorziening getroffen worden van afgerond € 0,7 miljoen.
- de looptijd van Nooitgedacht te worden verlengd met 3 jaar t/m 2024. Daarnaast is er een
bedrag van afgerond € 0,3 miljoen opgenomen voor de eerder genoemde boscompensatie.
Hiervoor moet in totaliteit een voorziening worden getroffen van afgerond € 1,0 miljoen.
Deze voorzieningen komen ten laste van de algemene reserve grondbedrijf. Als gevolg hiervan (en
een voorziening voor locatie Oostermoer te Gieterveen t.w.v. € 0,1 miljoen) daalt de reserve
grondbedrijf van € 5,9 miljoen naar € 4,1 miljoen. Bij de Jaarrekening 2014 zullen we aandacht
besteden aan de hoogte van deze reserve in relatie tot het weerstandsvermogen.

5

Voorstellen
Aan uw raad wordt voorgesteld:
1. De voortgangsrapportage van de realisatie van de beleidsinhoudelijke doelstellingen, zoals
opgenomen in hoofdstuk 2 ‘Beleid op hoofdlijnen’, voor kennisgeving aan te nemen.
2. De bijstellingen van de budgetten over het lopende jaar vast te stellen, middels vaststelling
e
van de 15 begrotingswijziging 2014.
3. Het resultaat van de bijstellingen in de najaarsnota van € 718.000 vooruitlopend op de
jaarrekening 2014 toe te voegen aan de VAR.
4. De voortgang van de kredieten, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 ‘Voortgang kredieten’, voor
kennisgeving aan te nemen.
5. In te stemmen met de overheveling van incidenteel beschikbaar gestelde bedragen in 2014
naar 2015 voor een bedrag van € 995.000.
6. De actuele stand van zaken met betrekking tot het grondbedrijf, zoals opgenomen in de
bijlage van deze najaarsnota, voor kennisgeving aan te nemen.
7. De voorziening van het grondbedrijf met € 1.793.000 verhogen ten laste van de algemene
reserve van het grondbedrijf.

18 november 2014
College van Burgemeester en Wethouders gemeente Aa en Hunze

Eric van Oosterhout (burgemeester), Henk Heijerman, Bert Wassink, Harry Dijkstra (wethouders) en
Fred Snoep (gemeentesecretaris/algemeen directeur).

de secretaris, de burgemeester,

Mr. F. Snoep

Drs. H.F. van Oosterhout
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Vaststellingsbesluit
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Aa en Hunze in de
openbare vergadering van 17 december 2014.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. E.P. van Corbach

Drs. H.F. van Oosterhout
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2. Beleid op hoofdlijnen
Programma’s
01 Bestuur

9

02 Publiekszaken

14

03 Openbare Orde en Veiligheid

17

04 Economische Zaken

20

05 Onderwijs

23

06 Cultuur

29

07 Sport

34

08 Sociale Zaken

37

09 Welzijn

41

10 Gemeentelijke Afvaltaken

49

11 Openbare Werken / Verkeer en Vervoer

51

12 Milieu

56

13 Wonen en leefomgeving

60

14 Plattelands- en natuurontwikkeling

66

15 Recreatie en toerisme

69

16 Financiën en Bedrijfsvoering

73
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1. Bestuur
Portefeuillehouder

H.F. van Oosterhout / H. Heijerman / J.B. Wassink

Budgethouder

F. Snoep / M. Jalving

Producten

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

A. Algemeen bestuur
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
• Een bestuur dat de belangen behartigt van al haar inwoners op een laagdrempelige en toegankelijke
wijze.
• Een bestuur dat voor de burger transparant is in wat het doet, waarom en hoe.
• Een bestuur dat de nieuwe media integraal in haar communicatiebeleid opneemt.
• Een bestuur dat de doelen bereikt die gesteld zijn, waarbij de belanghebbende vanaf het begin wordt
betrokken bij het maken van plannen omtrent (nieuw) beleid, o.a. door het stimuleren van
burgerparticipatie en burgerinitiatief.
• Een onafhankelijke, objectieve behandeling van bezwaren, beroepen en klachten, binnen de wettelijke
termijnen.
• Gemeentelijke dienstverlening waarbij kwaliteit een vanzelfsprekendheid is.
• Een bestuur dat hoge eisen stelt aan integrale en interactieve beleidsvorming en integrale uitvoering van
beleid.
• Een vertaling van de strategische toekomstvisie 2020 in de in- en externe communicatie.

Wat gaan we doen in 2014

Wanneer

000000
1.
2.
3.
4.

Het op consistente wijze vertalen van de Strategische Toekomstvisie 2020 in
onze in- en externe communicatie.
De inwoners en bedrijven/instellingen op een toegankelijke wijze informeren
over de gemeentelijke dienstverlening (KCC).
Interne en externe communicatie over de projectopdrachten van de
organisatie (doorlopend).
(Interactieve) functionaliteiten van intranet en internet verder benutten en
integraal inzetten om communicatiedoelen te bereiken en dienstverlening te
verbeteren/ ondersteunen; in 2013 implementeren we een toptakenwebsite
met als doel de online dienstverlening gebruiksvriendelijker en toegankelijker
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2014
2014
2014
2014

5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

te maken.
Communicatie (onder andere internet) inzetten bij initiatieven voor interactieve
beleidsvorming/burgerparticipatie. De projectgroep Burgerparticipatie heeft
een projectplan en een uitvoeringsplan opgesteld, die in juni ter vaststelling in
het college zijn geweest. Het uitvoeringsplan is de basis om voor de komende
jaren activiteiten te organiseren om burgerparticipatie vorm en inhoud te
geven.
Social Media toepassen volgens de vastgestelde richtlijnen en volgens het
actieplan Social Media 2013 -2014.
- Afstemming vindt plaats in de werkgroep Social Media.
Voortzetting sponsorbeleid: hiervoor is in 2014 een incidenteel bedrag van
20.000 euro opgenomen
Communicatie over/van de gemeenteraad door middel van diverse
communicatie-uitingen waaronder de begrotingspagina’s en
beleidsplanpagina’s in De Schakel, ‘Raad in beeld’ op gemeentepagina,
Twitterberichten, etc.
Actualiseren van het beleidskader communicatie
Communicatie over de visie op en ontwikkelingen in de gemeentelijke
samenwerkingsverbanden (waaronder ook de samenwerking Drentsche Aa).
Communicatie over de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. In de werkgroep
Verkiezingen worden plannen gemaakt en concrete activiteiten uitgewerkt.
Communicatie maakt hier deel van uit.
Communicatie over veranderingen in welzijnsbeleid: de kanteling van de
Wmo en de decentralisaties (AWBZ, Wet sociale werkvoorziening en
Jeugdzorg)
Communicatie over het nieuwe collegeprogramma

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning

2014

2014

2014
2014

2014
2014
2014

2014

2014
Wanneer

000000
1.
8.

Herijking Strategische Toekomstvisie: evaluatie en bijstelling.
Koppeling tussen module voor geluidsverslagen/live verslag vergaderingen
raad en het BIS (www.aaenhunze.nl/bis)

2014-2015
2014

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
000000
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Het jaarplan communicatie 2014 is opgesteld en afgestemd met college en MT.
Via diverse communicatie-uitingen, o.a. De Schakel, informeren we inwoners en
bedrijven/instellingen over de dienstverlening van de gemeente. Hierbij merken we dat Twitter
door inwoners steeds meer gebruikt wordt om vragen te stellen, die we vervolgens ook via dit
medium beantwoorden.
Over diverse projecten vindt interne en externe communicatie plaats (windenergie,
burgerparticipatie, decentralisaties, verkiezingen, enz.). De voorbereidingen voor de
communicatie over het aanstaande themajaar Recreatie en Toerisme zijn in volle gang.
De toptakenwebsite is geïmplementeerd en doorontwikkeld. Het CMS (Content Management
Systeem ) is gemigreerd naar de nieuwste versie. Daarnaast zijn nieuwe e-diensten ontwikkeld.
Burgerparticipatie: externe communicatie over Doe mee in Buitengewoon Aa en Hunze is
gestart met cartoons, logo en informatie o.a. over pilot project ‘Jouw idee, samen uitvoeren’.
Ook heeft communicatie over het burgerpanel plaatsgevonden, waaronder de terugkoppeling
van de resultaten van de twee peilingen (over afval en dienstverlening). Intern is het
trainingstraject ‘De blik naar buiten’ doorlopen. Op 6 oktober jl. heeft de Doe-dag
plaatsgevonden waarbij medewerkers en college allerlei maatschappelijke werkzaamheden in
de gemeente hebben uitgevoerd. Burgerparticipatie is een van de speerpunten in het nieuwe
collegeprogramma. In communicatieve zin zal aan dit onderwerp dus ook veel aandacht
worden geschonken.
Social media worden toegepast. De gemeente is in september gestart met een
Facebookpagina (nieuws en interactie). Hiermee heeft de gemeente een goede combinatie
staan, namelijk samen met Twitter (interactie) en de gemeentelijke website (informatie). Verder
zal met het nieuwe college doorlopend aandacht worden besteed aan Social media.
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7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

Sponsorverzoeken worden conform de afspraken afgehandeld.
Communicatie vindt regelmatig plaats met in de afgelopen periode bijzondere aandacht voor de
gemeenteraadsverkiezingen, het beleidsplan 2014, het collegeprogramma 2014-2018 en de
begroting 2015.
Het beleidskader zal geactualiseerd worden in samenspraak met het college en MT en
aanhakend op de (herijkte) toekomstvisie.
Het communicatieplan m.b.t. de interne en externe communicatie over de samenwerking
tussen Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo (Samenwerking Drentsche Aa) is gereed en wordt in
samenwerking met de communicatieadviseurs van de andere twee gemeenten tot uitvoering
gebracht.
Diverse communicatie-uitingen over de verkiezingen zijn tot stand gebracht, in samenwerking
met de griffie en het team Frontoffice van de afdeling Dienstverlening en Samenleving.
Met een communicatiekader als basis, is de communicatie over de veranderingen in het sociaal
domein gestart. Een nieuwsbrief voor raadsleden is meerdere malen verschenen over de
ontwikkelingen t.a.v. de decentralisaties. Daarnaast is de publiekscommunicatie gestart.
Over het nieuwe collegeprogramma is voldoende publiciteit gegenereerd, zowel via de pers als
door een eigen publicatie in De Schakel. De waarden ‘verbindend, levendig en zorgzaam’ zal
het college in zijn communicatie tot uiting brengen.

B. Kern- en buurtgericht werken.
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
Grote projecten
Kern- en buurtgericht werken nieuwe stijl
• De huidige vorm van kern- en buurtgericht werken doorontwikkelen als een beproefde methode om
inwoners van kernen/buurten te bereiken.
Overig
• Het accent in kern- en buurtgericht werken leggen op de communicatie tussen de gemeente en de
kernen en buurten. Alsmede een meer thematische behandeling van zaken.
• Bevorderen van de betrokkenheid van burgers bij de zorg voor hun leefomgeving en versterken van de
saamhorigheid in dorp en wijk.
• In een zo vroeg mogelijk stadium de kernen en buurten betrekken bij beleidsvorming.
• Met elan investeren in het Kern- en buurtgericht werken als een beproefde methode om de inwoners van
onze kernen te bereiken.
• Inwoners die actief betrokken willen zijn bij de inrichting van hun eigen leefomgeving ondersteunen.
• In 2014 voor elk dorp beschikken over een jaarplan voor en/of een actielijst van in de eigen
leefomgeving te realiseren verbeteringen.
• Wij zetten in op een (verdere) verbetering van de dorpsoverlegstructuren en geven prioriteit aan het
verbeteren van de interactie .
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000000 Wat gaan we doen in 2014
Grote projecten

Wanneer

Kern- en buurtgericht werken nieuwe stijl
1. Het project Doorontwikkeling kern- en buurtgericht werken is bijgesteld naar
aanleiding van de evaluatie van het kern- en buurtgericht werken nieuwe stijl. De
focus is komen te liggen op het oppakken van gesignaleerde verbeterpunten en
het jaarlijks opnemen van speerpunten.
Op 21 september 2011 is een openbare informerende bijeenkomst samenleving
gehouden met als onderwerp Doorontwikkeling Kern- en buurtgericht werken /
burgerparticipatie. Er was instemming met de gepresenteerde evaluatie, verbeteren speerpunten van de doorontwikkeling van het kern- en buurtgericht werken en
het invulling geven aan burgerparticipatie op basis van de notitie
Burgerparticipatie. In 2013 is de projectgroep burgerparticipatie van start gegaan.
Het projectplan en een daaruit voortvloeiend activiteitenplan is vastgesteld.
Hierin zijn activiteiten opgenomen om voor de komende jaren burgerparticipatie
vorm en inhoud te geven. De contactambtenaar kern- en buurtgericht werken is
lid van de projectgroep.
Overig
1. Aandacht besteden aan kern- en buurtgericht werken met als uitgangspunt een
goede communicatie met de burgers en organisaties van dorpsbelangen.
2. Informeren en in een zo vroeg mogelijk stadium betrekken van de kernen en
buurten bij beleidsvorming en terugkoppeling van gemeentelijke acties.
3. Oppakken verbeterpunten uit evaluatie 2011, zoals dorpen nog beter bij
beleidsontwikkeling betrekken, de dorpsagenda een krachtiger instrument
maken, dorpen nadrukkelijker betrekken bij communicatie naar buiten
(profileren).
4. Inhoudelijke ondersteuning van de organisaties bij relevante beleidsthema’s.
5. Twee keer per jaar dorpenoverleg, mede voor bevorderen kennisuitwisseling
en expertiseoverdracht tussen de organisaties van dorpsbelangen .
6. Jaarlijks overleg van het gemeentebestuur/de portefeuillehouder met de
afzonderlijke organisaties van dorpsbelangen met dorpsagenda als vast
agendapunt.
7. Het vergroten/verbeteren van het draagvlak van de organisaties van
dorpsbelangen.
8. Afronding evalueren kern- en buurtgericht werken 2013.
9. Kern- en buurtgericht werken betrekken bij nieuwe vormen van communicatie
en burgerparticipatie.

2014

2014
2014
2014

2014
2014
2014

2014
2014
2014

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
000000
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Er is een aanvang gemaakt met het jaarlijks overleg 2014 van de portefeuillehouder en de
contactambtenaar met de afzonderlijke organisaties van dorpsbelangen.
De contactambtenaar heeft verschillende overleggen gevoerd met besturen van dorpsbelangen,
het wijkteam De Volmacht en community werkers van SWAH.
Organisatie van de (landelijke) opschoondagen 2014. In het eerste kwartaal waren er 12
activiteiten met bijdragen uit het budget kern- en buurtgericht werken en waar mogelijk met
bestuurlijke ondersteuning.
De contactambtenaar is (zijdelings) betrokken bij o.a. windenergie, voorzieningenbeleid,
avonden t.b.v. starters woningbouw.
Dit is een doorlopend proces.
Dit is een doorlopend proces.
Ondersteuning van (lokale) initiatieven in het kader van NLDOET, Vitaal Platteland, kern- en
buurtgericht werken.
De evaluatie wordt in 2014 afgerond.
Deelname van de contactambtenaar aan de projectgroep burgerparticipatie en de werkgroep
pilot burgerparticipatie (‘Jouw idee, samen uitvoeren’).
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Wat mag het kosten (x € 1.000)

begroot*
2014

Algemeen Bestuur
Kern- en buurtgericht werken
Resultaat voor bestemming

2.368
206
2.574

-94

begroot*
2014

Baten
bijstelling totaal 2014

-94

2.274
206
2.480

0
0
0

0

0
0
0

0

100

100

126

0

126

2.574

6

2.580

126

0

126

Mutatie reserve
Resultaat na bestemming

Lasten
bijstelling totaal 2014

* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014

Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product

Bedrag
incidenteel

Bijstellingen bestaand beleid
Algemeen bestuur
1 Communicatie en burgerparticipatie
2 Herijking strategische toekomstvisie
3 College van burgemeester en wethouders

Bedrag
structureel

50.000
50.000
-6.000

Totaal voor bestemming

94.000

0

Mutatie reserves
4 Mutatie bestemmingsreserves

-100.000

Totaal

-6.000

Ad 1.

Communicatie en burgerparticipatie
Een deel van het budget voor communicatie en burgerparticipatie zal niet meer in 2014
worden uitgegeven. Er wordt een bedrag van € 50.000 overgeheveld naar 2015 door een
toevoeging aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.

Ad 2.

Herijking Strategische toekomstvisie
Een deel van het budget voor de herijking van de strategische toekomstvisie zal niet meer in
2014 worden uitgegeven. Er wordt een bedrag van € 50.000 overgeheveld naar 2015 door
een toevoeging aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.

Ad 3.

College van burgemeester en wethouders
Integriteitsonderzoeken voor de nieuwe collegeleden voor de nieuwe college- en raadsperiode
hebben een bedrag gekost van € 6.000.

Ad 4.

Mutatie bestemmingsreserves
Een bedrag van € 50.000 voor communicatie en burgerparticipatie en een bedrag van
€ 50.000 voor de herijking van de strategische toekomstvisie wordt niet meer in 2014
uitgegeven en toegevoegd aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.
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2. Publiekszaken
Portefeuillehouder

H.F. van Oosterhout / H. Heijerman

Budgethouder

M. Jalving

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Publiekszaken:
- Publiekszaken
- Lijkbezorging

A.

Publiekszaken
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
•
•
•

Door een professionele en flexibele organisatie wil de gemeente hét loket zijn voor burgers,
ondernemers en instanties.
Uitgangspunt voor ons contact met de inwoners en bedrijven is, dat zij slechts voor heel specifieke
zaken fysiek het gemeentehuis zullen moeten bezoeken (de toekomst is: steeds meer digitaal).
Probleemloze organisatie van verkiezingen en referenda.

Wat gaan we doen in 2014
Wanneer
1.

2.

3.

Het project Modernisering GBA is landelijk in 2013 gerstart. Het project zorgt
voor de invoering van de Basisregistratie Personen en vormt de basis van een
nieuw en efficiënter gegevensmodel. Door landelijke vertraging zal pas in 2014
een definitieve keuze zijn gemaakt voor het te kiezen traject, de leverancier en
de daarbij horende fasering.
Verkiezingen gemeenteraad. Hieraan wordt extra aandacht besteed door
bijvoorbeeld het uitbrengen van een kieskrant en deelname aan kieskompas.
Hiervoor wordt het vrijkomende verkiezingsbudget uit 2013 benut.
Verkiezingen Europees Parlement.

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
000000
In april is door middel van inzet van het burgerpanel een onderzoek gedaan
naar het meten van klanttevredenheid en het efficiënt gebruiken van de
gemeentelijke website. In dit onderzoek is tevens een
tevredenheidsonderzoek opgenomen naar de kwaliteit van dienstverlening van
alle kanalen (post, telefoon, balie, e-mail etc.).
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2014

2014

2014
Wanneer

000000

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
2.

3.

B.

Er is geen aanvullende/nieuwe informatie ten opzichte van het beleidsplan 2014.
De verkiezingen van de gemeenteraad zijn op 19 maart jl. succesvol georganiseerd. De
opkomst was 63,63%. Dit percentage is ongeveer 2 procent hoger dan bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 2010.
De verkiezingen van het Europees Parlement hebben op 22 mei jl. plaatsgevonden. De opkomst
was 42,10% en daarmee hoger dan in 2009 (40,17%).

Lijkbezorging
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
•

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

000000 Wat gaan we doen in 2014
1.
2.

Wanneer

De capaciteit van de begraafplaats Rolde vergroten.
De herinrichting van de begraafplaats Gasselte afronden.

2014
2014

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
000000
1.

2.

De mogelijkheden voor de verschillende varianten van de begraafplaats Rolde zijn besproken
met de provincie Drenthe. De belangrijkste uitbreidingsvariant wordt nu aan de hand van
proefsleuven archeologisch verder onderzocht.
Op de bestaande begraafplaats is een voorlopige locatie gekozen voor de realisatie van een
e
nieuwe (7 ) urnenmuur.
De uitvoering van de renovatie- en herinrichting van de begraafplaats Gasselte is ver gevorderd.
De verwachting is dat deze renovatie in het vierde kwartaal van dit jaar kan worden afgerond.

Wat mag het kosten (x € 1.000)

begroot*
2014

Publiekszaken
Lijkbezorging
Resultaat voor bestemming

totaal
2014

begroot*
2014

Baten
bijstelling

totaal
2014

1.028
462
1.490

-19
10
-9

1.009
472
1.481

407
205
612

-75
-75

407
130
537

0

0

0

35

0

35

1.490

-9

1.481

647

-75

572

Mutatie reserve
Resultaat na bestemming

Lasten
bijstelling

* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
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Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product

Bedrag
incidenteel

Bijstellingen bestaand beleid
Publiekszaken
1 Modernisering GBA

Bedrag
structureel

19.000

Lijkbezorging
2 Leges lijkbezorging
3 Begraafplaatsen

-75.000
-10.000

Totaal

-66.000

Ad 1.

Modernisering GBA
In 2010 is een incidenteel bedrag van € 19.000 beschikbaar gesteld voor modernisering
GBA. Het project wacht op een herstart. Op dit moment is het budget niet meer nodig. Het
bedrag wordt toegevoegd aan de algemene middelen. Voordeel € 19.000.

Ad 2.

Lijkbezorgingsrechten
Als gevolg van het feit dat steeds meer mensen kiezen voor cremeren in plaats van begraven
en de concurrentie vanuit de nieuwe particuliere begraafplaats Hillig Meer te Eext blijft de
opbrengsten van de lijkbezorgingsrechten aanzienlijk achter bij de raming. Het nadeel wordt
op dit moment ingeschat op € 75.000.

Ad. 3

Begraafplaatsen
Ten behoeve van de begraafplaatsen zijn urnenvaasjes en een graflift aangeschaft. Dit leidt
tot een overschrijding van het budget van € 10.000.
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3. Openbare Orde en Veiligheid
Portefeuillehouder

H.F. van Oosterhout

Budgethouder

F. Snoep / M. Jalving

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Openbare Orde en
Veiligheid:
- Brandweer en rampenbestrijding
- Openbare orde en veiligheid
- Handel en ambacht

A.

Brandweer en rampenbestrijding
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
• Het hebben en houden van een goed woonklimaat. We kijken kritisch en alert naar de mogelijkheden om
onze veiligheid te behouden en ons veiligheidsgevoel toch verder te versterken. Door creatief te zijn kan
een beweging gemaakt worden van repressie naar goede preventie. Professionele partners die nauw
samenwerken met bewoners en bedrijven, waarbij de gemeente de regierol heeft. Wij richten onze
maatregelen en instrumenten op houding en gedrag van personen en op de fysieke omgeving om de
veiligheid te vergroten.
• De gemeente Aa en Hunze wil als organisatie adequaat kunnen (blijven) reageren op crises, rampen en
zware ongevallen, waarbij we werken aan het verder optimaliseren van brandweerzorg,
rampenbestrijding en crisismanagement.
Met ingang van 1 januari 2014 is de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) gevormd. De VRD geeft
uitvoering aan de brandweerzorg in Drenthe. Voor het Beleidsplan betekent dit dat plannen,
ontwikkelingen en uitvoering voor de Brandweer niet meer zijn opgenomen.

000000 Wat gaan we doen in 2014
1.

2.

Wanneer

Blijven oefenen op het gebied van crisismanagement. Dit zal zowel in
regionaal als in lokaal verband ook onaangekondigd worden georganiseerd.
Het evalueren van de oefeningen zal op basis van kostenbesparingen en
efficiency in afnemende mate door externen gebeuren en er zullen meer
visuele middelen worden gebruikt. Dit geldt ook in 2014.
Voor de alarmering van de functionarissen binnen de gemeentelijke processen
is in 2013 OOV alert ingevoerd en gebruikt. Dit alarmeringssysteem zal met
regelmaat worden getest.
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2014

2014

000000 Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning

Wanneer

Begin juni 2014 is er een grote oefening (zogenaamde zelftest) gehouden samen met
de gemeente Borger-Odoorn. De oefening had vooral als doel: het testen van de wijze
waarop de crisismanagement in Drenthe is georganiseerd. De resultaten van de
evaluatie van de zelftest komen in december 2014 beschikbaar. OOV alert is daarbij
ook mee beoefend.
Wat hebben we bereikt t/m september 2014
000000
1.

2.

B.

Het oefenjaarprogramma 2014 voor de gemeentelijke kolom is beschikbaar en wordt uitgevoerd.
Samen met een eigen intern programma, vormde dit de voorbereiding op de grote oefening begin juni
jl. Het oefenjaarplan voor 2015 en het oefenbeleidsplan 2015-2018 zijn in concept gereed. De
leerpunten uit de zelftest in juni worden daarbij meegenomen.
Het OOV alert wordt met regelmaat getest.

Openbare Orde en veiligheid
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
• Zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving voor onze burgers.
• Als organisatie adequaat kunnen reageren op crises, rampen en zware ongevallen.
• Verminderde regelgeving op het gebied van OOV, waarbij als uitgangspunt blijft een kwalitatief goed
brandveiligheidsniveau, zonder achterstanden in de afgifte, het toezicht op naleving en handhaving van
de gebruiksvergunningen.
• De regie voeren over de aanpak en uitvoering van, door het gemeentebestuur vastgesteld, beleid op het
gebied van de openbare orde.
• De wijk- en buurtzorg blijft bij de politie centraal staan. De informatievoorziening tussen politie en
gemeente wordt daarbij gecontinueerd en indien noodzakelijk geïntensiveerd.
• De integrale invoering van de Omgevingsvergunning.

000000 Wat gaan we doen in 2014
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Wanneer

Op basis van het in 2009 vastgesteld Integraal Veiligheidsbeleid, wordt jaarlijks
een nieuw actieplan opgesteld. Dit actieplan vormt input voor het werkplan van
de politie.
Stimuleren van het gebruik van reflecterende huisnummers in het buitengebied
t.b.v. hulpdiensten. Hiermee is in 2012 een begin gemaakt middels een pilot.
Uitvoering geven aan de nota Integraal veiligheidsbeleid en die in 2014
evalueren.
Ten behoeve van de nieuwe nota Integraal veiligheidsbeleid is in 2013 een
veiligheidsmonitor gehouden die in 2014 wordt afgerond. Deze
veiligheidsmonitor zal qua inhoud grotendeels nationaal/regionaal bepaald zijn
met de mogelijkheid om lokaal vragen toe te voegen. De resultaten van de
monitor zullen begin 2014 bekend zijn.
Het nauwlettend blijven volgen van de ontwikkelingen t.a.v. de bezetting en
functie van het politiebureau in Gieten in relatie tot de politiereorganisatie.
In het actieplan Veiligheid 2013 zijn woninginbraken als speerpunt benoemd.
Samen met de politie is in mei 2013 het witte voetjesproject worden uitgevoerd
ten behoeve van het bewuster maken van het risico van een woninginbraak.
Daarbij was met name Rolde en omgeving het aandachtspunt. Afhankelijk van
de resultaten zal dit ook in 2014 blijven doorlopen voor andere kernen.
Voor het opstellen van de nieuwe nota Integraal veiligheidsbeleid, zijn de
resultaten van de veiligheidsmonitor van belang. De resultaten van die monitor
zullen begin 2014 bekend zijn. Deze vormen dan ook mede de input voor het
nieuwe integraal veiligheidsbeleid.
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2014

2014.
2014
2014

2014
2014

2014

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning

000

Wanneer

1.

Een van de speerpunten uit het actieplan betreft de informatievoorziening. In dat kader
is er een convenant afgesloten met het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise
Centrum). Criminelen zijn namelijk doorgaans in een groot gebied actief. Elke
overheidspartner afzonderlijk overziet slechts een deel. Door het sluiten van een
convenant met het RIEC is het bijvoorbeeld mogelijk dat gemeenten informatie van de
belastingdienst ontvangen over een bepaald persoon of bedrijf. Van die mogelijkheid is
inmiddels ook al gebruik gemaakt. De kosten van € 1.000 per jaar kunnen worden
gedekt uit regulier budget.

4.

In het kader van het project Veilige publieke taak, wordt gekeken of en zo ja welke
inspanningen de gemeenten moeten doen om de veiligheid van medewerkers in de
publieke sector te verbeteren. De opzet van het project is zo veel mogelijk uniformiteit te
bereiken (bijvoorbeeld: altijd aangifte doen) en de betrokken partijen te informeren over
de mogelijkheden.

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
000000
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Het actieplan veiligheid 2014 is vastgesteld. De deelname aan burgernet bedraagt 14,4%.
De pilot loopt nog.
Vanuit de nota integraal veiligheidsbeleid is het actieplan veiligheid vastgesteld. Evaluatie van
het integraal veiligheidsbeleid moet nog plaatsvinden.
De resultaten van de veiligheidsmonitor zijn voor Drenthe bekend. De resultaten per gemeente
zijn verwerkt. Een aantal conclusies is tijdens de veiligheidsavond met de politie al met de raad
gedeeld.
De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd.
De uitvoering van de koppeling van het witte voetjes project aan het project Smokey is in januari
gestart. Het aantal woninginbraken is de afgelopen periode gedaald.
De resultaten van de veiligheidsmonitor worden in het derde kwartaal van 2014 verwacht.

Wat mag het kosten (x € 1.000)

begroot*
2014

Brandweer en Rampenbestrijding
Openbare Orde en Veiligheid
Handel en ambacht
Geldleningen en uitzettingen lang
Resultaat voor bestemming

Baten
bijstelling

totaal
2014

begroot*
2014

totaal
2014

14
2
0
0
16

0

14
2
0
0
16

1.797
279
42
0
2.118

0

1.797
279
42
0
2.118

28

0

28

59

0

59

2.146

0

2.146

75

0

75

Mutatie reserve
Resultaat na bestemming

Lasten
bijstelling

* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
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4. Economische Zaken
Portefeuillehouder

J.B. Wassink

Budgethouder

H. de Groot

Producten

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

Economische Zaken
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
•
•
•
•
•
•
•

000000

Uitvoeren van de door de raad reeds vastgestelde beleidsvoornemens.
Stimuleren en behouden van de leefbaarheid in de kernen door het bevorderen en behouden van
kleinschalige bedrijvigheid.
Samen met de belangenorganisaties (mede) zorg dragen voor een goed ondernemersklimaat in onze
gemeente.
Versterken van de sector toerisme & recreatie.
Versterken van de regionale positie van Gieten als ‘economische’ hoofdkern.
Versterken van de detailhandel kernen Gieten, Rolde en Annen.
Voeren van samenhangend werkgelegenheidsbeleid.

Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Wanneer

Herijken Economische Koersnota.
Opstellen inrichtingsplan en uitvoering voor entree Stationsstraat-Noord,
bussenbrink en Boddeveld te Gieten.
Uitvoeren herinrichting van het openbare gebied bij het winkelcentrum d’Anloop
te Annen.
Uitvoering geven aan de herinrichting van het centrum van Rolde.
Meedenken in bieden van perspectief voor de detailhandel in de winkelkernen
door het verkennen van planologische ruimte en mogelijke
timuleringsregelingen.
Actief participeren in verkenning van de mogelijkheden tot het realiseren van
glasvezel en daar waar wenselijk en mogelijk het initiatief tot ontwikkeling
nemen.
Stimuleren van plaatselijke bedrijvigheid tot innovatie, kennisontwikkeling en
samenwerking via voorlichting en overleg.
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2014
2014
2014
2014
2014 e.v.

2014 e.v.

2014

8.
9.

000000

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
2.

000000

Extra inzet voor uitgifte kavels bedrijventerrein Bloemakkers Gieten.
Blijvend investeren in deregulering en vermindering regeldruk o.a. uitvoeren
verbeterplan Normenkader Dienstverlening.

2014
2014 e.v.

Wanneer

De uitvoering van de herinrichting in Gieten zal naar verwachting plaats vinden
begin 2015.

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

De interne voorbereidingen van de herijking zijn gestart en de eerste gesprekken met externe
van belang zijnde partijen zijn gevoerd. Afstemming met de actualisatie van het toeristisch
recreatief inrichtingsplan is een doorlopend proces.
Het inrichtingsplan Gieten is opgesteld en inspraakronde is geweest. Vaststelling door de raad
heeft plaatsgevonden in april.
Het herinrichtingsplan Annen is gereed en vastgesteld. De uitvoering van de werkzaamheden is
gestart in het voorjaar van 2014. Het herinrichtingsplan is tot stand gekomen door actieve
participatie van de betrokken ondernemers en aan- en omwonenden. Het herinrichtingsplan is
uitgevoerd en nagenoeg afgerond. De ondernemers hebben aangeven zeer tevreden te zijn
over het proces en de uitvoering.
Het inrichtingsplan in Rolde is opgesteld en vastgesteld. Het herinrichtingsplan is tot stand
gekomen door actieve participatie van de betrokken ondernemers en aan- en omwonenden. De
werkzaamheden voor de herinrichting zijn reeds getart.
In dit kader is het platform centrum Gieten “opgericht”. Binnen dit platform wordt het onderwerp
besproken. Dit platform is een mogelijk begin van een verdere verbreding richting Rolde en
Annen.
Er is intensief overleg geweest met de omliggende gemeenten en de provincie omtrent realisatie
van glasvezel voor de gehele gemeente. Eco-Oostermoer heeft als burgerinitiatief het voortouw
genomen om breedband in Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Tynaarlo te realiseren.
Eco-Oostermoer heeft hiervoor onder de inwoners en ondernemers in Aa en Hunze breed
draagvlak weten te creëren. De insteek van Eco-oostermoer is om de hele gemeente Aa en
Hunze, inclusief de buitengebieden, te voorzien van glasvezel. Eco-Oostermoer wordt
ondersteund door de kwartiermaker Glasvezel van de provincie Drenthe en door de gemeente
Aa en Hunze inzake o.a. haalbaarheid, organisatievorm, enz.
Op bestuurlijk en ambtelijk niveau heeft afstemming plaatsgevonden met de
plattelandsgemeenten in Drenthe. De insteek is om maximaal in te zetten op realisatie van
glasvezel door burgerinitiatieven.
Het ondernemersplatform is regulier bijeengeweest. Besproken zijn de algemene economische
thema’s. Er zijn diverse themabijeenkomsten gehouden met en voor ondernemers, onder
andere over de toekomst van de detailhandel, het inkoopbeleid van de gemeente en
subsidiemogelijkheden.
Er is extra inzet gepleegd, onder andere door de inschakeling van een makelaar.
Betreft een doorlopend proces.
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Wat mag het kosten (x € 1.000)

begroot*
2014

Economische aangelegenheden
Resultaat voor bestemming
Mutatie reserve
Resultaat na bestemming

Lasten
bijstelling

totaal
2014

begroot*
2014

Baten
bijstelling

totaal
2014

67
67

3
3

70
70

34
34

-18
-18

17
17

0

0

0

0

0

0

67

3

70

34

-18

17

* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product

Bedrag
incidenteel

Bijstellingen bestaand beleid
Economische aangelegenheden
1 Zandwinning Zeldenrust
2 Stimulering bedrijfsleven

Bedrag
structureel

-17.500
-2.500

Totaal

-20.000

Ad. 1

Zandwinning Zeldenrust
De winning van industriezand loopt ten einde. Er is in 2013 al veel minder industriezand
gewonnen (40.891 m3), zodat de raming van de inkomsten met € 17.500 naar beneden moet
worden bijgesteld. Over het jaar 2014 zullen helemaal geen inkomsten meer worden
gegenereerd.

Ad. 2

Stimulering bedrijfsleven
In 2013 is i.s.m. de ondernemersverenigingen voor Annen, Gieten en Rolde en de Rabobank
een koopstromenmonitor opgesteld. Deze koopstromenmonitor geeft inzicht (op basis van
pintransacties) waar bestedingen in de dorpen vandaan komen en waar bestedingen vanuit de
dorpen richting andere dorpen naar toevloeien. De uitkomsten van de koopstromenmonitor is
door de drie ondernemersverenigingen opgepakt. De ondernemersvereniging Annen wil hier
een verdere verdiepingsslag aan geven door een marktonderzoek te laten verrichten over de
kansen voor de detailhandel in Annen. De kosten van dit onderzoek worden geschat op
€ 5.000. De ondernemersvereniging Annen vraagt hierin een bijdrage. In deze najaarsnota
wordt uitgegaan van een bijdrage van 50%. Bij een bijdrage vanuit de gemeente is het van
belang dat de ondernemersvereniging de resultaten van het onderzoek deelt met de
gemeente.
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5. Onderwijs
Portefeuillehouder

H.J. Dijkstra

Budgethouder

M. Jalving

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Onderwijs:
-

Openbaar basisonderwijs
Bijzonder basisonderwijs
Bijzonder speciaal voortgezet onderwijs
Voortgezet onderwijs
Volwasseneneducatie
Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs (o.a.
onderwijshuisvesting)

A. Volwasseneneducatie
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
• Opheffen van educatieve achterstanden die het maatschappelijk functioneren van individuen
belemmeren.

000000

Wat gaan we doen in 2014
1.
2.

3.

4.

000000

Wanneer

Extra aandacht voor participatie van specifieke doelgroepen.
Aanbod van cursussen voor basis vaardigheden, hieronder vallen cursussen
gericht op lezen en schrijven en budgetteren in samenwerking met Regionaal
Opleidingen Centrum.
Voortgaande implementatie van het beleid laaggeletterdheid en de
gezamenlijke inzet van betrokken partners om de positie van laaggeletterden in
Aa en Hunze structureel te verbeteren.
Heroriëntatie volwasseneneducatie vanwege rijksbezuinigingen.

2014
2014

2014

2014

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
2.
3.

Betreft onderdeel van het reguliere werkproces.
Er zijn afspraken met het Drenthe College gemaakt over de invulling van de taken in 2014. Deze
afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst.
Er is invulling gegeven aan de Week van de laaggeletterdheid in de vorm van een gezamenlijke
bijeenkomst met cursisten en medewerkers. Aan de uitkomsten daarvan zal nu verder
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4.

uitwerking worden gegeven.
Gesprekken met het Drenthe College zijn opgestart i.r.t. de invulling van de taken.

B. Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs
B1. Lokaal onderwijsbeleid algemeen
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
• Meer samenhang tussen het onderwijs en het jeugdbeleid.
• Intensivering van de samenwerking en samenhang tussen organisaties op het gebied van kinderopvang,
buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, jeugdzorg en jeugdbeleid.
• Aansluiting vorm geven tussen passend onderwijs en jeugdzorg
000000

Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.

000000

Wanneer

In het kader van de lokale jeugdagenda, samen met schoolbesturen en
aanverwante organisaties lokaal jeugdbeleid en onderwijs ontwikkelen.
In 2014 zal er een onderwijsmonitor verschijnen waar de gegevens omtrent de
voor- en vroegschoolse educatie worden weergegeven.
OGOO (op overeenstemming gericht overleg) vorm geven met
samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs

2014
2014
2014

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
2.
3.

Er is een bijeenkomst lokale jeugdagenda geweest waarin diverse ontwikkelingen zijn
besproken.
De onderwijsmonitor is in maart 2014 verschenen. De uitkomsten zullen betrokken worden bij
het uit te voeren beleid.
In januari 2014 heeft het eerste OGOO passend onderwijs plaats gevonden. Daar is ingestemd
met de ondersteuningsplannen passend onderwijs 2014 - 2018 voor het basis onderwijs en het
voortgezet onderwijs.
In september jl. heeft er een OGOO plaats gevonden met betrekking tot het Jeugdplan. De
betrokken samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hebben ingestemd met het Jeugdplan.

B2. Ondersteuning van de schoolloopbaan
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
• Zorg dragen voor een gedegen zorgstructuur voor de categorie leerlingen in het voortgezet onderwijs
voor wie extra ondersteuning wenselijk/noodzakelijk is en voor leerlingen die dreigen uit te vallen.

000000

Wat gaan we doen in 2014
1.
2.

Wanneer

Continueren van trajectbegeleiding voortijdige schoolverlaters.
Implementatie van Sluitende Ketenaanpak in Aa en Hunze voor jongeren van
13 tot 23 jaar die leidt naar een startkwalificatie.
NB: Het gaat in dit geval om zorg m.b.t. jongeren o.a. via inzet CJG en als
zodanig opgenomen in Programma Welzijn.
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2014
2014

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning

000000

2.

De implementatie van de sluitende ketenaanpak wordt meegenomen in de
ontwikkeling van het CJG en de sociale teams.

Wanneer
2014

Wat hebben we bereikt t/m september 2014

000000

1.
2.

Betreft een doorlopend proces.
Betreft een doorlopend proces.

B3. Logopedie
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
• We willen de lokale onderwijsvoorzieningen zo goed mogelijk laten aansluiten op de behoeften van de
leerlingen en hun verzorgers.
Wat gaan we doen in 2014

000000

1.

Wanneer

Logopedie is geen kerntaak. Er zal gestopt worden met het aanbieden van
logopedie wanneer de logopedist met pensioen gaat (per 2016)

Wat hebben we bereikt t/m september 2014

000000

1.

Betreft een doorlopend proces.

B4. Leerlingenvervoer
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
• Een efficiënt en veilig vervoer van leerlingen van het speciaal/bijzonder onderwijs.

Wat gaan we doen in 2014

000000

1.

Wanneer

Enquête m.b.t. het leerlingenvervoer onder ouders/verzorgers van leerlingen
die gebruik maken van het aangepast vervoer.

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning

000000

1.

De enquête is doorgeschoven naar volgend jaar.

2014

Wanneer
2015

Wat hebben we bereikt t/m september 2014

000000

1.

In het bestek van het doelgroepenvervoer voor de regio Noord Drenthe en Haren is geregeld dat
de opdrachtgevers een onafhankelijk onderzoek naar de feitelijke kwaliteit van de uitvoering van
het vervoer kunnen houden. Dit hebben wij de afgelopen jaren diverse keren gedaan door
middel van een enquête. Er is besloten om dit jaar geen enquête te houden onder de ouders. Dit
wordt door geschoven naar volgend jaar.
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B5. Leerplicht
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
• Het doel is het waarborgen van het recht op onderwijs. Het uitgangspunt daarbij is dat kinderen op een
school goed voorbereid worden op hun zelfstandig functioneren in de samenleving.

000000

Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

000000

Wanneer

Preventief werken in het VO en MBO d.m.v. het inzetten van spreekuren en
deelname aan het CJG.
Deelname ZAT’s binnen het VO en MBO.
Deelname aan digitale sluitende registratie met scholen voor VO en MBO en
uitbreiden met basisonderwijs via Dienst Uitvoering Onderwijs.
Integrale aanpak van risicovolle jongeren door middel van de Drentse
Verwijsindex.
Het huidige kabinet hecht zeer aan het terugdringen van de schooluitval in het
voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs. Leerplicht heeft hierin een
specifieke rol. Onder andere door middel van intergrip, switch en het
toekomstloket.
Beleidsmatige afstemming met regio- en grensgemeenten.
Krachtig inzetten op thuiszitters; jongeren die langer dan vier weken thuiszitten
door verschillende oorzaken.
Betere afstemming met het openbaar ministerie door deelname aan het
Justitieel Casus Overleg.
Inzetten op schoolziekteverzuim. Door een samenwerking van school,
jeugdgezondheidszorg en leerplicht is snel zicht op de aard van het verzuim,
de ernst, de vooruitzichten en de terugkeer naar school.
De voortijdig schoolverlaters beter inzichtelijk krijgen door betere registratie.
Scholen activeren en informeren met betrekking tot het belang van signaleren
van ziekteverzuim van jongeren.
Meer profileren binnen het primair onderwijs.
Inzetten op het verminderen van het aantal schoolverlaters om de landelijk
geformuleerde en aangescherpte doelstellingen van het convenant “aanval op
de uitval” in 2016 te behalen.
In gebruik nemen van het nieuwe leerlingvolgsysteem ”Carel”.
Het nieuwe leerlingvolgsysteem wordt optimaal ingezet voor een sluitende
registratie, voor de Drentse onderwijs- en jeugdmonitor, voor signalering,
registratie en verwijzing.
Monitoren van nieuwe ontwikkelingen die raakvlakken hebben met het
voorkomen van voortijdig schoolverlaten, zoals de decentralisatie in de
jeugdzorg, passend onderwijs en ontwikkelingen binnen de Wmo.

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning

2014
2014
2014
2014
2014

2014
2014
2014
2014

2014
2014
2014
2014

2014
2014

2014

Wanneer

De ontwikkeling van het CJG en de sociale teams heeft invloed op de uitvoering van
leerplicht.

000000

Wat hebben we bereikt t/m september 2014

13.

De onderdelen 1 t/m 12 en 14 t/m 16 zijn onderdeel van de reguliere werkzaamheden.
De voorlopige cijfers voor het schooljaar 2013/2014 m.b.t. het aantal voortijdige schoolverlaters
(VSV) zijn nog niet bekend.
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B6. Onderwijshuisvesting
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
•
•
•
•
•
000000

Wat gaan we doen in 2014
1.

2.
3.

4.

5.

6.

000000

Het bieden van adequate huisvesting aan scholen in de gemeente, conform de verordening Voorziening
Huisvesting Onderwijs.
We willen een goede, toekomstbestendige voorziening voor het Voortgezet Onderwijs in Gieten
behouden.
Samenwerking rond de zorg voor en de belangen van het kind realiseren.
Uitwerking gebiedsgerichte benadering.
In het kader van de brede schoolgedachte een multifunctioneel centrum in Gasselternijveen realiseren.
Wanneer

Uitvoering geven aan het huisvestingsprogramma 2014 (o.a. het uitvoeren van
groot onderhoud bij scholen van de Stichting PrimAH). Afhankelijk van de
uitkomsten van de Quick-scan (2013) wordt bezien in hoeverre het in het kader
van de Onderwijshuisvesting noodzakelijk is om voorzieningen ten gunste van
het binnenklimaat bij scholen aan te brengen.
Uitwerking geven aan de overheveling van het buitenonderhoud primair
onderwijs.
Ontwikkelen gemeentelijk Accommodatieplan (incl. onderwijshuisvesting) in
samenhang met strategische toekomstvisie en gebiedsgericht
voorzieningenbeleid. Afhankelijk van uitkomsten notitie gebiedsgericht
voorzieningenbeleid.
In afwachting van het duurzaamheidsbeleid (VROM) bezien in hoeverre
duurzaamheidsinitiatieven mogelijk zijn bij accommodaties (dorpshuizen,
scholen en verenigingen).
Op dit moment is een verkenning gaande naar de mogelijkheid van
doordecentralisatie bij het Dr. Nassau College. Er is een aanvraag ingediend
voor tijdelijke huisvesting (mocht doordecentralisatie geen optie zijn). In
afwachting hiervan heeft de school de tijdelijke huisvestingsbehoefte intern
opgelost
Er vindt verkenning plaats naar de mogelijkheden tot het opstellen van de
notitie Verhuur en medegebruik schoolgebouwen mede in relatie tot de
overheveling van het buitenonderhoud per 1 januari 2015.

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
3.

5.
nieuw

De nadruk ligt in eerste instantie op de uitvoering van het uitvoeringsplan. Dit
betreft het financieel gelijkstellen/overdragen van dorpshuizen die in
gemeentelijk eigendom zijn (en waar geen sprake is van een combinatie met
een school).
Met betrekking tot de toekomst van de scholen willen wij een signalerende rol
vervullen en proactief optrekken met de schoolbesturen die hierin een regierol
hebben. De nadruk ligt hierbij in eerste instantie op het opstellen van een
notitie kleine scholen in samenspraak met de stichting PrimAH.
Het Dr. Nassau College heeft te kennen gegeven in aanmerking te willen
komen voor vernieuwbouw. De plannen hieromtrent worden samen met het
Dr. Nassau College voorbereid en vormgegeven.
De stichting PrimAH heeft een voorgenomen besluit genomen tot fusie van
drie scholen in het noordelijk veengebied (obs De Badde in
Annerveenschekanaal, obs Triangel in Nieuw-Annerveen en obs De
Springplank in Eexterveen). De financiële consequenties als gevolg van dit
besluit zijn op dit moment nog niet aan te geven. Er zal hierover naar
verwachting duidelijkheid bestaan bij het beleidsplan 2015.
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2014

2014
2014

2014

2014

2014

Wanneer
2015

2014-2016

2014-2015

000000

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Er is gestart met de uitvoering van het groot onderhoud o.b.v. het
onderwijshuisvestingsprogramma onderwijs 2014 en het het aanbrengen van klimaat
verbeterende maatregelen bij de scholen (o.b.v. de Quick Scan Klimaatvoorzieningen). De
intentie is dat eind van dit jaar alles is uitgevoerd.
De gevolgen van de nieuwe regeling zijn in beeld gebracht en weergegeven in een
informatienota. Deze nota met daarin uitgangspunten bij de overheveling zal als basis dienen
voor het overleg met de schoolbesturen in de komende periode.
Er heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de dorpshuizen die in gemeentelijk eigendom
zijn. Het gaat om 7 dorpshuizen. De gesprekken hadden een informatief karakter. Nadere
uitwerking volgt.
Er is gestart met de uitvoering van het aanbrengen van zonnepanelen bij dorpshuizen
(uitvoering door de dorpshuizen zelf).
Het Dr. Nassau college heeft de beschikking gekregen over tijdelijke uitbreiding (units) bij de
school en het in gebruik nemen van de voormalige aula in Gieten. Ten aanzien van de
vernieuwbouw is het projectplan inmiddels vastgesteld en geldt als basis voor de realisatie van
de vernieuwbouw.
Dit is nog niet gestart. Is mede afhankelijk van de afspraken die worden gemaakt in het kader
van de overheveling van het buitenonderhoud.

Wat mag het kosten (x € 1.000)

begroot*
2014

Openbaar basisonderwijs
Bijzonder basisonderwijs
Bijzonder speciaal voortgezet onderwijs
Voortgezet onderwijs
Volwasseneneducatie
Gemeentelijke baten en lasten onderwijs
Resultaat voor bestemming

totaal
2014

begroot*
2014

56

938
169
0
82
103
1.352
2.644

28
0
0
0
23
38
89

76

0

76

2.664

56

2.720

938
169
0
82
47
1.352
2.588

Mutatie reserve
Resultaat na bestemming

Lasten
bijstelling

56

Baten
bijstelling

totaal
2014

56

28
0
0
0
79
38
145

93

0

93

182

56

238

56

* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product

Bedrag
incidenteel

Bijstellingen bestaand beleid
Volwasseneneducatie
1 Volwasseneneducatie

Bedrag
structureel

x

Totaal

0

Ad 1. Volwasseneneducatie
De definitieve rijksbijdrage voor volwasseneneducatie is hoger dan de voorlopige raming. De
(verplichte) uitgaaf wordt met hetzelfde bedrag hoger. De wijziging verloopt derhalve budgettair
neutraal en betreft een bedrag ad € 56.000.
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0

6. Cultuur
Portefeuillehouder

H.F. van Oosterhout

Budgethouder

F. Snoep / M. Jalving / H. de Groot

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Cultuur:
-

Dodenherdenking
Cultuurparticipatie
Informatie en taal
Cultuurhistorie
Beeldende kunst

A. Cultuurparticipatie
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
Grote projecten
Culturele gemeente van Drenthe 2011
• Een impuls geven aan de culturele activiteiten binnen de gemeente waardoor de culturele infrastructuur
wordt versterkt. Inwoners en bezoekers van Aa en Hunze en Drenthe kunnen gebruik maken van of
deelnemen aan diverse vormen van kunst en cultuur.
Overig
• Het vergroten van een cultureel klimaat waarbij een goede samenhang bestaat tussen de voorzieningen
en de participatie van onze inwoners.
• Uitvoeren van de cultuurnota 2009 – 2012 die als uitgangspunt heeft de bereikbaarheid van cultuur voor
al onze inwoners en in het bijzonder de jeugd in onze gemeente te behouden c.q. te vergroten.
• Evalueren en bijstellen cultuurnota.
000000

Wat gaan we doen in 2014

Wanneer

Overig
1. Prestatieafspraken maken met het ICO over de af te nemen producten.
2. Het initiëren, ondersteunen en subsidiëren van kunst- en cultuurprojecten.
3. Op basis van inhoudelijke taakstelling komen tot de bezuinigingstaakstelling.
4. In maart 2013 is de nieuwe cultuurnota 2013 – 2016 door de raad vastgesteld.
In de nieuwe cultuurnota wordt voortgebouwd op de vorige nota met dien
verstande dat er accentverschillen aangebracht zijn en nieuwe activiteiten
worden opgepakt waaronder de invoering van de regeling Cultuureducatie met
Kwaliteit, inventarisatie kunstcollectie en het ondersteunen van de festivals
vanuit het festivalbudget. In de nieuwe nota reageren we op nieuw beleid
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2014
2014
2014
2014-2016

5.

6.

000000

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
1,3

000000

vanuit het Rijk en de provincie, maar ook op de financieel onzekere tijd waarin
we momenteel verkeren. Tot en met 2016 worden de aangegeven acties
uitgevoerd.
Met ingang van 2013 treedt de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
in werking. Deze regeling vervangt de regeling Programmafonds
Cultuurparticipatie. In Drents verband is een uitvoeringsplan +
financieringsregeling opgesteld. Deze regeling is meegenomen in de nieuwe
cultuurnota.
De huidige eigenaar van de Amer heeft aangegeven het pand te willen
verkopen. De eigenaar en het bestuur van Stichting De Amer zijn op zoek naar
een passende en financieel haalbare oplossing om De Amer en de activiteiten
in De Amer te behouden. Wij blijven onze betrokkenheid tonen bij de zoektocht
van het bestuur in het vinden van een passende oplossing.

De opgelegde bezuinigingstaakstelling bij het ICO wordt met ingang van 2014
doorgevoerd in plaats van 2013-2015. Dit houdt in dat per 1 augustus 2014
het particuliere aanbod niet meer gesubsidieerd wordt.

2014-2016

2014

Wanneer
2014-2017

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Er is een prestatieoverzicht 2014 opgesteld dat wordt meegenomen bij de subsidietoekenning 2014.
Diverse (subsidie) verzoeken zijn afgehandeld en financieel ondersteund.
De bezuinigingstaakstelling heeft betrekking op het ICO. Hierover zijn afspraken gemaakt en verwerkt
in een prestatieoverzicht 2014 en een meerjarenprognose.
De uitvoering van de Cultuurnota 2013 – 2016 ligt op koers. Diverse festivals (Festival der Aa, Vocaal
Festival Annen, Blues in Grolloo, Rock op Brink, etc.) zijn financieel ondersteund vanuit het
festivalbudget.
Cultuureducatie met Kwaliteit in het onderwijs wordt momenteel in samenwerking met het
basisonderwijs, ICO en K&C uitgewerkt en uitgevoerd.
Stichting de Amer heeft een eigen actie opgezet om middelen bijeen te krijgen waarmee het pand
aangekocht kan worden. Deze actie loopt momenteel nog.

B. Informatie en taal
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
•
•
•

000000

Het actief bevorderen van het lezen en het leesgedrag van de inwoners van Aa en Hunze.
Verhogen leesgedrag door doelgroep jongeren.
Beschikbare ruimte in de bibliotheekgebouwen buiten en tijdens openingstijden beter benutten.

Wat gaan we doen in 2014
1.
2.

Wanneer

De uitgangspunten voor het bibliotheekwerk beschreven in de cultuurnota 2013
- 2016 worden uitgewerkt.
Uitvoeren van de bezuinigingstaakstelling voor het bibliotheekwerk. Hoe deze
bezuiniging gerealiseerd wordt staat beschreven in de visie bibliotheekwerk
2013 - 2016
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2014-2016
2014-2016

000000

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
2.

000000

De verhuizing van de bibliotheek Gasselternijveen naar het MFC heeft door de
latere oplevering vertraging opgelopen. De verhuizing zou eind 2013 plaats
vinden, maar is uiteindelijk april 2014 geworden.

2014

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.

2.

C.

Wanneer

De uitvoering van de visie bibliotheekwerk 2013-2016 loopt nagenoeg volgens planning. De
bestelbiebs en de avondhaltes van de bibliobus zijn in 2012 opgeheven en de bibliobus doet vanaf
2013 de haltes 1 keer per 2 weken aan in plaats van eens per week.
De bezuinigingstaakstelling die in de visie beschreven is, wordt volgens de planning uitgevoerd. Er is
een kleine vertraging als gevolg van de latere verhuizing van de bibliotheek naar het MFC
Gasselternijveen. De bibliotheek is begonnen met de voorbereidingen voor de invoering van het
concept Bibliotheek op school. Dit concept moet eind 2014 ingevoerd zijn en werken met het oog op
het stopzetten van de bibliobus per 1 januari 2015.

Cultuurhistorie
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
• In stand houden van de torens en molens die in eigendom zijn van de gemeente.
• Bevorderen van de integratie van oudheidkunde en cultuurhistorie in de processen rondom de
ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Aa en Hunze.

000000

Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.

000000

Het geven van voorlichting over in de gemeente voorkomende oudheidkundige
waarden en incidenteel ondersteunen van particuliere initiatieven
Deelname aan het project Geopark Hondsrug.
(laten) Opstellen cultuurhistorische waardenkaart.

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
1.
2.

3.

000000

Wanneer
2014 e.v.
2013-2014
2013-2014
Wanneer

Voorlichting oudheidkundige waarden gebeurt vooral door de jaarlijkse organisatie
van Open Monumentendag en het plaatsen van informatiepanelen.
De projectfase van het Geopark De Hondsrug loopt dit jaar af. Inmiddels is er een
stichting gevormd, die het bestuur vormt van een netwerkorganisatie met een
klein uitvoerend bureau. De gemeente is op ambtelijk niveau structureel
deelnemer van de agendacommissie.
Vaststelling van de Cultuurhistorische Waardenkaart is gepland in het voorjaar
van 2015.

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
2.
3.

De Open Monumentendag 2014 was een succes.
De expeditiepoort ‘Sporen van strijd’ te Coevorden is geopend.
De expeditiepoort ‘Kunstenaars op de Hondsrug’ te Veenoord is eveneens geopend.
De aanbesteding van de Cultuurhistorische Waardenkaart is inmiddels aanbesteed.
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D.
000000

Beeldende kunst
Wat gaan we doen in 2014
1.
2.

3

Wanneer

Eigen gemeentelijke kunstcollectie aan publiek tonen door het organiseren van
exposities in het gemeentehuis (minimaal 1 expositie per jaar).
Eigen gemeentelijke kunstcollectie wordt geïnventariseerd. Daarna wordt
bekeken welke basiscollectie de gemeente behoudt en welk deel van de
collectie afgestoten kan worden.
De beelden die in 2011 in Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal zijn
gestolen worden gereproduceerd en geplaatst in beide dorpen.

2014
2014

2014

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
000000

1.
2.
3.

Door de vele aanvragen voor exposities door derden is er nog geen expositie georganiseerd
met de gemeentelijke collectie.
De collectie wordt momenteel doorgelicht. Daarna zal een deel van de collectie afgestoten
worden.
Het project is opgestart.

Wat mag het kosten (x € 1.000)

begroot*
2014

Dodenherdenking
Cultuurparticipatie
Informatie en taal
Cultuurhistorie
Beeldende kunst
Resultaat voor bestemming

Baten
bijstelling

totaal
2014

begroot*
2014

-95

10
450
546
392
49
1.447

0
0
0
13
0
13

0

0
0
0
13
0
13

0

0

0

235

0

235

1.542

-95

1.447

248

0

248

10
450
546
487
49
1.542

Mutatie reserve
Resultaat na bestemming

Lasten
bijstelling

* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
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-95

totaal
2014

Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product

Bedrag
incidenteel

Bedrag
structureel

Bijstellingen bestaand beleid
Cultuurhistorie
1 Indicatieve kaart
2 Molenbiotoop Hazewind Gieten

25.000
70.000

Totaal

95.000

Ad 1.

Indicatieve kaart archeologische en cultuurhistorische waarden
Voor het opstellen van een indicatieve kaart voor archeologische en cultuur historische
waarden is incidenteel € 25.000 minder nodig dan begroot.

Ad 2.

Molenbiotoop Hazewind Gieten
De uitvoering van de maatregelen molenbiotoop Hazewind Gieten blijft ruim binnen het
budget. Incidenteel voordeel € 70.000.
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7. Sport
Portefeuillehouder

J.B. Wassink

Budgethouder

M. Jalving

Producten

Het volgende product valt onder het programma Sport:
- Sport

Sport
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
• Met het nieuwe sportbeleid de sportparticipatie stimuleren en sport benaderen als een middel voor
duurzame sociale binding. Ook moet het sportbeleid ontwikkelingskansen bieden voor verenigingen. Het
beleid met betrekking tot de sportaccommodaties is onderdeel van ons integraal accommodatiebeleid.
• Stimuleren van de gehandicaptensport.
• Voortzetting van het huidige beleid vanuit een gebiedsgerichte benadering.
• Bestaande sportaccommodaties betrekken bij de discussie over het voorzieningenbeleid.
• Vergroten van de deelname aan sportactiviteiten, zowel binnen gesubsidieerde verenigingen als
daarbuiten.
• De relatie tussen sportclubs en de basisscholen programmatisch uitbouwen vanuit het onderwijs met als
doel om de sportbeoefening beter aan te laten sluiten bij de schooltijden. Het creëren van voldoende
sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud. Dit willen we bereiken door uitbreiding van
de formatie van de combinatiefunctionarissen sport/ buurtsportcoaches conform de landelijke regeling.
• Van gemeentewege bijdragen aan publiciteit over de vele sportevenementen in onze gemeente.

Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
4.
5.
000000

Wanneer

Afronding implementatie nieuw beleid voetbalaccommodaties.
Ontwikkeling sport-, bewegings-, en gezondheidsstimuleringsprojecten.
Realiseren bezuinigingstaakstelling.
In het kader van het bezuinigingstraject komen tot een fasegewijze verhoging van
de tarieven van de gemeentelijke sportaccommodaties.
Realisatie kunstgrasveld sportpark Annen

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
1.

De overdracht van het club- en kleedgebouw van vv Gieten heeft (nog) niet plaats
gevonden i.v.m. de onderhoudsstaat. In het nieuwe collegeprogramma zijn gelden
opgenomen voor nieuwbouw, waarvan alleen maar sprake zijn als vanuit de club
zelf ook een substantiële bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van de
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2014
2014
2014
2014
2014
Wanneer
2014-2015

2.
3.
4.

000000

plannen.
Implementatie JOGG (Jongeren op gezond gewicht) gemeente.
Renovatie hoofdvelden voetbalvereniging GKC en Gasselternijveen.
Beheer op afstand gerealiseerd bij sportzaal de Strohalm in Gasselternijveen.
Wordt ook toegepast bij gymzaal de Wendeling Gieten.

2014 e.v.
2014
2014

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
2.
3.
4.
5.

Formele afronding door ondertekening van de overeenkomsten recht van erfpacht/opstal.
De overeenkomst deelname JOGG gemeente is ondertekend.
De bezuinigingstaakstelling is tot op dit moment nog niet gerealiseerd. De verwachting is dat dit
ook niet volledig gaat gebeuren.
In het kader van het bezuinigingstraject zijn de tarieven van de gemeentelijke
sportaccommodaties met 5% verhoogd.
Het kunstgrasveld Annen is gerealiseerd.

Wat mag het kosten (x € 1.000)

begroot*
2014

Sport
Geldleningen en uitzettingen lang
Resultaat voor bestemming

Baten
bijstelling

totaal
2014

begroot*
2014

totaal
2014

457
0
457

0

457
0
457

2.769
0
2.769

-289
-289

2.480
0
2.480

5

401

406

176

46

222

2.774

112

2.886

633

46

679

Mutatie reserve
Resultaat na bestemming

Lasten
bijstelling

* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014

Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product

Bedrag
incidenteel

Bedrag
structureel

Bezuinigingen
1

2

3
4

Taakstellende bezuiniging sport

-40.000

Totaal bezuinigingen
Bijstellingen bestaand beleid
Kunstgrasveld Annen
Totaal bijstellingen bestaand beleid

0

-40.000

0

-46.000
-46.000

Mutatie reserves
Bijstellen reserve dekking kapitaallasten verlichting trainingsveld vv
Gasselternijveen
Reserve dekking kapitaallasten kunstgrasveld Annen

-20.000

46.000

Totaal

-25.700

-40.000
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-5.700

Ad 1.

Taakstellende bezuiniging sport
In de bezuinigingen is voor sport een taakstelling opgenomen van in totaal € 84.000. Deze
bezuiniging wordt vooralsnog niet gerealiseerd. In het beleidsplan 2014 is incidenteel reeds een
nadeel meegenomen van € 44.000. Het restant van € 40.000 wordt incidenteel verwerkt in de
Najaarsnota en voor 2015 structureel toegevoegd aan de algemene bezuinigingstaakstelling.
Resteert in 2015 e.v. een taakstellende bezuiniging op sport van structureel € 44.000.

Ad 2.

Kunstgrasveld Annen
In de begroting 2014 is een bedrag van € 375.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een
kunstgrasveld in Annen. Deze investering wordt gedekt uit een nieuw te vormen reserve dekking
kapitaallasten. Afschrijving in 15 jaar, rentepercentage 5%, kapitaallast € 46.000. Er is vergeten
een reserve dekking kapitaallasten te vormen dit wordt nu alsnog budgetneutraal gedaan.

Ad 3.

Bijstelling reserve dekking kapitaallasten verlichting trainingsveld vv Gasselternijveen
Ter dekking van de kapitaallasten van de verlichting op het trainingsveld van vv
Gasselternijveen is in het beleidsplan 2013 besloten hiervoor een reserve te openen. De
realisatie van de verlichting is hoger uitgevallen dan de begroting van € 33.000. De reserve ter
dekking van de kapitaallasten dient opgehoogd te worden met een bedrag van € 5.700.

Ad 4.

Reserve dekking kapitaallasten kunstgrasveld Annen
Als gevolg van bijkomende kosten i.v.m. de aanleg van het kunstgrasveld, waaronder kosten
van directievoering en leges omgevingsvergunning is het budget niet geheel toereikend en moet
het budget met incidenteel € 20.000 worden opgehoogd.
De totale investering voor het kunstgrasveld Annen komt op een bedrag van € 395.000, dit
bedrag wordt in de reserve gestort ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten van € 46.000.
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8. Sociale Zaken
Portefeuillehouder

J.B. Wassink

Budgethouder

M. Jalving

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Sociale Zaken:
-

Bijstandverlening
Werkgelegenheid
Inkomensvoorzieningen
Gemeentelijk minimabeleid
Inburgering
Wet Kinderopvang

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

000000

Regelen van de wettelijke zorgplicht in het kader van de “Wet gemeentelijke schuldhulpverlening” Met
de inwerkingtreding van deze wet is de plicht tot de uitvoering van de schuldhulpverlening bij de
gemeente neergelegd.
Zo groot mogelijke participatie en tegengaan van sociaal isolement van burgers.
Het voorkomen van een toename van armoedeoverdracht aan kinderen door financiële ondersteuning
van activiteiten op het gebied van sport, cultuur en onderwijs.
Het terugdringen van het aantal mensen bij wie een uitzichtloze schuldensituatie tot afsluiting van
nutsvoorzieningen dreigt of tot uitzetting uit de woning.
Vooral in het kader van de wet WWB jeugd een belangrijk accent geven.

Wat gaan we doen in 2014
1.
2.

3.
4.

Wanneer

Verdere doorontwikkeling en verankering van beleid met betrekking tot
arbeidsparticipatie en maatschappelijke participatie.
Implementatie van de Beleidsnotitie Integrale Schuldhulpverlening 2013-2016
i.v.m. de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wsg). Een
aantal maatregelen zijn opgenomen om problematiek integraal aan te pakken en
(het ontstaan van) schulden te voorkomen en schuldhulpverlening in te perken.
Ontwikkelen van beleid i.v.m. de invoering van de Participatiewet.
Onderzoek instellen om te komen tot een afdeling Aa en Hunze binnen de
Stichting Leergeld ter ondersteuning van kinderen en minima.
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2014-2015
2014

2014
2014

000000

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
2.
3.
4.

Dit is een doorlopend proces.
De uitvoering vindt plaats via de Gemeentelijke KredietBank te Assen.
De Participatiewet is in februari aangenomen in de Tweede Kamer. Met de
samenwerkingspartners Assen en Tynaarlo is een beleidskader voorbereid en vastgesteld.
Overleg vindt plaats met de Stichting Leergeld. Daarbij worden ook de gemeenten Assen en
Tynaarlo betrokken.

B. Werkgelegenheid
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
•
•
•
•
•
•

000000

In het kader van werkgelegenheid willen we een hogere deelname bereiken van lokale werkgevers om
voor uitkeringsgerechtigden voldoende werkervaringsplaatsen beschikbaar te stellen.
We zullen in nauwe samenwerking met de gemeenten Assen en Tynaarlo het arbeidsmarktbeleid gaan
ontwikkelen.
Terugdringen van de jeugdwerkloosheid om te voorkomen dat jongeren langdurig aan de kant staan.
De vaardigheden van iedere WSW-geïndiceerde moeten dusdanig worden bevorderd dat hij/zij zal
uitkomen op zijn/haar persoonlijk hoogst mogelijke vorm van arbeidsdeelname.
Binnen het beschikbare rijksbudget zoveel mogelijk mensen van de WSW-wachtlijst geplaatst krijgen op
basis van de volgorde die is vastgesteld in de “Verordening plaatsingsvolgorde WSW”.
Invulling bezuinigingsdoelstelling gesubsidieerde arbeid o.a. door synergievoordelen te realiseren op
het snijvlak van uitkeringen en gesubsidieerde arbeid en het beheer van het openbaar gebied,
sportvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen.

Wat gaan we doen in 2014

Wanneer

Grote projecten
Decentralisatie Participatiewet, AWBZ- begeleiding en jeugdzorg
1. Voorbereiden invoering van Participatiewet waarin de WWB, Wajong en WSW
worden betrokken en waarbij tevens mogelijkheden tot gezamenlijke uitvoering
met arbeidsmatige dagbesteding AWBZ wordt onderzocht..

2014 e.v.

Overig
1. Voor jongeren wordt ingezet op het behalen van een startkwalificatie. Met een
startkwalificatie is de jongere voldoende toegerust voor de arbeidsmarkt.
2. We gaan ons richten op preventie en snelle afhandeling van aanvragen
schuldhulpverlening.
3. Er is specifieke aandacht voor jongeren, waarin het vervolg van het actieplan
jeugdwerkloosheid in 2014 prioriteit heeft. In onze arbeidsmarktregio is in
samenwerking met diverse organisatie een Actieplan Jeugdwerkloosheid 2.0
ontwikkeld waarin maatregelen zijn opgenomen om de jeugdwerkloosheid te
voorkomen en te bestrijden. Daarnaast blijft de inzet om jongeren te leiden naar
een startkwalificatie. Met een startkwalificatie is de jongere voldoende toegerust
op de arbeidsmarkt waarna de inzet is om de jongeren uit te stromen naar
werk.

000000

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
2.
3.

Grote projecten: zie A3.
Er vindt afstemming plaats met de Gemeentelijke KredietBank.
Er wordt uitvoering gegeven aan het actieplan jeugdwerkloosheid in 2014.
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2014 e.v.
2014 e.v.
2014 e.v.

C. Gemeentelijk Minimabeleid
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
•
•
•
•

000000

Wat gaan we doen in 2014
1.
2.

3.

000000

Zo groot mogelijke participatie om achterstandssituaties te voorkomen.
De gevolgen van armoede voor kinderen (in de zin van armoedeoverdracht) zo veel mogelijk
voorkomen.
Het voorkomen van een toename van afsluitingen c.q. uithuiszettingen.
Iedereen, ongeacht de financiële situatie, moet de kans hebben om deel te nemen aan de samenleving.
Het minimabeleid is gericht op het activeren van burgers om te participeren en op het bieden van een
toekomstperspectief.
Wanneer

We gaan ons richten op preventie en snelle afhandeling van aanvragen voor
schuldhulpverlening.
Door uitvoering te geven aan het meedoenbeleid wordt ingezet op het gericht
meedoen aan de maatschappij via meerdere beleidsterreinen, zoals onderwijs,
economie, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening- en preventie.
Gemeentelijke ondersteuning van de Voedselbank indien nodig.

2014 e.v.
2014

2014

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
2.
3.

Er vindt afstemming plaats met de Gemeentelijke KredietBank.
Betreft een doorlopend proces.
De Voedselbank ontvangt jaarlijks een bijdrage voor de huisvesting.

Wat mag het kosten (x € 1.000)

begroot*
2014

Bijstandsverlening
Werkgelegenheid
Inkomensvoorzieningen
Gemeentelijk minimabeleid
Inburgering
Voorzieningen gehandicapten
Wet Kinderopvang
Resultaat voor bestemming

begroot*
2014

totaal
2014

3.580
4.259
273
0
0
0
0
8.112

829
138

967

4.409
4.397
273
0
0
0
0
9.079

1.215

5.471
4.703
240
737
61
0
8
11.220

0

0

0

70

0

70

10.005

1.215

11.220

8.182

967

9.149

* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
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929
111

Baten
bijstelling

totaal
2014

4.542
4.592
240
562
61
0
8
10.005

Mutatie reserve
Resultaat na bestemming

Lasten
bijstelling

175

Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product

1

2

3
4

Bedrag
incidenteel

Bijstellingen bestaand beleid
Bijstandverlening
BUIG Budget
Ontvangsten bijstandverlening
Uitgaven bijstand
Werkgelegenheid
Alescon
Rijksbijdrage
Gemeentelijk minimabeleid
Koopkrachttegemoetkoming
Compensatie meerkosten chronisch zieken en gehandicapten
Totaal bijstellingen bestaand beleid

Bedrag
structureel

700.000
129.000
-929.000
-111.000
138.000
-83.000
-92.000
-248.000

Ad. 1

Bijstandsverlening
Uit de bestuursrapportage per 30 juni 2014 van de ISD blijkt een toename van het aantal
cliënten. Op basis van het bestaande beleid gaan we ervan uit dat maximaal 10% van de
extra kosten ten laste van de gemeente komt. Per saldo betekent dit een extra kostenpost van
€ 100.000.

Ad. 2

Alescon
Door het uitruilen van arbeidsjaren (aja’s = landelijke rekeneenheid personen met een
indicatie sociale werkvoorziening) is het mogelijk om de taakstelling in het kader van de WSW
tussen verschillende gemeenten te “middelen”. Dit voorkomt dat rijkssubsidie wordt
teruggevorderd van gemeenten met een onderrealisatie en voor gemeenten met een
overrealisatie dat deze overrealisatie volledig ten laste van de eigen middelen blijft.
De overheveling van taakstelling heeft een gering incidenteel financieel effect binnen onze
begroting. Daarnaast heeft het ministerie recent de rijksbijdrage met € 17.000 verhoogd ter
compensatie van gestegen personeelslasten. Per saldo wordt de gemeentelijke bijdrage 2014
geraamd op € 165.000. Dit is een incidenteel voordeel van € 27.000 ten opzichte van de
huidige raming.

Ad. 3

Koopkrachttegemoetkoming.
Het Rijk heeft besloten dat huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum
in 2014 eenmalig recht hebben op een koopkrachttegemoetkoming. De uitvoering van deze
maatregel wordt belegd bij de gemeenten (en voor een beperkte doelgroep bij de SVB).
Wij ontvangen hiervoor een decentralisatie-uitkering van € 83.000. Dit bedrag is berekend op
basis van het aantal huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum, zodat
de uitkering aansluit bij de te verwachten uitkeringslasten en uitvoeringskosten. Zie ook
programma 16. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal.

Ad. 4

Compensatie meerkosten chronisch zieken en gehandicapten (WtcG/CER).
Door de afschaffing van de Wtcg en CER wordt de gemeente verantwoordelijk voor de
compensatie van meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten én voor de
compensatie van het eigen risico van inwoners die een hoog zorggebruik hebben.
Het college heeft besloten om voor 2014 alleen het eigen risico te compenseren aan degenen
die ook na januari 2015 tot de doelgroep behoren en de kosten ervan te dekken uit het in
2014 ontvangen rijksbudget voor deze compensatie. De geraamde kosten bedragen € 92.000
en worden ten laste gebracht van het op programma 16 gereserveerde bedrag voor Wmo en
armoedebestrijding. Per saldo is deze kostenpost dan ook budgettair neutraal. Omdat de
regeling pas in 2015 wordt uitgevoerd en uitbetaald wordt het bedrag ook direct overgeheveld
naar 2015. Zie ook programma 16.
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9. Welzijn
Portefeuillehouder

H.J. Dijkstra

Budgethouder

M. Jalving

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Welzijn:
-

Vormings- en ontwikkelingswerk
Maatschappelijk werk
Sociaal-cultureel werk
Kinderdagopvang
Openbare gezondheidszorg
Gezondheidszorg algemeen
Jeugdgezondheidszorg
Centrum Jeugd & Gezin
Voorziening gehandicapten

A. Maatschappelijk werk
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
•

000000

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

Wat gaan we doen in 2014
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Wanneer

Onderzoek integratie functies maatschappelijk werk en sociaal cultureel werk
in relatie tot toegangstaken sociaal domein
Door ontwikkelen front office / back office Centrum Jeugd & Gezin (CJG)
binnen sociale teams ter voorbereiding op de komst van de jeugdzorg naar
de gemeente.
Schoolmaatschappelijk werk op basis- en voortgezet onderwijs als zorg
advies teams laten aansluiten op het CJG/sociale teams.
Structurele inbedding Positief opvoeden en Veilig opgroeien Drenthe als
methode binnen de hulpverlening.
Versterken/voortzetten OGGz structuur ter voorkoming van maatschappelijke
uitval en aansluiting organiseren met sociale teams.
Binnen de Drentse pilot jeugdzorg wordt onderzocht op welke wijze de
aansluiting tussen de zorg in en buiten de school (ZAT/CJG) effectief op
elkaar kan aansluiten met als resultaat één gezin één plan.
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2014
2014 e.v.

2014 e.v.
2014
2014
2014

7.

000000

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

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
De Jeugdwet treedt met ingang van 1 januari 2015 in werking. Hierdoor zal het
komende jaar veel aandacht gericht zijn op afstemming en bovenlokale samenwerking.

000000

2014

Wanneer
2015

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Stichting Impuls neemt met ingang van 1 juli 2014 de functie en taken van maatschappelijk werk
over van Stichting Noordermaat.
De toegangstaken en indicatietaken jeugdzorg van Bureau Jeugdzorg (BJZ) worden met
ondersteuning van BJZ ingebed in het CJG. Het betreft hier zowel de toegangstaken van BJZ
als het gespecialiseerd casemanagement. Op deze manier wordt kennis toegevoegd en via
coaching on the job overgedragen binnen het CJG. BJZ blijft eindverantwoordelijk tot 1 januari
2015. Op regioniveau (Noord en Midden Drenthe) zijn hier werkafspraken over gemaakt.
De zorgroutes met basisonderwijs zijn geconcretiseerd. De werking van de zorg adviesteams
VO worden binnen de pilot jeugdzorg op werkbaarheid en effectiviteit onderzocht.
De methodiek van Positief opgroeien en veilig opgroeien Drenthe interventieniveau 3 en 4
maken onderdeel uit van de werkwijze binnen het CJG.
De aansluiting wordt opgepakt i.r.t. implementatie sociale teams.
In Drents verband wordt geëxperimenteerd met verschillende werkwijzen voor de aansluiting
tussen school en CJG.
Er is een plan van aanpak in ontwikkeling voor Drenthe over de inbedding van positief opgroeien
en veilig opgroeien.

B. Sociaal cultureel werk
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
•
•
•
•
•
•
•
•
000000

Extra inzetten op het preventieve jeugdbeleid. Daarnaast netwerksamenwerking rondom jeugd en de
doorontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin/sociale teams
Handhaven en zo mogelijk versterken van de bestaande accommodaties onder de expliciete
voorwaarde, dat ze voldoende toekomstperspectief hebben. Wij willen een goed gebruik van onze
accommodaties helpen bevorderen.
Samenwerking rond de zorg voor en de belangen van het kind realiseren.
Sociaal cultureel werk en maatschappelijk werk integreren in sociale teams.
Het behouden van de huidige vrijwilligers en het werven van nieuwe vrijwilligers.
Opzetten van een netwerkstructuur voor de ontwikkeling van een loket voor wonen, zorg en welzijn. .
Op het gebied van accommodatiebeleid/beheer streven naar een versterking van de samenhang tussen
de bestaande accommodaties.
Verbeteren van de basisinfrastructuur en deelname hieraan optimaliseren

Wat gaan we doen in 2014

Wanneer

Grote projecten
MFC Gasselternijveen
1. Realisatie Multifunctioneel centrum Gasselternijveen:
Het MFC Gasselternijveen biedt straks onderdak aan vaste gebruikers als
basisscholen ’t Kompas en J. Emmens, jeugdactiviteiten Stichting Welzijn Aa
en Hunze, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang,
bibliotheekfunctie, dagopvang ouderen en Centrum Jeugd en Gezin. Daarnaast
zullen ook diverse incidentele huurders/verenigingen/instellingen actief gebruik
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2014

gaan maken van het MFC. Met de realisatie van deze multifunctionele
accommodaties willen we ook de inhoudelijke samenwerking tussen de
partners nadrukkelijker vorm geven. Wij vinden het belangrijk dat deze
samenwerking een goede start krijgt en willen dit proces ondersteunen. Het
proces moet erop zijn gericht de inhoudelijke samenwerking tussen de partners
blijvend te waarborgen. Een eventuele financiële vertaling hiervan wordt
betrokken bij de financiële afwikkeling van het bouwbudget.
Toekomstgericht voorzieningenbeleid
2. Doorontwikkeling toekomstgericht voorzieningenbeleid
De raad heeft in haar vergadering van 19 december 2012 het beleidskader
toekomstgericht voorzieningenbeleid gemeente Aa en Hunze vastgesteld. Voor
elk dorp is aangegeven wat de ingezette beleidslijn en de strategie per functie
betekenen voor het betreffende dorp en het omliggende gebied. Het
uitgangspunt is dat de strategie per dorp en de uitwerking daarvan in
samenspraak met het dorp (dorpshuizen) tot stand komen.
In het kader van het voorzieningenbeleid wordt uitvoering gegeven aan het
uitvoeringsplan. Dit betekent, dat voor de dorpen waar het dorpshuis nog in
gemeentelijk eigendom is, het voorstel is om deze (voor een symbolisch
bedrag) over te dragen aan het dorp. Of een dorpshuis hier welwillend
tegenover staat is afhankelijk van de financiële- en andere consequenties die
hieruit voortvloeien. Vindt geen overdracht plaats dan wordt wel een financiële
gelijkstelling beoogt. Prioriteit wordt hierbij gegeven aan dorpshuizen die niet
gekoppeld zijn aan een school.

Overig
1. Inzetten op preventief jeugdbeleid gericht op stimulering zelfredzaamheid en
eigen kracht.
2. Accommodatiebeleid: uitwerking binnen de door de raad gestelde kaders en
budgetten.
3. In het kader van het accommodatiebeleid (scholen en dorpshuizen) de
samenhang tussen de bestaande accommodaties versterken.
4. In afwachting van het duurzaamheidsbeleid (VROM) bezien in hoeverre
duurzaamheidinitiatieven mogelijk zijn bij accommodaties (dorpshuizen,
scholen en verenigingen).
5. Verkenning starten ten aanzien van de overdracht van dorpshuizen waarbij de
uitkomsten van de energiescan bij de dorpshuizen wordt betrokken
6. Opstellen nieuwe nota Vrijwilligerswerkbeleid met aandacht voor behoud,
werving en ondersteuning van vrijwilligers en stimuleren van mogelijkheden
voor participatie van jongeren en kwetsbare doelgroepen van vrijwilligers. .
7. Projecten jongeren en middelengebruik en vandalismeprojecten.
8. In de verschillende beleidsnotities zal aandacht zijn voor preventief
jeugdbeleid.
9. Tot en met het schooljaar 2014/2015 wordt uitvoering gegeven aan
maatschappelijke stages, inclusief de inzet van rijksmiddelen. Ingaande het
schooljaar 2015/2016 zijn de maatschappelijke stages niet langer wettelijk
verplicht. De bekostiging vanuit de algemene uitkering verdwijnt dan ook
ingaande 2015. Mogelijkheden voor maatschappelijke participatie van
jongeren worden meegenomen in het vrijwilligersbeleid.
10. Invulling geven aan het welzijnswerk op basis van de 4 kerndoelen, ouderen,
jeugd, mantelzorg en vrijwilligerswerk.
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2014

2014 e.v.
2014 e.v.
2014 e.v.
2014 e.v.

2014
2014

2014
2014
2014

2014 e.v.

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning

Wanneer

000000
Grote projecten:
Toekomstgericht voorzieningenbeleid:
Er hebben oriënterende gesprekken plaatsgevonden met dorpshuizen in gemeentelijk
eigendom en die niet gekoppeld zijn aan een school. Dit is nog niet verder uitgewerkt in
verband met de prioriteit van de onderwerpen overheveling buitenonderhoud primair
onderwijs en de fusie van de veenscholen.
De stichting PrimAH heeft een voorgenomen besluit genomen tot fusie van drie scholen
in het noordelijk veengebied (obs De Badde in Annerveenschekanaal, obs Triangel in
Nieuw-Annerveen en obs De Springplank in Eexterveen). De financiële consequenties
als gevolg van dit besluit zijn op dit moment nog niet aan te geven. Er zal hierover naar
verwachting duidelijkheid bestaan bij het beleidsplan 2015.

000000

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.

2.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Grote projecten MFC Gasselternijveen
MFC Gasselternijveen is inmiddels geopend. Alle bouwactiviteiten zijn afgerond. Vanaf dit
moment kunnen we de financiële eindbalans opmaken. Daarin ontbreekt nog de verrekening
van de BTW-teruggave. Pas nadat de Belastingdienst hierop akkoord heeft gegeven kan de
beoogde BTW-teruggave definitief worden vastgesteld. Een verzoek om vaststelling is aan de
Belastingdienst verzonden. Op 1 juli 2014 is in het college een financieel tussenbericht
besproken. Het wachten is op de beschikking van de Belastingdienst, waarna overgegaan kan
worden tot het opstellen van de definitieve afrekening en deze aan college en raad kan worden
aangeboden.
Grote projecten Toekomstgericht voorzieningenbeleid.
Er zijn gesprekken gevoerd met de dorpshuizen die in gemeentelijk eigendom zijn en die niet
gekoppeld zijn aan een school. Het ging daarbij om informatieve gesprekken waarbij het
gemeentelijk beleid is uitgelegd. Uitwerking van het voorzieningenbeleid betreft een financiële
gelijkstelling bij de dorpshuizen of een mogelijke overdracht van de dorpshuizen aan het dorp
(de stichtingen). Het gaat erom, dat dorpshuizen die in gemeentelijk eigendom zijn dezelfde
positie krijgen als dorpshuizen die al in eigendom zijn van een stichting. Aan de dorpshuizen is
gevraagd ook zelf vragen en opmerkingen aan de gemeente kenbaar te maken voor eind april.
Dit is nog niet verder uitgewerkt in verband met de prioriteit van de onderwerpen overheveling
buitenonderhoud primair onderwijs en de fusie van de veenscholen.
Er zijn afspraken gemaakt in Noord en Midden Drenthe over de versterking van het
voorliggende veld gericht op signalering, preventie en versterking van eigen kracht. Dit is
e
vastgelegd in een plan in samenspraak met de voorliggende voorzieningen en de 2 lijn
jeugdzorg.
Dit betreft een continu proces.
Dit betreft een continu proces.
Er is gestart met de uitvoering van het aanbrengen van zonnepanelen (uitvoering bij
dorpshuizen zelf).
Er heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de dorpshuizen die in gemeentelijk eigendom
zijn. Het gaat om 7 dorpshuizen. De gesprekken hadden een informatief karakter. Nadere
uitwerking volgt.
De notitie is, in afwachting van de gevolgen van de decentralisaties, uitgesteld. Op 31 augustus
heeft de vrijwilligerswaarderingavond en de uitreiking van de vrijwilligersprijs plaatsgevonden.
Er zijn nog geen projecten in voorbereiding. Prioriteit is in eerste instantie gelegd bij de
ontwikkeling.
Dit betreft een continu proces.
Dit wordt betrokken bij de nota vrijwilligersbeleid.
Op basis van de besluitvorming rondom de invulling van de bezuinigingstaakstelling bij de
SWAH is de subsidieaanvraag voor 2014 ingediend.
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C. Kinderopvang
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
•

000000

Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

000000

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

Bijhouden van het landelijk Register Kinderopvang.
Peuterarrangementen onderbrengen bij de kinderopvang voor
doelgroepkinderen.
Vanzelfsprekend: kennis uit het project implementeren in bestaande
organisaties t.w. vroegsignalering, preventieve logopedie, registratie voor- en
vroegschoolse educatie, professionalisering voor- en vroegschoolse educatie,
overdracht peuterspeelzaalwerk en kinderdagopvang naar basisonderwijs,
ouderbetrokkenheid verder vorm geven.
Positief opvoeden Drenthe uitrollen bij peuterspeelzalen, kinderopvang
en basisonderwijs.
Planologische en bouwtechnische medewerking verlenen ten behoeve van
vestiging en spreiding kinderopvangvoorzieningen in onze gemeente.
Gemeentelijk handhavingsbeleid t.a.v. de kwaliteitseisen ingevolge de Wet
kinderopvang in overeenstemming houden met wettelijke voorschriften.
Signaleringsfunctie kinderopvang in het kader van de jeugdzorgtaken
versterken via deelname Vroeg erbij.

2014 e.v.
2014
2014

2014
2014
2014
2014 e.v.

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Alle kinderopvangorganisaties en gastouders in onze gemeente zijn geregistreerd in het
landelijk register en wijzigingen worden bijgehouden.
De peuterarrangementen worden sinds 1 januari 2014 uitgevoerd door 4
kinderopvangorganisaties in onze gemeente.
Samen met de kinderopvang, de peuterspeelzaal-organisaties en de bibliotheek is een
werkwijze ontwikkeld om ouders (nog) meer te betrekken bij de (taal)ontwikkeling van hun jonge
kinderen in de thuissituatie. De werkwijze bestaat uit een voorleescollectie en een website met
de naam Leesklik. Leesklik bevordert het interactief voorlezen tussen ouders en kinderen door
verschillende thema’s gericht op peuters.
De stuurgroep POD/VOD heeft een plan van aanpak geschreven over de uitrol.
Op verzoek wordt waar mogelijk medewerking verleend.
Het huidige handhavingsbeleid past binnen de wettelijke voorschriften.
Vroeg erbij wordt uitgevoerd binnen de kinderopvang.

D. Openbare gezondheidszorg
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
•
•
•

Bevorderen van de kwaliteit van de fysieke en sociale leefomgeving voor alle groepen in Aa en Hunze.
Bevorderen van een gezond gedrag.
Bevorderen van een sluitend systeem aan gezondheidsvoorzieningen en de toegankelijkheid van de
gezondheidsvoorzieningen voor alle doelgroepen.
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000000

Wat gaan we doen in 2014

Wanneer

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

2014

Overig
1. Ontwikkelen aansluiting CJG/ sociale teams als gemeentelijke toegang .
Beleidsplan jeugd opstellen
2. Uitvoering geven aan mantelzorgbeleid en ondersteuning van mantelzorgers.
3. Extra aandacht voor het voorkomen van verslaving aan alcohol, drugs en tabak
bij jeugdigen en het voorkomen en terugdringen van overgewicht. Project
Alcohol en Jeugd.
4. Vervaardigen uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid en implementatie
5. Invulling geven aan de doelstellingen van Drenthe JOGG provincie.
6. De gemeenten in Drenthe zijn vooruitlopend op de komst van de jeugdzorg
naar de gemeenten in samenwerking met de provincie gestart met een monitor
‘’Meetbaar beter’’.
7. De nieuwe Jeugdwet is in concept klaar. De transitie Jeugdzorg sluit hier op
aan. In verband met de forse bezuinigingen is het aan de gemeente om een
transformatie te bewerkstelligen, met als doel de eigen kracht van burgers
beter te benutten zodat minder vaak een beroep wordt gedaan op duurdere
zorg.

000000

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
De Jeugdwet wordt op 1 januari 2015 ingevoerd.

000000

2014

2014
2014
2014
2014 e.v.

2014 e.v.
2014
2014

2014

Wanneer
01-01-2015

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.

2.

1.
2.
3,4

Beleidsvoorbereiding t.b.v. overheveling AWBZ-functie extramurale begeleiding.
De inspraak op het concept beleidskader Wmo is afgerond. In oktober jl. is het beleidskader
vastgesteld.
Beleidsvoorbereiding t.b.v. transitie en transformatie jeugdzorg.
De Jeugdwet is inmiddels aangenomen in de Eerste Kamer. Vanuit de Drentse pilot worden
diverse thema’s nader uitgewerkt. Omdat een deel van de taken op Drents niveau wordt
ontwikkeld en georganiseerd is een eenduidig beleidskader nodig. Het beleidskader heeft
betrekking op aanbod jeugdhulp, toeleiding jeugdhulp, wettelijke kaders en inkoop.
• Er is een transformatieplan vastgesteld;
• het beleidskader en de verordening jeugdhulp 2015 zijn in concept gereed en zijn voor
inspraak vrijgegeven;
• Er zijn binnen Drenthe voorbereidingen getroffen om het Advies en Meldpunt
Kindermishandeling samen te voegen met het Steunpunt Huiselijk geweld.
Organisatorisch wordt dit ondergebracht bij de GGD;
• Er zijn voorbereidingen getroffen voor de oprichting van een nieuwe gecertificeerde
organisatie Jeugdbescherming en jeugdreclassering (nu nog taak BJZ Drenthe) voor
de gemeenten in Drenthe en Groningen;
• Er zijn 4 accountteams begonnen met de voorbereidingen voor de inkoopcontracten.
Met het maatschappelijk middenveld en het CJG hebben we een startbijeenkomst gehad over
de invoering van sociale teams.
Aan Stichting Impuls is de opdracht gegeven om te komen tot een rapportage met
aanbevelingen m.b.t. het Contactpunt Mantelzorg.
Binnen het uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid zal het project JOGG prioriteit krijgen,
daarna zal het uitvoeringsprogramma verder worden uitgewerkt.
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5.
6.
7.

Binnen het uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid zal het project JOGG prioriteit krijgen. De
gemeente heeft zich aangemeld als JOGG-gemeente.
Het vullen van de Monitor Meetbaar Beter is een continu proces om te zorgen dat cijfers zo
recent mogelijk beschikbaar zijn en komen. Dit gebeurt op Drents niveau.
De Jeugdwet is vastgesteld door de Eerste Kamer. In het Regionaal Transitie Arrangement zijn
afspraken gemaakt op hoofdlijnen met zorgaanbieders over de continuïteit van zorg en
transformatie voor de jaren 2014 t/m 2016.

E. Voorziening gehandicapten
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
•
•
•

000000

Wat gaan we doen in 2014
1.
2.

000000

Beperkingen die betrekking hebben op de woonomgeving en de participatie in het maatschappelijk
verkeer zo veel mogelijk opheffen.
In samenspraak met raad en cliëntenorganisaties zal het beleid geformuleerd worden, waarbij een zo
maximaal mogelijke aansluiting gezocht zal worden bij de doelstelling van de Wmo.
In de nieuwe Wmo willen wij onder het motto “kanteling” (van aanbod- naar vraaggericht) zorgen voor
de invoering van ‘keukentafelgesprekken’.

Wanneer

Via verstrekking van fysieke hulpmiddelen en financiële tegemoetkomingen de
situatie in de woonomgeving en het maatschappelijk verkeer verbeteren.
Onder het motto ‘kanteling’ (van aanbod- naar vraaggericht) verder uitvoering
geven aan het keukentafelgesprek en de gekantelde werkwijze bij het inzetten
van ondersteuning.

2014
2014

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
2.

Beoordeling vindt plaats na signalering en individuele meldingen.
De Wmo-consulenten passen de systematiek van de kanteling toe in de beoordeling van
ondersteuningsvragen.

Wat mag het kosten (x € 1.000)

begroot*
2014

Ontwikkelingswerk
Maatschappelijk werk
Sociaal-cultureel werk
Kinderdagopvang
Openbare gezondheidszorg
Gezondheidszorg algemeen
Jeugdgezondheidszorg
Centra Jeugd en Gezin
Geldleningen en uitzettingen lang
Resultaat voor bestemming

totaal
2014

begroot*
2014

-176

6
4.444
1.833
371
221
297
174
912
0
8.258

0
469
309
0
0
0
0
0
0
778

0

270

270

8.434

94

8.528

6
4.644
1.618
586
221
273
174
912
0
8.434

Mutatie reserve
Resultaat na bestemming

Lasten
bijstelling

* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
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-200
215
-215
24

Baten
bijstelling

totaal
2014

70

0
469
379
0
0
0
0
0
0
848

415

0

415

1.193

70

1.263

70

Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product

Bedrag
incidenteel

Bedrag
structureel

Bezuinigingen
1 Stichting Welzijn Aa en Hunze

x

Totaal bezuinigingen
Bijstellingen bestaand beleid
Maatschappelijk werk
2 WMO
Sociaal cultureel werk
3 Centraal plein MFC Gasselternijveen
Gezondheidszorg
4 Basisgezondheidszorg

0

0

200.000
70.000
24.000

Mutatie reserves
5 Reserve WMO
6 Reserve grote projecten

-200.000
-70.000

Totaal bijstellingen bestaand beleid
Totaal

24.000

0

24.000

0

Ad 1.

Stichting Welzijn Aa en Hunze
De afgesproken en gerealiseerde bezuiniging van SWAH is niet op de juiste fcl/ecl combinatie
geraamd. Er moet daarom een budget van € 215.000 overgeboekt worden van peuterspeelzalen
naar sociaal cultureel werk (betreft een administratieve verschuiving).

Ad 2.

WMO
Binnen de verschillende taakvelden van de Wmo vinden verschuivingen van kosten plaats. Per
saldo wordt een voordeel verwacht van € 100.000. Daarnaast is er sprake van hogere eigen
bijdragen ad € 100.000. Dit leidt tot een totaal voordeel binnen de Wmo van € 200.000.

Ad 3.

Centraal plein MFC Gasselternijveen
De kosten voor het centrale plein van het MFC in Gasselternijveen ad € 70.000 zijn gedekt uit
de reserve Grote Projecten. De provincie heeft voor hetzelfde bedrag een subsidie verstrekt. Het
bedrag van € 70.000 gaat terug naar de reserve Grote Projecten.

Ad 4.

Gezondheidszorg
Het restant budget uit voorgaande jaren voor uitvoering van de nota gezondheidsbeleid is niet
meer nodig. Een bedrag van € 24.000 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Ad 5.

Reserve WMO
Het voordeel op WMO zie punt 2 van € 200.000 wordt toegevoegd aan de reserve WMO ter
dekking van het verwachte nadeel in 2015 als gevolg van overgangsrecht in het kader van de
afbouw van de huishoudelijke hulp.

Ad 6.

Reserve grote projecten
Zie punt 3.
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10. Gemeentelijke Afvaltaken
Portefeuillehouder

J.B. Wassink

Budgethouder

H. de Groot

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Gemeentelijke
Afvaltaken:
-

Afvalbeleid
Afvalbrengstation
Huishoudelijk afval
Andere afvalstromen
Baten reinigingsrechten

Afvalbeleid
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
•
•

000000

Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.

000000

Het afvalbeheer optimaliseren door kostenbeheersing en grip krijgen op de hoeveelheden te verwerken
afval.
Adequate (gescheiden) inzameling van kunststof verpakkingen op basis van de ervaringen over 2010
en 2011.

Wanneer

Nieuwe initiatieven onderzoeken en zo mogelijk invoeren, zoals het nog meer
dan nu al gebeurt, scheiden van (gemeentelijke) afvalstromen.
Monitoren van de gescheiden inzameling van plastic.
Landelijke doelstellingen voor GFT, papier, glas, textiel en klein chemisch afval
spiegelen aan de behaalde resultaten in de gemeente.
Besluitvorming over de wijze van inzameling huishoudelijke en GFT-afval en
containerbeheer.
Evalueren gescheiden inzameling kunststof verpakkingen.
Benchmarken afvalbeheerprestaties met Drentse gemeenten.

2014 e.v.
2014 e.v.
2014 e.v.
2014
2014
2014 e.v.

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
2.

Het scheiden van kunststof afval een stimulans geven door te overwegen een extra container
voor deze recyclebare afvalstroom in te voeren.
De hoeveelheid ingezamelde kunststof verpakkingen stijgt nog steeds sinds de invoering in
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3.
4.
5.
6.

2010; via sorteerproeven is ook bekend dat er nog veel kunststof en veel andere recyclebare
afvalstromen in de grijze container zitten.
Monitoring gebeurt doorlopend via sorteerproeven en jaarlijks via de hoeveelheden per
afvalstroom.
Er is politiek draagvlak voor een aparte/extra container voor kunststof verpakkingsafval en het
registreren van de containers door middel van stickers.
Zie punt 2.
Jaarlijks wordt een overzicht opgesteld waarin de resultaten van alle Drentse gemeenten zijn
verzameld en weergegeven. Op deze wijze is onderlinge vergelijking mogelijk en ook het
toetsen aan landelijke richtlijnen en doelstellingen.

Wat mag het kosten (x € 1.000)

begroot*
2014

Destructie
Ongediertebestrijding
Afvalverwijdering en -verwerking
Resultaat voor bestemming

Baten
bijstelling

totaal
2014

begroot*
2014

totaal
2014

0
0
2.511
2.511

0

0
0
2.511
2.511

0
2
2.164
2.166

0

0
2
2.164
2.166

0

0

0

0

0

0

2.166

0

2.166

2.511

0

2.511

Mutatie reserve
Resultaat na bestemming

Lasten
bijstelling

* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
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11. Openbare Werken/Verkeer en Vervoer
Portefeuillehouder

H. Heijerman / J.B. Wassink

Budgethouder

H. de Groot

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Openbare
Werken/Verkeer en Vervoer:
-

Wegen, straten en pleinen
Verkeersmaatregelen te land
Waterkering, afwatering en landaanwinning
Riolering en Waterzuivering
Openbaar groen

A. Wegen, straten en pleinen
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
•
•

000000

Stimuleren van de keuze voor de fiets voor het woon-werkverkeer door slim verlichte (energiezuinige),
goed onderhouden en (sociaal) veilige fiets-/wandelpaden die de kortste verbinding vormen, rekening
houdend met gehandicapten.
Het deelnemen aan het verkeer over goed onderhouden wegen en paden voor alle soorten
verkeersdeelnemers. Dit geldt zowel voor de verkeersaspecten als voor de sociale veiligheidsaspecten.

Wat gaan we doen in 2014
1.
2.

3.

4.

Wanneer

Uitvoering geven aan het onderhoudsprogramma bruggen.
Verdubbeling N33.
De verdubbeling van de N33 is gepland in de periode 2012-2015. Het tracébesluit
is genomen (incl. MER). In de herfst van 2012 was de gunning van de
aanbesteding, in het voorjaar 2013 is gestart met de werkzaamheden en op 31
maart 2015 staat de ingebruikname van de verdubbelde N33 gepland. De
bestuurlijke afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Bij de uitvoering van
werkzaamheden zullen wij inzetten op goede communicatie met
inwoners/aanwonenden.
Wegen.
Uitvoering van het groot wegenonderhoud conform het wegenbeheersprogramma.
Openbare Verlichting.
Uitvoering geven aan maatregelen uit het beleidsplan Openbare Verlichting. Er is
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2014
2014

2014

2014

5.

000000

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
4.

000000

een nieuw beleidsplan openbare verlichting opgesteld waarbij rekening is
gehouden met de nieuwste ontwikkelingen. Er wordt ingezet op reductie van
energie (CO2).
Er is vertraging opgetreden bij de uitvoering vervangingsprogramma door het
aanbesteden van het beheer en onderhoud.
Toegangspoort Deurze.
In samenwerking met de gemeente Assen en provincie Drenthe wordt er een
toeristische toegangspoort aangelegd bij Deurze langs de Asserstraat. Een deel
van de Asserstraat wordt gereconstrueerd. De weg wordt heringericht conform de
verkeersintensiteit van het traject Rolde – Assen.

2014

Wanneer

Er is vertraging opgetreden bij de uitvoering van het uitvoeringsprogramma
Openbare Verlichting door een geschil over eigendom en het doorlopen van de
aanbestedingsprocedure.

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
2.
3.
4.
5.

Het onderhoudsprogramma 2014 is in uitvoering.
De verdubbeling van de N33 is gereed.
Het programma 2014 is in uitvoering.
De uitvoering van het vervangingsprogramma is via de gezamenlijke aanbesteding Drentse en
Groningse gemeenten gestart.
Het project is gereed.

B. Verkeersmaatregelen te land
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
• Het veilig bereikbaar maken van dorpshuizen en multifunctionele gebouwen door het verder inrichten van
30 km gebieden volgens het principe Duurzaam Veilig.
• Verbeteren van de verdere kwaliteit van het openbaar vervoer in het besef, dat dit primair een
verantwoordelijkheid is van de provincie en het Openbaar Vervoer bureau.
• Het initiëren en uitvoeren van maatregelen gericht op het vergroten van de veiligheid van de
gemeentelijke wegen.
• Inrichting wegen op basis van de richtlijn Essentiële HerkenbaarheidsKenmerken (EHK).
• Een definitief besluit nemen over het aanpakken van de verkeersoverlast in Rolde.

000000

Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
4.

000000

Wanneer

Aanzetten tot regionaal doelgroepenvervoer/vraaggericht collectief vervoer.
Vervolg geven aan de ontwikkeling van een visie voor het dorp Rolde met in
dit kader specifieke aandacht voor het onderdeel verkeer.
Werken aan het reduceren van de verkeersoverlast en de verkeersdruk in het
centrum van Rolde (in overleg met gemeente Assen en de provincie Drenthe).
Uitvoering van verkeersveiligheidsmaatregelen bij diverse projecten.

2014
2014
2014
2014

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.

De uitvoering van het doelgroepen/vraaggericht collectief vervoer wordt verzorgd door het OVbureau.
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2.
3.

4.

De vastgestelde inrichtingsschets centrum Rolde is in uitvoering.
Met de gemeente Assen zijn, in een Side-letter behorende bij het convenant Florijn-as,
afspraken gemaakt over het terugdringen van de verkeersintensiteit in de kern Rolde. De
Asserstraat bij Deurze is heringericht. De reconstructie centrum Rolde is in uitvoering.
De uitvoering wordt in hoofdzaak gecombineerd met het onderhoudsprogramma wegen en
reconstructieplannen.

C. Waterkering, afwatering en landaanwinning
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
•
000000

Een goede waterhuishouding

Wat gaan we doen in 2014
1.

000000

Wanneer

Uitvoering geven aan het onderhoudsprogramma schouwsloten.

2014

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.

Het onderhoudsprogramma 2014 is in uitvoering.

D. Riolering en waterzuivering
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
•
•
•
•
•

Doelmatig en duurzaam inzamelen en transporteren van afvalwater dat vrijkomt binnen ons
gemeentelijk grondgebied zonder overlast naar de omgeving.
Voorkomen of beperken van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de
grond gegeven bestemming.
Voorkomen van ongewenste emissies naar het milieu.
Uitvoering geven aan de maatregelen uit ons Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2014.
Input leveren voor de samenwerking in de waterketen.

Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.

000000

Wanneer

Uitvoering geven aan het maatregelprogramma van ons VGRP.
Actualiseren van ons huidig VGRP.
Deelnemen aan de samenwerking in de waterketen.

2014
2014
2014

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
2.
3.

Het investeringsprogramma riolering is deels in voorbereiding en in uitvoering.
Met de voorbereiding van het nieuwe GemeentelijkRioleringsPlan (GRP) is begonnen
(behandeling in de raadscommissie van 10 december a.s.).
Het convenant samenwerking in waterketen is ondertekend. Er wordt uitvoering gegeven aan de
samenwerking.
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E. Openbaar groen
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
•
•

000000

Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.

000000

Onderhoudsniveaus vaststellen op basis waarvan uitvoering kan plaatsvinden door het vaststellen van
beeldbestekken. Deze niveaus gebruiken als toetsingskader.
Onze inwoners duidelijkheid bieden over de beeldbepalende groenstructuur. We zetten ons daarbij in
voor het in stand houden en waar nodig verbeteren van de kwaliteit van de groene leefomgeving.
Wanneer

Opstellen onderhoudsbestekken groen voor alle kernen.
Vaststellen hoofdgroenstructuur voor alle kernen en buitengebied in
samenhang met actualisatie bestemmingsplannen.
Landschappelijk inpassen verdubbeling N33 bij Rolde.
Opzetten en implementatie boomcontrolesysteem Visual Tree Assessment
(VTA).
Reconstructie begraafplaats Gasselte.
Uitbreiding/ inbreiding begraafplaats Rolde.

2014
2014
2014
2014
2014
2014

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De onderhoudsbestekken voor de kernen zijn gereed.
De hoofdgroenstructuren in de kernen zijn verwerkt in de bestemmingsplannen.
De voorbereiding van de landschappelijke inpassing wordt opgestart door Rijkswaterstaat in
overleg met de gemeente.
Er is begonnen met het opzetten van een boomcontrolesysteem (VTA). Voorlopige resultaten
zullen worden besproken in de raadscommissie in december.
De reconstructie van de begraafplaats Gasselte is gereed.
De uitbreiding/inbreiding van de begraafplaats Rolde is afhankelijk van het verloop van de
planologische procedure. De voorkeursvariant Spoordijk wordt nader uitgewerkt.

Wat mag het kosten (x € 1.000)

begroot*
2014

Wegen, straten en pleinen
Verkeersmaatregelen te land
Waterkering, afwatering en landaanwinning
Riolering en waterzuivering
Openbaar groen
Geldleningen en uitzettingen lang
Resultaat voor bestemming

Baten
bijstelling

totaal
2014

begroot*
2014

totaal
2014

266
25
0
2.430
23
0
2.744

0

266
25
0
2.430
23
0
2.744

7.633
403
227
2.448
3.108
0
13.819

-1.065

-1.065

6.568
403
227
2.448
3.108
0
12.754

14

800

814

2.597

0

2.597

13.833

-265

13.568

5.341

0

5.341

Mutatie reserve
Resultaat na bestemming

Lasten
bijstelling

* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
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Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product

1
2
3
4

Bedrag
incidenteel

Bijstellingen bestaand beleid
Wegen straten en pleinen
Onkruidbestrijding op verharding
Wegreconstructie i.v.m. rioleringswerkzaamheden
Revitalisering centrum Rolde
Openbare verlichting

32.000
200.000
783.000
50.000

Totaal voor bestemming

1.065.000

Mutatie reserves
5 Mutatie bestemmingsreserves

-800.000

Totaal bijstellingen bestaand beleid

Bedrag
structureel

265.000

Ad 1.

Onkruidbestrijding op verhardingen
De raming voor onkruidbestrijding op verhardingen is bij de begroting incidenteel verhoogd met
€ 32.000, omdat onkruidbestrijding deels niet meer plaats vindt op chemische wijze maar met
hete lucht. Door een gunstige aanbesteding vindt de uitvoering plaats binnen het reguliere
budget en is de incidentele verhoging niet nodig. Voordeel incidenteel € 32.000.

Ad 2.

Wegreconstructie i.v.m. rioleringswerkzaamheden
Een deel van het budget voor wegwerkzaamheden zal niet in 2014 worden uitgegeven, maar in
2015. Er wordt een bedrag van € 200.000 overgeheveld naar 2015 door een toevoeging aan de
reserve incidentele dekkingsmiddelen.

Ad 3.

Revitaliseren centrum Rolde
Een bedrag van € 600.000 dat in 2014 beschikbaar is gesteld voor de revitalisering van het
centrum van Rolde zal niet meer in 2014 worden uitgegeven. Er wordt een bedrag van
€ 600.000 overgeheveld naar 2015 door een toevoeging aan de reserve incidentele
dekkingsmiddelen. Daarnaast wordt het budget incidenteel naar beneden bijgesteld als gevolg
van een aanbestedingsvoordeel van € 183.000.
Openbare Verlichting
Verwacht wordt dat we dit jaar € 50.000 minder uitgeven aan beheerkosten openbare
verlichting.

Ad 4.

Ad 5.

Mutatie bestemmingsreserves
Een bedrag van € 200.000 voor wegwerkzaamheden i.v.m. rioleringswerkzaamheden en een
bedrag van € 600.000 voor de revitalisering centrum Rolde wordt in 2014 niet meer uitgegeven
en toegevoegd aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.

55

0

12. Milieu
Portefeuillehouder

H.F. van Oosterhout / J.B. Wassink

Budgethouder

H. de Groot / M. Jalving

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Milieu:
- Milieubeheer

A. Milieubeheer
A1. Bedrijfsgebonden milieutaken
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
•

000000

Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.

4.
5.
6.

000000

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

Wanneer

Uitvoering geven aan de omgevingsvergunning Wabo en het
handhavingsbeleid.
Integraal milieubeleidsplan uitvoeren.
Ontwikkeling Regionale uitvoeringsdiensten t.b.v. vergunningverlening en
handhaving (bestuurlijk is in Drenthe gekozen voor de milieuvariant) met een
verwachte inwerkingtreding per 1-1-2014 of 1-7-2014 ( zie onder punt 5.)
Klant Contact Centrum: fysieke omgeving optimaliseren.
De RUDD is naar verwachting op 1-1-2014 operationeel.
Er komt aandacht voor de aansluiting van de RUDD met de fysieke omgeving
van het KCC bij het optimaliseren van het KCC.

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
Per 1 januari 2014 is de RUDD operationeel in Assen en Emmen.

000000

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1,2
3.
4.
5.
6.

De uitvoering is overgegaan naar RUDD.
Er is tot uitvoering overgegaan.
Betreft een doorlopend proces van optimalisering en bijstelling.
De RUDD is per 1 januari 2014 operationeel.
Het proces om te komen tot een VTH zaaksyteem voor de RUDD is opgestart.
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2014
2014
2014

2014
2014
2014

Wanneer

A2. Bodem- en waterbodembeheer
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
• Het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van de bodem en de waterbodem. Door deze te
beschermen via onder meer een goed rioolstelsel, controle van lozingen, het saneren van niet meer
gebruikte ondergrondse tanks en het in beeld brengen van de bodemkwaliteit.
• Actief bodembeheer door middel van een bodembeleidsplan en een bodemkwaliteitskaart.

000000

Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.

Wanneer

Uitvoering geven aan Nota Bodembeheer.
Duurzaamheidsvisie 2012 uitvoeren middels uitvoeringsprogramma.
Overheveling van de bodemtaken naar de RUDD.

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning

2014 e.v.
2014
2014

Wanneer

000000
De handhaving van bodemtaken is overgeheveld naar de RUDD.
000000

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
2.

3.

Er is een update gemaakt van de bodemkwaliteitskaart naar aanleiding van gewijzigde regels;
de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart zal aan de raad worden aangeboden ter vaststelling.
Het voorbeeldproject zonnepanelen op het gemeentehuis is gerealiseerd; de installatie
produceert sinds februari 2013 stroom. Het project zonnepanelen op dorpshuizen zit in de
eindfase waarin de panelen worden geïnstalleerd. Hetzelfde geldt voor 5 gemeentelijke
gebouwen waar zonnepanelen worden aangebracht. De aanbesteding is gereed en er is gegund
aan twee lokale installatiebedrijven die het project uitvoeren onder begeleiding van een bureau.
Het project houtgestookte verwarming in Gieten bij zwembad Zwanemeer en het gemeentehuis
is momenteel in voorbereiding en vraagt nader onderzoek.
Dit betreft het onderdeel handhaving bodemtaken. Het beleidsmatige deel blijft bij de gemeente.

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

000000

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

Wat gaan we doen in 2014
1.

2.
3.

Wanneer

Uitvoering geven aan het thema duurzaam bouwen volgens door de raad in 2004
vastgesteld ambitieniveau (o.a. realiseren van energiezuinige woningen in
Nooitgedacht).
Stimuleren dat meer nieuwbouwprojecten gebruik maken van omgevings- en
bodemwarmte en -koelte.
Op bouwplaatsen controle uitoefenen op de naleving van de EPC-eisen voor
energiebesparende bouw.
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2014

2014
2014

4.

000000

Uitvoering geven aan het vastgestelde uitvoeringsprogramma (16 mei 2012
vastgesteld in de gemeenteraad):
- Energiebesparende maatregelen in dorpshuizen, verenigingsgebouwen en
scholen. Daarbij een revolving fund inzetten via Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederland.
- Houtgestookte verwarming zwembad Zwanemeer.

2014

2014

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
2.
3.
4.

Er is een project opgestart voor 12 energiezuinige woningen in Nooitgedacht.
Dit is onder meer toegepast bij MFC Gasselternijveen met het plaatsen van een warmtepomp
ter benutting van bodemwarmte.
Dit is onderdeel van reguliere controle op de bouw.
Zie onder A2 punt 2.

A4. Energie, milieuzorg en milieuvoorlichting
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
Overig
• Duurzame investeringen stimuleren bij inwoners en bedrijven.
• Aandacht voor het opwekken van duurzame energie versterken o.a. door duurzaam in te kopen en het
onderzoeken van het (mede)oprichten van een Drents Energiebedrijf.
000000

Wat gaan we doen in 2014

1.

2.
3.
4.

000000

Wanneer

Afspraken maken met woningcorporaties over de verbetering van
energieprestaties van bestaande woningen en over de toepassing van duurzame
energiesystemen.
Energie-uitwisseling stimuleren tussen bedrijven en het toepassen van duurzame
energie bij bedrijven.
Scholen stimuleren deel te nemen aan acties zoals Groene Voetstappen, Energy
Survival, Warme Truiendag, Energieke Scholen, Check it Out, Sarah’s Wereld etc..
Burgers stimuleren om deel te nemen aan campagnes zoals de Warme Truiendag
en het Klimaatstraatfeest.

2014

2014
2014
2014

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
2.

3.
4.

Er zijn nog geen afspraken gemaakt met de woningcorporaties.
Het thema duurzaamheid is vorig jaar via verschillende communicatie kanalen uitgedragen naar
bedrijven, bijvoorbeeld een symposium voor bedrijven en het thema duurzaamheid op de
bedrijvencontactdagen.
Met het IVN Scholennetwerk is een contract gesloten voor 2014 om duurzaamheid en
natuurbeleving onder de aandacht te brengen bij de basisscholen in Aa en Hunze.
Dergelijke acties staan blijvend op de agenda evenals Earth Hour en de nachtvoordenacht.

A5. Ruimtelijke Ordening en milieu
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
•

Bevorderen en waarborgen van integrale toetsing van ruimtelijke plannen.
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000000

Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.

000000

Wanneer

Mogelijkheden voor het realiseren van windparken onderzoeken en zorgen voor
besluitvorming daarover.
Duurzaamheidsvisie 2012 programmatisch uitvoeren.
Toetsen aanvragen hogere grenswaarden geluid in het kader van
wegverkeerslawaai.

2014
2014
2014

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
2.
3.

Dit is onderzocht en vastgelegd in de gebiedsvisie windenenergie.
Zie ook onder A2 punt 2.
Dit is overgeheveld naar de RUDD.

Wat mag het kosten (x € 1.000)

begroot*
2014

Milieubeheer
Resultaat voor bestemming

totaal
2014

begroot*
2014

Baten
bijstelling

totaal
2014

1.485
1.485

3
3

1.488
1.488

0
0

0

0
0

49

0

49

373

0

373

1.534

3

1.537

373

0

373

Mutatie reserve
Resultaat na bestemming

Lasten
bijstelling

* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014

Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product

Bedrag
incidenteel

Bijstellingen bestaand beleid
1 Bodemkwaliteitskaart

Bedrag
structureel

-3.000

Totaal

-3.000

Ad 1. Bodemkwaliteitskaart
Het budget dat in 2013 is gereserveerd voor de actualisatie van de bodemkwaliteitskaart is als
gevolg van vereist nader onderzoek en extra boring niet toereikend. Er is een extra budget van
€ 3.000 benodigd.
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13. Wonen en Leefomgeving
Portefeuillehouder

H.F. van Oosterhout / H. Heijerman / J.B. Wassink

Budgethouder

H. de Groot

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Wonen en Leefomgeving:
-

Ruimtelijke ordening
Volkshuisvesting
Bouwkunde gemeentelijke gebouwen
Bouwvergunningen
Bouwgrondexploitatie

A. Ruimtelijke ordening
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
Grote projecten
Opstellen centrumvisie Rolde
• Vaststelling van de centrumvisie Rolde die inzicht biedt in de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van:
1. het centrum van Rolde;
2. het gebied rondom de basisschool, De Boerhoorn en de voormalige garage Brands.
Overig
• Het behouden en waar mogelijk versterken van het huidige landschap en de woonomgeving.
• De gemeente Aa en Hunze verder ontwikkelen als een buitengewone woongemeente met hoge
omgevingskwaliteit, waar het ook goed recreëren en werken is.
• In de behoefte aan woonruimte voorzien door flexibele huisvesting, innovatieve woonvormen en het
toestaan van wooneenheden in vrijkomende boerderijen of monumentale panden.
• Energiezuinig (ver)bouwen stimuleren en ondersteunen door landelijke voorlichting te vertalen naar de
lokale situatie.

000000

Wat gaan we doen in 2014

Wanneer

Grote projecten
Opstellen centrumvisie Rolde
1. Uitvoering inrichting centrum Rolde.

2014
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Overig
1.

2.
000000

Verder uitvoering geven aan de vastgestelde “Toekomstvisie Gieten” met
nadruk op een visie op de toekomstige functie van de Schoolstraat en de
verdere herinrichting van de Stationsstraat e.o.
Uitvoeren van de actualisatie van de bestemmingsplannen Buitengebied.

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning

2014

2014
Wanneer

De verwachting is dat het bestemmingsplan Buitengebied in de loop van 2015 kan
worden vastgesteld. Gelet op de geboden ruimte (agrarische bouwblokken) duurt
het doorlopen van de MER-procedure langer dan gepland. Dit houdt met name
verband met stikstofdepositie (PAS-regeling) in relatie tot Natura 2000-gebieden.

000000

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
1.
2.

Het project bevindt zich momenteel in de uitvoeringsfase.
De reconstructie van het deel Boddeveld-Bussenbrink te Gieten (derde fase) is in voorbereiding
en is in april 2014 aan de raad voorgelegd.
In oktober 2014 is een voorlopig voorontwerp van het plan behandeld in het college. De raad is
over de planning geïnformeerd.

B. Volkshuisvesting
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
• De groei van de woningbouw afstemmen op de behoefte (maatwerk) met inachtneming van de
problematiek van ontgroening, vergrijzing en krimp.
• De doorstroming op de woningmarkt verder op gang brengen door het stimuleren van de bouw van
starterswoningen en levensloopbestendige woningen.
000000

Wat gaan we doen in 2014
1.
2.
3.
4.

000000

Wanneer

Deelname aan de diverse provincie-brede onderzoeken rondom het thema
krimp.
Monitoren en periodiek actualiseren van de afspraken met de
woningbouwcorporaties.
Het laten uitvoeren van de resterende woonwensenonderzoeken in de kernen
van de gemeente Aa en Hunze.
Het planologisch uitwerken van de resultaten van de gehouden
startersavonden.

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning

2014 e.v.
2014 e.v.
2014
2014

Wanneer

Starterswoningen
Bij raadsbesluit van 11 december 2013 heeft de raad ingestemd met de bouw en
exploitatie van 6 sociale energie nul huurwoningen in het plan Nooitgedacht. Eén en
ander is inmiddels aanbesteed. Naast de 6 woningen wordt de opdrachtnemer de
mogelijkheid geboden voor eigen rekening nog 6 woningen te bouwen. De bouw start
begin 2015.

000000

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.

Er wordt deelgenomen aan onderzoeken/overleggen rondom het thema krimp (continu proces).
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2.
3.
4.

De afspraken met de woningcorporaties worden middels bestuurlijk overleg gemonitord en
periodiek geactualiseerd.
Inmiddels zijn alle woonwensenonderzoeken uitgevoerd.
Met betrekking tot Eext, Annen, Grolloo en Gieterveen wordt de stand van zaken besproken in
de Commissie Leefomgeving d.d. 26 november 2014.

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

000000

Wat gaan we doen in 2014
1.

2.

3.

000000

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

Wanneer

Uitvoeren van het “Vergunningverlening & Handhavingsplan - Beleid en
uitvoeringsprogramma VROM toezicht en handhaving”. Het opstellen van het
vergunningenbeleid onderdeel uitmakend van het V & H plan.
De RUDD is naar verwachting op 1-1-2014 operationeel. Team backoffice dient
te worden aangepast als latende organisatie i.v.m. de taken die zijn overgaan
naar de RUDD.
Het beoordelen en verlenen van vergunningen, ontheffingen en meldingen
volgens de wetgeving rondom de Wabo (omgevingsvergunning).

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning

2014 e.v.

2014

2014

Wanneer

Het onderzoek naar mogelijkheden van het gebruik van zaaksysteem Triple C ter
vervanging van de Centricpakketten voor de afhandeling van Wabo beschikkingen is
opgestart in maart 2014.

000000

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
2.
3.

Het opstellen van dit beleid staat gepland voor dit jaar. Er vindt overleg plaats binnen de
noordelijke gemeenten om te bezien waar we elkaar op dit punt kunnen versterken.
De RUDD is per 1 januari 2014 operationeel.
Betreft een lopend proces.

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

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

Wat gaan we doen in 2014
1.
2.

Wanneer

Uitvoeren van het “Vergunningverlening & Handhavingsplan - Beleid en
uitvoeringsprogramma VROM toezicht en handhaving”.
Uitvoering geven aan plan van aanpak brandveiligheid en PBR op
recreatieterreinen.
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2014
2014

3.

000000

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

2014

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
2.
3.

Betreft een lopend proces.
Betreft een lopend proces.
Betreft een lopend proces.

D. Bouwgrondexploitatie
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
Grote projecten
Exploitatie plan Nooitgedacht
• Het realiseren van het woningbouwprogramma en het afsluiten van de exploitatie zonder verlies.
Overig
• Het voeren van een actieve grondpolitiek waarbij de groei van de woningbouw wordt afgestemd op de
behoefte (maatwerk) met inachtneming van de problematiek van ontgroening, vergrijzing en krimp.
• De doorstroming op de woningmarkt verder op gang brengen door het stimuleren van de bouw van
starterswoningen en levensloopbestendige woningen.
000000

Wat gaan we doen in 2014

Wanneer

Grote projecten
Exploitatie plan Nooitgedacht
1. Uitvoeren en exploiteren van het bestemmingsplan binnen de kaders van het
bestemmingsplan en de vastgestelde grondexploitatie.
Overig
1. Uitvoeren van de Nota Grondbeleid door o.a. het uitgeven van woningbouw- en
bedrijfskavels, het actief verkopen van overhoekjes en het doen van
strategische grondaankopen.
2. Specifieke aandacht vestigen op de exploitatie van het bedrijventerrein
Bloemakkers.
3. Uitvoeren van het vastgestelde overhoekenbeleid.

000000

2014-2020

2014

2014
2014

Wat hebben we bereikt t/m september 2014

1
2
3
4

Er is een gewijzigde grondexploitatie voor Nooitgedacht door de raad vastgesteld.
De Nota Grondbeleid wordt uitgevoerd (continu proces).
Er wordt specifiek aandacht besteed aan de exploitatie van het bedrijventerrein Bloemakkers te
Gieten.
Het overhoekenbeleid wordt uitgevoerd.
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Wat mag het kosten (x € 1.000)

begroot*
2014

Volkshuisvesting
Ruimtelijke ordening
Bouwkunde gemeentelijke gebouwen
Bouwvergunningen
Bouwgrondexploitatie
Resultaat voor bestemming

54

totaal
2014

begroot*
2014

6
15
6
588
2.375
2.990

1.295
1.226
129
1.141
3.409
7.200

1.793
1.847

1.349
1.226
129
1.141
5.249
9.094

0

0

0

7.200

1.847

9.047

Mutatie reserve
Resultaat na bestemming

Lasten
bijstelling

Baten
bijstelling

totaal
2014

320

195

326
15
6
463
2.375
3.185

2.561

1.793

4.354

5.551

1.988

7.539

-125

* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014

Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product

1
2
3
4
5
6
7

Bedrag
incidenteel

Bijstellingen bestaand beleid
Volkshuisvesting
Verkoop gemeentegrond
Verkoop overige overhoekjes
Sloop/ sanering woningen Schreierswijk Gasselternijveen
Bouwgrondexploitatie
Bestemmingsplan Gieterveen
Bestemmingsplan Nooitgedacht
Bestemmingsplan Bloemakkers
Omgevingsvergunningen
Leges omgevingsvergunningen
Overige volkhuisvesting
Gemeentelijk actieplan bevolkingsdaling
Totaal bestaand beleid

Mutatie reserves
8 Mutatie reserve grondbedrijf
Totaal bestaand beleid

Bedrag
structureel

250.000
20.000
-17.000
-143.000
-975.000
-625.000
-125.000
13.000
-1.652.000

1.793.000
141.000

Ad 1.

Verkoop gemeentegrond.
De gemeente heeft een bedrag van € 300.000 ontvangen voor de verkoop van gronden in
Gasselte aan de RWE. Op de gronden rust een boekwaarde van € 50.000. De boekwaarde
wordt verrekend met de opbrengst, waarna een netto opbrengst overblijft van € 250.000 die
wordt toegevoegd aan de VAR.
De verkoop van de overige overhoekjes levert na aftrek van kosten een bedrag ad € 20.000 op.

Ad 2.

Sloop/sanering woningen Schreierswijk Gasselternijveen
Woningstichting De Volmacht heeft in navolging van gemaakte afspraken uit 1983 gronden aan
de Schreierswijk te Gasselternijveen aan de gemeente geleverd. Het betreft de gronden van een
complex voormalige huurwoningen. De kosten van sloop en sanering bedragen naar
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verwachting € 17.000 (excl. Btw) en komen voor rekening van de gemeente.
Ad 3.

Bestemmingsplan Gieterveen
De herverkaveling van bestemmingsplan Gieterveen levert een negatief eindresultaat op van
€ 143.000. Het resultaat wordt ten laste gebracht van de Algemene Reserve van het grond
bedrijf.

Ad 4.

Bestemmingsplan Nooitgedacht
Dit najaar heeft een herijking plaatsgevonden van de “Marktvraag Nooitgedacht”. Bij de herijking
wordt een lager afgifte tempo van kavels geprognosticeerd dan het tempo waar vanuit wordt
gegaan bij de huidige exploitaties. Als gevolg de resultaten van de herijking wordt een
voorziening ingesteld van € 975.000. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de
inleiding en het hoofdstuk Grondbedrijf

Ad 5.

Bestemmingsplan Bloemakkers
Dit najaar heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de “Vraag naar bedrijventerreinen Aa en
Hunze 2014-2025”. Uit het onderzoek wordt een lager afgifte tempo van kavels
geprognosticeerd dan het tempo waar vanuit wordt gegaan bij de huidige exploitaties. Als
gevolg de resultaten van de herijking wordt een voorziening ingesteld van € 675.000. Voor een
uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de inleiding en het hoofdstuk Grondbedrijf

Ad 6.

Leges omgevingsvergunningen
Als gevolg van het achterblijven van de aanvragen voor omgevingsvergunningen voor wat
betreft aantallen en bouwkosten en doordat per 1 oktober 2014 het aantal vergunningsvrije
bouwwerken is toegenomen blijft de opbrengst van de leges achter bij de raming.

Ad 7.

Opstellen gemeentelijk actieplan bevolkingsdaling
Voor het opstellen van een gemeentelijk actieplan bevolkingsdaling is in 2011 een bedrag
opgenomen. De problematiek is inmiddels door rijk en provincie opgepakt. Een bedrag van
incidenteel € 13.000 is niet meer nodig.

Ad 8.

Mutatie algemene reserve grondbedrijf
Zie punt 3, 4 en 5
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14. Plattelands- en Natuurontwikkeling
Portefeuillehouder

H. Heijerman / J.B. Wassink

Budgethouder

H. de Groot

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Plattelands- en
Natuurontwikkeling:
- Plattelands- en natuurontwikkeling

Plattelands- en natuurontwikkeling
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
• Een vitaal platteland met leefbare dorpen en een gezonde plattelandseconomie.
• Doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken.
• Initiëren en uitvoeren van concrete projecten ter uitvoering van doelstellingen die voor het gebiedsgericht
beleid zijn geformuleerd en het daarvoor benutten van subsidiemogelijkheden met gebruik van regionale,
nationale en internationale samenwerkingsverbanden, met een zo groot mogelijke betrokkenheid van de
bewoners van het gebied.

000000

Wat gaan we doen in 2014

Wanneer

Grote projecten
Herontwikkeling Schaapskooi Balloërveld
1. - Herbouw schaapskooi en bouw dienstwoning
- Knooppunt Nationaal Park en landschapsherstel en – versterking (zie onder:
overig 10)

2014
2015

Overig
1.

2.

3.

Uitvoeren van projecten in het kader van de bestuursopdracht Bio-energie
door o.a. het initiëren van pilotprojecten voor toepassing van bio-energie,
gericht op economische versterking van de landbouw in combinatie met
andere ruimtelijke functies.
Uitwerking van Gronings model voor planvorming en deze werkwijze
integreren in de plansystematiek bestemmingsplan buitengebied in
samenwerking met MfD (Milieu Federatie Drenthe) en LTO-Noord.
Uitvoering projecten Agenda voor de Veenkoloniën, Gebiedsopgave Hunze,
Integrale Kansenkaart Drentsche Aa (IKK), Landschapsvisie Drentsche Aa, en
Beheers- Inrichtings- en Ontwikkelingsplan Drentsche Aa 2.0 (2012-2020)
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201 4

2014

2014
2014

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

000000

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning
3.

4.

5.

6.

8.

9.

000000

(prioritaire acties) Meerjaren-actieprogramma..
Uitvoeren dorpsomgevingsplannen: diverse kleinere projecten in kader van
Lokale Agenda’s (incidentele last van het budget ILG).
Realiseren projecten uit het plan van aanpak levend bezoekersnetwerk
Drentsche Aa gebied (de afronding van de toegangspoorten en knooppunten).
Natura 2000 Drentsche Aa mede opstellen van natuurbeheerplannen onder
regie van Dienst Landelijk Gebied.
Interactief uitwerken van de gekozen opstellingsvariant(en) uit de vastgestelde
Gebiedsvisie met bewoners en initiatiefnemers van windparken.
Mede opstellen van gebiedsagenda voor deelgebied Noord-Drenthe en ZuidOost Drenthe na besluit Gedeputeerde Staten inzake opheffing van de
gebiedscommissies per 1 april 2012. Het gebiedsgericht werken zal in Drenthe
anders vorm worden gegeven.
Uitvoering geven aan de realisatie van Toegangspoort Deurze.
Detaillering en uitvoering herinrichting knooppunt Balloo
(incidentele last van het resterend budget ILG)
Ontwerpen en uitvoeren herinrichting knooppunt Schipborg
(Kymmelsberg/Strubben) (incidentele last van het resterend budget ILG)

Aan de hier genoemde projecten kan worden toegevoegd de
Ontwikkelingsstrategie Landbouw en Innovatieprogramma Landbouw,
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor het GLB worden
gebiedscollectieven voor agrarische natuurbeheer voorbereid. Hierbij een
pilotgebied van 3500 hectare (Markeplan) rond Grolloo, Amen en
Broekstreek.
Voor diverse kleine projecten binnen het Drentsche Aa gebied
(bestedingenplan en Gebiedsfonds Drentsche Aa) komen incidentele uitgaven
ten laste van de reserve ILG.
Met Drentsche Aa partners wordt beleid voorbereid voor structureel beheer en
onderhoud (toegangspoorten en knooppunten) van het bezoekersnetwerk
Drentsche Aa.
Het opstellen van het beheerplan Natura 2000 Drentsche Aa is vertraagd door
het uitblijven van de programmatische aanpak stikstof (PAS).
e
Vaststellingsprocedure start 2 helft 2014.
Het mede opstellen van de gebiedsagenda’s maakt plaats voor het mede
opstellen van regionaal ontwikkelingskader en een lokale
ontwikkelingsstrategie (LOS) voor Zuidoost Drenthe t.b.v.
subsidieprogramma’s Vitaal Platteland en EU-Leader 3/POP. Het
gebiedsgericht werken zal in Drenthe anders vorm worden gegeven
(Subsidiegids Platteland).
Voor de Toegangspoort Deurze wordt aanvullend nog een waterspeelplaats
aangelegd (uitwerking thema waterbeleving)

2014
2014
2014
2014
2014

2014
2014
2014

Wanneer
2014-2015

2014

2014-2015

2014-2015

2014

2014

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.
2.
3.

4.

Er wordt op dit moment geen project uitgevoerd.
Het Gronings model wordt (integraal) overgenomen als werkwijze in het ontwerp bestemmingsplan
Buitengebied.
Het projectvoorstel is geïnitieerd voor ontwikkeling en productie van bio-based mini-turbine in het
kader van de Agenda Veenkoloniën door samenwerking overheid, bedrijfsleven en
kennisinstellingen/projectvoorstel is geïnitieerd voor grootschalige toepassing zonnepanelen op
agrarische bedrijfsgebouwen in kader van de Agenda Veenkoloniën.
De pilot Dorpsenergieplan Gasselternijveenschemond is afgerond met een beschreven systematiek
voor toepassing in andere dorpen. In de loop van het proces hebben al veel activiteiten
plaatsgevonden i.r.t. tot bewustwording en kennisontwikkeling onder begeleiding en regie van het
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Energiebureau veenkoloniën (i.s.m. Kenniswerkplaats veenkoloniën).
De laatste toegangspoorten en knooppunten worden aangelegd.
De inventarisaties zijn in 2013 uitgevoerd en er is gewerkt aan conceptmaatregelen ten behoeve van
de (natuur)doelstellingen. De geplande vaststellingsprocedure is nog niet gestart.
De gemeente adviseert het Rijk en initiatiefnemers via de projectgroep RCR en het bestuurlijk
platform RCR over verdere vormgeving van het proces realisatie windparken.
Onder regie van de provincie en STAMM is het traject is gestart voor het opstellen van het regionaal
ontwikkelingskader en LOS.
De Toegangspoort Deurze is in 2013 aangelegd en is inmiddels afgerond, inclusief de bij de
verwachte ontwikkelingen genoemde waterspeelplaats.
De in gezamenlijk overleg gemaakte schetsuitwerking van het ontwerp inrichtingsplan (2013) is
afgerond en de projectfinanciering is beschikbaar gesteld (raadsbesluit 11 maart 2014). Volgens de
planning start de uitvoering direct na de winter.

Wat mag het kosten (x € 1.000)

begroot*
2014

Plattelands- en natuurontwikkeling
Resultaat voor bestemming
Mutatie reserve
Resultaat na bestemming
* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
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Lasten
bijstelling

totaal
2014

begroot*
2014

Baten
bijstelling

totaal
2014

604
604

0

604
604

95
95

0

95
95

0

0

0

359

0

359

604

0

604

454

0

454

15. Recreatie en Toerisme
Portefeuillehouder

H.F. van Oosterhout / H. Heijerman

Budgethouder

H. de Groot / M. Jalving

Producten

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

Recreatie en toerisme
Speelvoorzieningen
Overige recreatieve voorzieningen
Openluchtrecreatie

A. Recreatie en Toerisme
A1. Recreatiebeleid
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
Grote projecten
Project ontwikkelingen Gasselterveld
• Een project waarin, binnen het gebied en de kaders van de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Gasselterveld,
een inventarisatie is gemaakt van concrete ontwikkelingen. Daarnaast wordt per concrete ontwikkeling
inzicht gegeven in de mogelijkheden voor de gemeente om de ontwikkeling te stimuleren en wordt inzicht
gegeven in de afstemming tussen de verschillende ontwikkelingen.
Overig
• Het duurzaam ontwikkelen en versterken van de toeristische en recreatieve sector, met inachtneming van
de bijzondere culturele, natuurlijke en landschappelijke waarden en de belangen van de inwoners van de
gemeente Aa en Hunze, waarbij het verbeteren van de leefbaarheid, het verhogen van bestedingen en
het scheppen van werkgelegenheid centraal staan.

000000

Wat gaan we doen in 2014

Wanneer

Grote projecten
Project Ontwikkelingen Gasselterveld
1. Stimuleren initiatiefnemers tot uitvoering mogelijke ontwikkelingen op basis van de
per ontwikkeling vastgestelde Projectmatige aanpak, o.a. realisatie Wildpark
Gasselterveld.
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2014

2. Zorgdragen voor een goede afstemming (bedrijfsmatige) ontwikkeling zandwinplas
en recreatieve- en natuurontwikkelingen op basis van Ruimtelijke
Ontwikkelingsvisie Gasselterveld.
Overig
1. Uitvoering geven aan de visie en het actieplan op het gebied van recreatie en
toerisme (TROP).
2. Participeren in fiets-, wandel- en ruiterpadenplan.
3. Deelname aan het project Geopark Hondsrug
4. Opstellen en uitvoeren plan mbt marketing en promotie van het toeristisch aanbod
in het Hunzegebied met als doel om het aantal bezoekers aan dit gebied in de
toekomst te handhaven cq. te vergroten
5. Herijken van het TROP.

000000

000000

Verwachte ontwikkelingen c.q. bijstelling planning

2014

2014
2014
2014
2014

2014

Wanneer

Na het succes van de themajaren Cultuurgemeente van Drenthe, Olympisch Aa en
Hunze en het jaar van de Duurzaamheid staat 2015 in het teken van het themajaar
Recreatie en Toerisme. Er zullen allerlei activiteiten worden opgezet om Aa en Hunze
als recreatiegemeente op de kaart te zetten. In het najaar van 2014 is met de
voorbereidingen van het nieuwe themajaar gestart.

2014

Er is een start gemaakt met het herijken van het Toeristisch Recreatief
OntwikkelingsPlan. Bij de totstandkoming van dit nieuwe beleidsplan zal de sector
nauw betrokken worden. Verwachting is dat het nieuwe plan in de eerste helft van
2015 kan worden vastgesteld.

2015

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1/2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Momenteel wordt er gewerkt aan een bestemmingsplan voor het visiegebied Gasselterveld,
waarin de diverse initiatieven zijn meegenomen. Ook de MER-procedure loopt. In april 2014 is
een subsidierapportage opgesteld met betrekking tot de realisatie van het Wildpark Gasselte.
Volgens Recron zouden vraag en aanbod in de verblijfsrecreatie in Drenthe niet meer in
evenwicht zijn in. Door de Provincie is hier een onderzoek naar gestart. De uitkomsten zijn op
24 april jl. gepresenteerd.
Begin 2014 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de folderpunten in de gemeente. Op basis
van die evaluatie is een nieuw folderpunt geopend in Deurze bij de Aanleg, tevens
toegangspoort voor de Drentsche Aa.
Naar aanleiding van de inventarisatie van de knelpunten bij de ruiterroutes is overleg geweest
met een aantal betrokken ondernemers. Dit onderwerp is ook meegenomen in de discussie die
gevoerd wordt in het kader van de bezuinigingen bij Staatsbosbeheer.
Op 5 september 2013 heeft het Europese Geopark Netwerk tijdens de 12e Conferentie in
Ascea (Italië) bekend gemaakt dat De Hondsrug de status van Europees Geopark krijgt. Begin
2014 is de Stichting Geopark de Hondsrug opgericht.
Per 22 januari jl. is door de gemeente een toeristisch regisseur in dienst genomen die
verantwoordelijk is voor de marketing en promotie van onze regio.
In het verlengde daarvan is de samenwerking met de gemeente Borger-Odoorn op gang
gekomen. Een eerste vorm van samenwerking komt tot uiting in een gezamenlijke
regiowebsite.
Intern zijn voorbereidingen getroffen voor het herijken van het TROP, mede in relatie tot de
Economische Koersnota. Een eerste verkennende bijeenkomst heeft plaatsgevonden met de
gemeenteraad. Ook is input gekregen vanuit de recreatiecommissie, met name vanuit de
Recron. Verwachting is dat het nieuwe beleidsplan in de eerste helft van 2015 kan worden
vastgesteld.
Nog voor de zomerperiode is een projectorganisatie ingericht die de organisatie van het
themajaar Recreatie en Toerisme voor haar rekening neemt. Deze organisatie is breed
opgezet, waarbij naast de sector Recreatie en Toerisme ook MKB, Sport, Cultuur en de
Natuurbeherende organisaties betrokken zijn. Doelstelling in de projectopdracht is tweeledig:
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1. Het aanbod op gebied van toeristisme, cultuur, sport en bedrijvigheid in onze gemeente
sterk, goed en breed onder de aandacht te brengen van de (potentiele) bezoeker/toerist
met als doel langer verblijf, meer bestedingen en terugkerende bezoekers;
2. Het stimuleren van de samenwerking tussen inwoners, ondernemers (toeristisch én MKB),
evenementen in het kader van sport en cultuur.
Op 20 oktober jl. was een eerste startbijeenkomst georganiseerd voor bedrijven en
organisaties.

B. Speelvoorzieningen
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
• In stand houden van veilige speelvoorzieningen.
000000

Wat gaan we doen in 2014
1.

000000

Wanneer

Evalueren en eventueel bijstellen huidige beleid inzake speelvoorzieningen.

2014

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.

Als gevolg van de bezuinigingen m.b.t. het speelvoorzieningenbeleid wordt terughoudend
omgegaan met verzoeken om subsidie voor nieuwe speelvoorzieningen en wordt volstaan met
het leveren van een financiële bijdrage in de vervanging van afgeschreven speeltoestellen.

Wat mag het kosten (x € 1.000)

begroot*
2014

Recreatie en toerisme
Speelvoorzieningen
Overige recreatieve voorzieningen
Openluchtrecreatie
Resultaat voor bestemming
Mutatie reserve
Resultaat na bestemming
* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014
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Lasten
bijstelling

Baten
bijstelling

totaal
2014

begroot*
2014

totaal
2014

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

403
108
5
256
772

-95
-3

-98

308
106
5
256
675

0

95

95

190

0

190

772

-3

770

190

0

190

Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product

Bedrag
incidenteel

Bijstellingen bestaand beleid
Recreatie en Toerisme
1 Recreatief Aa en Hunze

95.000

Jongerenontmoetingsplaats
2 Jongerenontmoetingsplaats

2.500

Totaal bijstellingen bestaand beleid

97.500

Mutaties reserves
3 Reserve incidentele dekkingsmiddelen

-95.000

Totaal bijstellingen bestaand beleid

2.500

Bedrag
structureel

Ad 1.

Recreatief Aa en Hunze
De gemeente staat in 2015 in het teken van het themajaar Recreatie en Toerisme. In het
beleidsplan 2014 is hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld. Een bedrag van € 95.000 wordt
niet meer in 2014 uitgegeven en toegevoegd aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.

Ad 2.

Jongerenontmoetingsplaats
Voor de realisatie van de jongerenontmoetingsplaats resteert een incidenteel bedrag van
€ 2.500 dat niet meer wordt uitgegeven.

Ad 3.

Mutatie bestemmingsreserves
Een bedrag van € 95.000 voor het themajaar Recreatie en Toerisme wordt niet meer in 2014
uitgegeven en toegevoegd aan de reserve incidentele dekkingsmiddelen.
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16. Financiën en Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder

H.F. van Oosterhout / J.B. Wassink

Budgethouder

F. Snoep / M. Jalving / H. de Groot /B. van Spronsen

Producten

De volgende producten vallen onder het programma Financiën en
Bedrijfsvoering:
-

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

Financiën en Bedrijfsvoering
Wat willen we bereiken in de bestuursperiode 2010-2014
Grote projecten
Nieuwe organisatie
• Een professionele organisatie voor de komende 10 jaar die flexibel genoeg is om burgers, bedrijven en
instellingen op een goede manier van dienst te zijn in een context van versneld op de gemeente
afkomende veranderingen.
Bezuinigingstraject 2012-2015
• Sluitende begrotingen in de jaren 2012-2015.
Overig
• Onze dienstverlening versterken en aanpassen aan de eisen van deze tijd, gebruikmakend van alle
nieuwe mogelijkheden die vooral de ICT-ondersteuning hierbij kan bieden.
• In onze organisatie een doorontwikkeling bewerkstelligen met een omslag van vooral specifieke
inhoudelijke deskundigheid naar een meer dienstverlenende instelling.
• Brede en flexibele inzetbaarheid van medewerkers in het licht van de ontwikkeling van een krappere
arbeidsmarkt en vergrijzing.
• In deze bestuursperiode in het personeelsbeleid de ontwikkeling van medewerkers centraal stellen.
• De kostendekkendheid van de gemeentelijke tarieven, binnen de wettelijke toegestane kaders, gefaseerd
verhogen tot 100%.
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000000

Wat gaan we doen in 2014

Wanneer

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

2014-2016

Overig
1. Uitvoering geven aan de plannen van de vier werkgroepen van de nieuwe
organisatie. Het betreft de werkgroepen: aantrekkelijke werkgever, organisatie
gegevens- en applicatiebeheer, facilitair servicepunt en integratie van beleid en
programmasturing.
2. In de vorm van organisatiebrede en individuele trainingen en opleidingen
werken aan de ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers.
3.

000000

Invulling geven aan de samenwerking met andere Drentse gemeenten, in het
bijzonder met de gemeenten Assen en Tynaarlo (samenwerking Drentsche
Aa).

2014-2015

2014-2015

Wat hebben we bereikt t/m september 2014
1.

2.

3.

De werkgroepen hebben een advies opgesteld. De adviezen van de werkgroepen ‘organisatie
gegevens- en applicatiebeheer’ en ‘facilitair servicepunt’ worden in de Samenwerking Drentsche
Aa meegenomen. De andere adviezen worden in de organisatie opgepakt.
Individuele medewerkers hebben diverse trainingen gevolgd en groepen van medewerkers zijn
getraind op het gebied van onder andere burgerparticipatie, timemanagement en
communicatieve vaardigheden. In de Samenwerking Drentsche Aa is duurzame inzetbaarheid
één van de thema’s. Zo is er bijvoorbeeld gezamenlijk een bijeenkomst voor medewerkers in De
Kolk georganiseerd.
De drie gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo gaan vanaf nu vaart maken met hun
onderlinge samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. De gemeente Noordenveld heeft
voor een andere weg gekozen. Het uitgangspunt is dat de gemeenten als netwerkorganisatie
met elkaar de verbinding maken. Een ambtelijke fusie en/of samenvoeging van de gemeenten is
niet aan de orde. De onderwerpen waarop de samenwerking zich richt, zijn in elk geval
gemeentelijke belastingen, ICT, inkoop, personeels- en salarisadministratie, duurzame
inzetbaarheid (personeel), Arbo, facilitaire zaken, juridische functie, gemeentelijk materieel en
BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie).
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Wat mag het kosten (x € 1.000)

begroot*
2014

Lasten
bijstelling

Baten
bijstelling

totaal
2014

begroot*
2014

totaal
2014

23.312
56
4.804
2.070
495
0
67
210
31.014

465

465

23.777
56
4.804
2.070
495
0
67
210
31.479

Algemene uitkering
Algemene baten en lasten
Gemeentelijke belastingen
Geldleningen en uitzettingen lang
Nutsbedrijven
Uitvoering wet WOZ
Overige financiële middelen
Saldo van kostenplaatsen
Resultaat voor bestemming

0
375
195
152
77
260
0
492
1.551

0
-45

30
-16

0
330
195
152
77
260
0
522
1.536

Mutatie reserve

1.645

74

1.719

4.252

193

4.445

Resultaat na bestemming

3.196

59

3.355

35.266

658

35.924

* begroot inclusief vastgestelde begrotingswijzigingen 2014

Toelichting bijstelling(en)
Nr. Product

Bedrag
incidenteel

Bedrag
structureel

Bijstellingen bestaand beleid
Algemene uitkering
Algemene uitkering effect mei- en septemberciculaire
Stelpost Algemene Uitkering Compensatie Wctg/Cer

465.000
92.000

2
3

Algemene baten en lasten
Stelpost voordeel inkoopbeleid
Onvoorzien

-70.000
23.000

4
5
6
7

Saldo van kostenplaatsen
Frictiekosten nieuwe organisatie
Huuropbrengst gemeentehuis
Telecommunicatie/automatisering
Basiskaart grootschalige topografie

100.000
-11.000
x

Totaal bijstellingen bestaand beleid

599.000

-5.500

x
599.000

5.500
0

1

8

-5.500

Mutatie reserves
Mutatie bestemmingsreserves

Ad 1.

Algemene Uitkering
De bijstelling van € 465.000 is het saldo van het effect van de mei- en septembercirculaire 2014
ten aanzien van de jaarschijf 2014. Van het voordeel wordt een bedrag van € 83.000
gereserveerd voor de decentralisatie-uitkering koopkrachttegemoetkoming. De reservering en de
toelichting zijn opgenomen bij programma 8.
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Stelpost Algemene Uitkering: compensatie Wtcg/Cer
Betreft een stelpost binnen de decentralisatie-uitkering Wmo. Verloopt budgettair neutraal. Voor
een toelichting zie programma 8.
Ad 2.

Stelpost voordeel inkoopbeleid
Bij de bezuinigingen in 2010 is een bedrag opgenomen voor te behalen inkoopvoordelen. Door
middel van een mix van maatregelen (zoals andere gunningscriteria, langere looptijd contracten,
samenwerking tussen gemeenten intensiveren, verruiming toegang overheidsopdrachten) is het
mogelijk om structurele voordelen te behalen. Het probleem is dat de voordelen die door de
inspanning van inkoop worden gerealiseerd in de praktijk meestal niet direct financieel toe te
rekenen zijn aan een specifieke post. Daarnaast speelt ook een rol dat voordelen op bepaalde
posten (bijvoorbeeld riolering en afval) niet leiden tot bezuinigingen, maar lagere tarieven. Van
de oorspronkelijke bezuinigingstaakstelling van € 150.000 resteert nog een bedrag van € 70.000.
De taakstelling wordt in 2014 niet gerealiseerd. In het beleidsplan 2015 zal worden voorgesteld
de resterende taakstelling in mindering te brengen op de trendmatige verhoging van alle kosten.
Op deze manier wordt de taakstelling structureel gerealiseerd.

Ad. 3

Onvoorzien
Voor de onttrekking uit de raming voor onvoorzien moet een voorstel aan de raad worden
gedaan. Op het moment van vaststelling van deze najaarsnota wordt daar geen beroep meer op
gedaan. Incidenteel voordeel € 23.000.

Ad. 4

Frictiekosten nieuwe organisatie
Voor de nieuwe organisatie is een incidenteel bedrag van € 100.000 niet meer nodig. Het
bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Ad. 5

Huur gemeentehuis
Noordermaat heeft per 1 juli 2014 de huur van het gemeentehuis opgezegd. Dit betekent een
nadeel van € 11.000 dat vooralsnog incidenteel wordt meegenomen.

Ad. 6

Telecommunicatie/Automatisering netwerk
In verband met het steeds verder in elkaar schuiven van de functies telecommunicatie en
automatisering netwerk kan het budget voor telecommunicatie worden samengevoegd met het
budget voor automatisering. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal.

Ad. 7

Basiskaart grootschalige topografie
Vanuit de reserve incidentele dekkingsmiddelen, overschot automatisering 2011, moet nog een
bedrag worden toegevoegd aan het budget voor het opstellen van de basiskaart grootschalige
topografie (BGT) De kosten daarvoor worden geraamd op € 135.000. Daarvan is € 113.000
incidenteel ten behoeve van het uitbesteden van de opbouw van de kaart en € 22.000 voor de
aanschaf van hard- en software, afschrijving 5 jaar, rente 5% kapitaallast € 5.500.

Ad. 8

Mutatie reserves
De aanschaf van het office 2010 pakket is als gevolg van het grote aantal licenties duurder
uitgevallen. Een bedrag ad € 52.000 kan vanuit de reserve incidentele dekkingsmiddelen,
overschot automatisering 2010, ten gunste van de reserve ter dekking kapitaallasten Office
2010.
Zie verder punt 6.
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3. Totaal bijstellingen – Onderdeel “Bezuinigingen 2014”

- nadeel + voordeel

Programma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Lasten
Bedrag
incidenteel

Bestuur
Publiekszaken
Openbare orde en veiligheid
Economische zaken
Onderwijs
Cultuur
Sport
Sociale zaken
Welzijn
Gemeentelijke afvaltaken
Openbare werken/ verkeer en vervoer
Milieu
Wonen en leefomgeving
Plattelands- en natuurontwikkeling
Recreatie en toerisme
Financiën en bedrijfsvoering

Baten
Bedrag
structureel

Bedrag
incidenteel

Bedrag
structureel

0

0

-40.000

Totaal

0
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-40.000

Totaal bijstellingen overige najaarsnota 2014
- nadeel + voordeel

Programma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Bestuur
Publiekszaken
Openbare orde en veiligheid
Economische zaken
Onderwijs
Cultuur
Sport
Sociale zaken
Welzijn
Gemeentelijke afvaltaken
Openbare werken/ verkeer en vervoer
Milieu
Wonen en leefomgeving
Plattelands- en natuurontwikkeling
Recreatie en toerisme
Financiën en bedrijfsvoering
Totaal

Mutatie bestemmingsreserves
1 Reserve incidentele dekkingsmiddelen
7 Reserve kapl kunstgrasveld Annen
7 Reserve kapl verlichting veld
Gasselternijveen
9 Reserve grote projecten
9 Reserve WMO
11 Reserve incidentele dekkingsmiddelen
13 Algemene reserve grondbedrijf
15 Reserve incidentele dekkingsmiddelen
16 Rerserve dekking kapitaallasten Office
2010
16 Reserve dekking kapitaallasten
basiskaart grootschalige topografie
16 Reserve incidentele dekkingsmiddelen
Totaal mutatie reserves
Saldo na bestemming

Lasten
Bedrag
incidenteel

Baten
Bedrag
structureel

94.000
9.000
-2.500
-56.000
95.000
375.000
-1.215.000
124.000

Bedrag
incidenteel

Bedrag
structureel

-75.000
-17.500
56.000
-46.000
967.000
170.000

1.065.000
-3.000
-1.847.000

195.000

97.500
32.000

-5.500

454.000

-1.232.000

-51.500

1.749.500

-100.000
-395.000

0

46.000

-5.700
-70.000
-200.000
-800.000
1.793.000
-95.000
-52.000
-22.000

5.500

-1.739.700

0

187.000
1.980.000

-2.971.700

-51.500

3.729.500
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51.500
51.500

4. Voortgang kredieten
In dit hoofdstuk wordt per krediet een toelichting gegeven op de stand van zaken. De kredieten vinden
hun oorsprong in de besluitvorming van de afgelopen jaren. In de kolom begrotingswijziging van de
overzichten op de volgende pagina’s wordt verwezen naar het jaar waarin het besluit is genomen en
het nummer van de wijziging.
Er is een driedeling gemaakt in kredieten die afgerond zijn, in uitvoering zijn en kredieten die niet
gestart zijn. Hierbij gaat het om een totaal beschikbaar bedrag van € 15,8 miljoen per 1 januari 2014.
Van dit bedrag is € 2,1 miljoen afgerond, € 10,7 miljoen in uitvoering en € 3,0 miljoen niet gestart.
Bij de kredieten in uitvoering zijn geen bijzonderheden te vermelden.
Bij de nog niet-gestarte kredieten gaat het om een totaal bedrag van € 3,0 miljoen per 1 januari 2014.
Voor wat betreft de niet-gestarte kredieten is de verklaring voornamelijk te vinden in de te behalen
efficiency als gevolg van het samenvoegen met investeringen in het komende jaar, de samenwerking
met andere gemeenten en andere (externe) ontwikkelingen. Voor de niet-gestarte kredieten geldt dat
het college zorgvuldig de noodzaak van de projecten zal blijven afwegen in het kader van de
bezuinigingen die nu en in de toekomst op de gemeente Aa en Hunze afkomen. Daarbij zijn we ons
bewust van de rol die ook de lokale overheid speelt bij de stimulering van economische activiteiten.
Er is een positief saldo (minder kosten gemaakt ten opzichte van het aangevraagde krediet) behaald
op de afgeronde kredieten, waarbij een bedrag van in totaal € 437.000 is meegenomen in de
bijstellingen op de programma’s.
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1. Afgerond

Progr.

1

Omschrijving

Begr.
Wijz.

Beschikbaar
Budget 1-1-2014

besteed
2014

saldo
okt-14

Toelichting

06/2012

9.362

0

2

Aanschaf I-pads voor raad en
cie
Modernisering GBA

102/2013

19.000

0

2

Verkiezingen 2014

102/2014

31.000

31.000

6

Archief restant 2009

5.000

0

5

72.500

85.938

7

Tijdelijke huisvesting Nassau
college
Zonnepanelen de Goorns

115/2010
110/2014
12/2014
10/2014

41.750

40.469

1.281

7

Zonnepanelen de Wendeling

10/2014

6.772

18.882

-12.110

7

02/2012
110/2014
02/2012

9.114

12.353

-3.239

3.301

0

3.301 Financiële afwikkeling volgt

02/2012

3.546

0

3.546 Financiële afwikkeling volgt

02/2012

7.777

0

7.777 Financiële afwikkeling volgt

02/2012

4.279

411

7

Renovatie trainingsveld Hoogte
ter Heide
Aanbr.beregeningsinstallatie
Grolloo
Herstelwerkzaamheden
Sportpark Boerbos
Wegwerken achterstallig
onderhoud Sportpark Boerbos
Gebouw voetbalcomplex
Gasselternijveen
Kunstgrasveld v.v. Annen

01/2014

375.000

394.131

9

Basisgezondheidszorg

110/2014

24.124

9

Investering MFC
Gasselternijveen algemeen

05/2012

572.535

486.365

9

Aankoop grond t.b.v. MFC
Gasselternijveen

05/2012

58.776

0

9

07/2013

40.000

40.000

11
9

Realisatie kinderopvang MFC
Gasselternijveen
Ontsluiten Spijkerboorsdijk
Zonnepanelen de Boerhoorn

110/2014
10/2014

20.000
54.995

19.840
69.355

11

Verkeersveiligheid 2010

01/2010
20/2010
Vervangen riolering Veenakkers 116/2012

20.715

13.750

-43.366

0

7
6
6
6

11

11
11

9.362 I-pads zijn verstrekt, financiele afwikkeling volgt
19.000 Project wacht op herstart overheid. Na herstart wordt
bekeken wat nodig is. Wordt in de najaarsnota 2014
ingeboekt. Zie programma 2
0 De extra incidentele budgetten voor de gemeenteraadsen europese verkiezing zijn toereikend.
5.000 Maakt onderdeel uit van de dekkingsmiddelen
cultuurnota.Financiële afrekening volgt.
-13.438 Afgerond financiële afwikkeling volgt

3.868
-19.131 Oplevering volgt. Tekort wordt meegenomen in de
najaarsnota op programma 7 sport.
24.124 Bedrag wordt ingeboekt en meegenomen in de
najaarsnota 2014. Zie programma 9.
86.170 De schoolgebouwen zijn in november 2013 opgeleverd.
De 2e fase half april 2014. Financiële afrekening volgt
58.776 De schoolgebouwen worden in november 2013
opgeleverd. De 2e fase half april 2014. Financiële
afrekening volgt
0 De schoolgebouwen zijn in november 2013 opgeleverd.
De 2e fase half april 2014.
160
-14.360 Financiële afwikkeling volgt
6.965 Project afgerond.
-43.366 Het bestede bedrag past binnen de oorspronkelijke
raming. Het voordeel hiervan is verrekend in de
rioolheffing. Het opgevoerde krediet is abusievelijk te
laag opgevoerd. Verrekening heeft plaats gevonden in
berekening van de rioolheffing 2015
-838
3.234

106/2012
111e/2013

578
137.250

1.416
134.016

130/2014

46.671

38.456

103/2013

0

4.845

-4.845 Project was afgerond. Nagekomen factuur.

116/2013

31.271

124

31.147 Verrekening vindt plaats met de rioolheffing

20/2011

13.000

0

15

Renovatie rioolgemalen 2012
Relinen projecten de Bartelaar
Annen, de Hoek Annen,
Schaapstreek Eext, de Bosrand
Rolde 2013
Verv.riool Ing WIC van
Veelenweg Gasselternijveen
Vervangen riolering Wilgenroos,
e.o.Gieten
Vervangen riolering
Plantsoenstraat
Gasselternijveen
Opstellen gemeentelijk actieplan
bevolkingsdaling
Jongerenontmoetingsplaats

2.516

53

16

Civision Onderwijs

01/2013

19.865

0

16

Vervanging hardware
werkplekken 2013

01/2013

5.193

59.312

16

Virtualisatie software 2012

01/2012

27.500

0

16
16

Ipads- Cie leden
Geluidsinstallatie raadszaal

01/2014
10/2014

10.000
59.000

0
58.768

16

Aankoop Oelenboom 10, Gieten 11/2014
gebouw
Aankoop Oelenboom 10, Gieten 11/2014
grond

341.500

341.049

165.000

165.000

0

2.195.524

2.015.533

179.991

11
11
11

13

16

09/01

80

8.215

13.000 Bedrag wordt ingeboekt en meegenomen in de
najaarsnota 2014. Zie programma 13.
2.463 Bedrag wordt als voordeel meegenomen in de
najaarsnota 2014
19.865 Verrekening van de kapitaallasten vindt plaatsbij de
jaarrekening 2014
-54.119 Uitvoering is in het najaar van 2013 gestart en liep door
in het eerste kwartaal van 2014. Financiele afwikkeling
volgt nog in relatie met vervanging serverpark.
27.500 Financiële afwikkeling volgt nog, wordt betrokken bij
vervanging werkplekken en serverpark.
10.000 I-pads zijn verstrekt, financiele afwikkeling volgt
232 Uitgaven hebben plaats gevonden in 2013, worden nog
overgeboekt
451
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2. In uitvoering

Progr.

Omschrijving

Begr.
Wijz.

Beschikbaar
Budget 1-1-2014

besteed
2014

Extra budget sponsorbeleid
2010/2012/2013/2014
Strategische toekomstvisie

1/2012 1/201

24.120

26.930

09/06/20
10/2014

65.854

0

1

Communicatie en
burgerparticipatie

94.959

29.332

1

Burgerparticipatie lokale
initiatieven
Onderzoeksplan Begraafplaats
Gasselte
Aanpassing begraafplaats
Gasselte

01/2011 en
01/2012 en
01/2013
102/2014
102/2014

50.000

0

08/01

19.085

0

10/01
20/2010

164.448

124.337

1
1

2
2

saldo
okt-14

-2.810 Bedrag wordt ingezet in 2014
65.854 Het resterende budget is bedoeld voor
organisatieontwikkeling i.r.t. toekomstvisie en wordt
gebruikt ter ondersteuning van de werkgroepen mbt de
nieuwe organisatie.
65.627 Er ligt een notitie met een uitvoeringsplan. Er zijn drie
zaken waarmee concreet aan de slag wordt gegaan;
afvalbeleid, koopcentra en zelfsturend dorp.
50.000 De adviescommissie werkt aan de advisering omtrent
de uitvoering van de projecten/voorstellen
19.085 Project in uitvoering. Budget wordt betrokken bij de
uitvoering aanpassing.
40.111 Het opstellen van het kapplan voor de aanwezige
bomen heeft voor vertraging in de uitvoering gezorgd.
De werkzaamheden worden uitgevoerd. Naar
verwachting is het projecteind 2014 geheel afgerond.
455.322 De verschillende alternatieven voor de uitbreiding van
de begraafplaats Rolde worden nog onderzocht. Zodra
meer duidelijkheid hierover onstaat zal een
voorkeursalternatief worden uitgewerkt.Ter
overbrugging is op de huidige begraafplaats extra
capaciteit gerealiseerd (ongeveer voor 2 jaar).

2

Krediet herstructurering
begraafplaats Rolde

110/2012

466.572

11.250

3

Burgernet

10/2013

12.000

344

5

Klimaatvoorziening
schoolgebouwen
Cultuurnota bijdrage 2014
festivals

05/2014

100.000

0

01/2014

25.500

21.000

6

Uitvoering pilot cult.
Amateurveld in 2009

08/20

11.500

0

6

Bijdrage cultuurprojecten

09/07/102

21.598

1.025

6
6

Huus van de toal
Selfservice bibliotheek

01/2014
13/2010

2.500
11.185

0
0

6

Indicatieve kaart mbt
archeologische en
cultuurhistorische waarden

01/2009
113/2011

100.454

8.627

6

Molenbiotoop Hazewind Gieten div.

93.116

0

6

Vervangen beelden

40.000

0

7

Sportaccommodaties Algemeen 2012
harmonisatie

8.112

6.846

5

Ver- nieuwbouw Dr.
Nassaucollege

0

26.655

5

OLP+ meubilair tijd.huisvest. Dr. 12/2014
Nassaucollege
Vervanging gymmaterialen 2014 01/2014

16.650

0

20.000

13.605

15/2013

27.000

0

107/2014

40.000

29.482

10.518 oplevering eind 2014

107/2014

30.000

29.215

785 oplevering eind 2014

02/2012

41.252

29.215

01/2012

15.303

81 0

6

7
7
6
6
6
8

Brandmeldinstallatie
Burg.Lambertshal
Renovatie veld voetbalcomplex
Gasselternijveen
Renovatie veld voetbalcomplex
Hoogte der Heide
Herstelwerkzaamheden
voetbalcomplex Gasselte
Leerwerktrajecten 2012

10/2013

geen

Toelichting

11.656 Deel van structureel budget al uitgegeven. Besteding
incidenteel deel in 2014.
100.000 Het project is gestart. Eind 2014 gereed.
4.500 Er wordt in 2014 voor diverse festivals een subsidie
verstrekt. Uitvoering van cultuurnota.
11.500 In uitvoering, is onderdeel van de cultuurnota, restant uit
voorgaande jaren. Uitvoering van cultuurnota.
20.573 In uitvoering, meegenomen in cultuurnota. Budget blijft
beschikbaar voor uitvoering in 2014. Uitvoering van
cultuurnota.
2.500 Subsidie wordt verstrekt
11.185 Het gemeentelijk deel van de projectkosten komt uit
rijksmiddelen t.b.v. bibliotheekvernieuwing( € 8.000) en
de reserve kunst-, cultuur en vrijwilligersbeleid (€
17.000) De selfservice wordt achtereenvolgens in de 4
vestigingen ingevoerd met tussentijds evaluatie. Eerste
selfservice in gebruik genomen. Het project wordt met
de verhuizing van de bibliotheek naar het MFC
Gasselternijveen afgerond. Afrekening in 2014.
91.827 De archeologische beleidsadvieskaart is inmiddels
gereed. De volgende fase is de cultuurhistorische
waardekaart. Aan het inkooptraject van de CHWkaart
wordt momenteel gewerkt.
De inhoudelijke afronding hiervan zal naar verwachting
2014 zijn. Het traject van bestuurlijke vaststelling vindt
plaats in 2015. Een bedrag van € 25.000 is niet meer
nodig en wordt ingeboekt bij de najaarsnota 2014. Zie
programma 6.
93.116 Heroverwogen door college. Er wordt verder geen
uitvoering meer aan gegeven. Een bedrag van € 70.000
is niet meer nodig en wordt als voordeel meegenomen
in de najaarsnota 2014.
40.000 Budget toegekend bij beleidsplan 2013. Project is
opgestart . Opdracht is verstrekt , past binnen budget.
1.266 Bedrag blijft beschikbaar voor 2014.

-26.655 Vooruitlopend op de beschikbaarstelling van het krediet
voor de vernieuwbouw in de begrotingsvergadering
2015 zijn er al kosten gemaakt die verrekend worden
met het krediet.
16.650 In afwachting van verantwoording volgt uitbetaling in
2014
6.395 Op basis van uitgevoerde inspecties vindt vervanging
plaats.
27.000 In voorbereiding. Uitvoering 4e kwartaal 2014.

12.037 Het budget is een uitvloeisel van de harmonisatie van
de voetbalaccommodaties. Uitvoering in 2014
15.303 Uit dit budget worden de BBL medewerkers bekostigd.

2. In uitvoering

Progr.

Omschrijving

Begr.
Wijz.

Beschikbaar
Budget 1-1-2014

besteed
2014

8

Leerwerktrajecten 2013

01/2013

45.000

23.880

8

Opstartbijdrage Stichting
Leergeld
Bijdrage problematiek Eext

10/2013

10.000

0

10/2014

12.500

0

09/119

15.933

677

15/2013

100.000

0

9
9

saldo
okt-14

Toelichting

21.120 Uit dit budget worden de BBL medewerkers bekostigd.
10.000 Wordt gedekt uit de reserve sociaal beleid. Wordt
opgestart i.s.m. Assen en Tynaarlo.
12.500 Afronding laatste kwartaal 2014

9

Project vandalisme en
middelengebruik
Peuterspeelzalen 2013

9

Healthy Ageing

10/2013
01/2014

60.000

8.000

11

Wegreconstructie i.v.m.
rioleringswerkzaamheden

01/2013
01/2014

200.000

0

11
11

Akoestisch onderzoek N33
Verkeersmaatregelen
Julianalaan
Restant 2013 afkomstig van
Stationsstraat

10/2013
01/2014

5.066
100.000

0
0

01/2012

83.836

4.650

11

Centrumplan Gieten 2e fase /
Stationsstraat Gieten 2e fase

01/2012

206.796

0

11

Uitvoeren centrumvisie Rolde

01/2012
01/2014
08/2014

1.639.697

146.036

11

01/2013

480.454

285.535

01/2012

80.000

9.200

01/2013
110/2014

45.000

0

9

Budget herinrichting
winkelcentrum d'Anloop
Parkeren geld voor aanleg en
onderhoud fietspaden
Verkeers- en
vervoersmaatregelen budget
2013
Brandmeldinstallatie Boerhoorn

15/2013

27.000

0

11

Bijdrage verdubbeling N33

01/2009
15/2010

450.000

0

10

Zonnepanelen afvalbrengstation 10/2014

39.742

45.772

11

Openbare verlichting 2012

185.910

125.342

11
11

Verkeersveiligheid 2011
11/01
Wateroverlast Oosterveld Rolde 103/2013

21.082
79.154

1.714
11.762

11
11
11
11

107/2013
106/2014
geen
geen

161.463
80.000
50.000
236.752

48.785
0
2.020

112.678
80.000
50.000
234.733

geen

160.387

9.550

150.838 Is aanbesteed, uitvoering eind 2014.

geen

34.000

11

Renovatie rioolgemalen 2013
Meetplan riolering
Deelreparaties verspreid 2013
Vervangen riolering Julianalaan
Gieten 1e fase
Vervangen riolering Kerkstraat
Gasselte
Vervangen bergingsleiding
Grolloërstraat Rolde
Monitoring eiken processierups

110/2014

26.544

15.451

11

Budget 2014 Bomenonderhoud 01/2014

200.000

77.813

12

Invoeringskosten RUD

10/2013

37.900

19.000

12

Duurzaamheid
energiebesparing

01/2012,
105/2013

276.689

137.722

11

11
11

11
11

01/2012

82

15.256 Bedrag wordt betrokken bij de uitvoering van de nota
gezondheidsbeleid.
100.000 Budget is gereserveerd voor verwachte aanvullende
frictiekosten binnen de kinderopvangorganisaties a.g.v.
de harmonisatie kindvoorzieningen en de
bezuinigingstaakstelling binnen de SWAH. Afrekening
volgt.
52.000 Budget toegekend bij beleidsplan 2013 van € 20.000. In
2014 verhoogd met € 40.000. Wordt gedekt uit de
reserve WMO. Momenteel wordt gewerkt aan het
uitwerkingsplan.
200.000 Wordt betrokken bij de rioleringswerken aan de
Julianalaan in Gieten, de Kerkstraat in Gasselte
(uitvoering 2e halfjaar 2014) en de Plantsoenstraat in
Gasselternijveen.
5.066 De opdracht is verstrekt. Afronding in 2014.
100.000 In voorbereiding
79.186 Betreft restantbudget Stationsstraat Gieten, Wordt
meegenomen in de volgende fase van de ontwikkeling
centrum Gieten (entree Boddeveld/bussenbrink)
Voorbereiding tweede halfjaar 2014. Uitvoering 2015.
Budget blijft beschikbaar voor 2015.
206.796 Voor dit project is in 2012 ISV subsidie verkregen.
Uitvoering start na planvorming. Dekking via reserves
en bijdragen derden.
1.493.661 In uitvoering. Afronding 1e helft 2015. Door
aanbestedingsvoordeel is een bedrag van € 183.000
niet nodig. Voordeel wordt meegenomen in de
najaarsnota 2014.
194.919 Project afgerond, financële afwikkeling volgt.
70.800 Betreft upgraden recreatieve fietspaden. Voorbereiding
gestart.
45.000 Het budget wordt gekoppeld aan verschillende
projecten.
27.000 Beschikbaar gesteld bij de najaarnota 2013. In
voorbereiding. Uitvoering 4e kwartaal 2014
450.000 In voorbereiding. Afhankelijk van uitvoering door
rijkswaterstaat. Geen werkzaamheden voor gemeente.
Uitbetaling na voltooiing project. Vermoedelijk begin
2015.
-6.030 Financiële afwikkeling volgt
60.568 Per 1 september 2013 is een nieuwe organisatie opzet
gestart. Planvorming via de nieuwe organisatie is eind
2013 gestart. Uitvoering in 2014.
19.368 Project komgrens Grolloo nog in overweging
67.392 Planvoorbereiding gereed. Uitvoering 2014/2015
Uitvoering loopt
Meetplan gereed, uitvoering eind 2014.
Wordt ingezet bij vervanging riolering Kerkstraat
Uitvoering 2014/2015

34.000 Dit werk lift mee bij uitvoering centrumvisie Rolde.
Uitvoering 2014.
11.093 Bedragen uit voorgaande jaren blijven gereserveerd
voor monitoring in 2014.
122.187 Extra incidenteel budget voor 2014 achterstallig
onderhoud
18.900 De transitiekosten RudD (vanuit de AU) worden
gebruikt ter dekking van het nadeel van de invoering
RudD in de jaren 2014 en 2015. Het besteed bedrag is
verwerkt als BGW op programma 16.
138.967 Uitvoering vindt plaats conform duurzaamheidsvisie en
uitvoeringsplan welke door de raad in 2012 zijn
vastgesteld. Deel van het budget gaat naar bijdrage tbv
dorpshuizenvoor aanschaf zonnepanelen. Het overige
deel wordt gebruikt voor zonnepanelen op
gemeentelijke gebouwen. Beide projecten zijn inmiddels
gegund en in uitvoering.

2. In uitvoering

Progr.

Omschrijving

Begr.
Wijz.

Beschikbaar
Budget 1-1-2014

besteed
2014

10.000

0

12

Duurzaamheid zwembad
Zwanemeer

01/2012,
01/2013,
105/2013

13

Bouw energie neutrale
huurwoningen

06/2014

1.100.000

3.812

13

Woonwensenonderzoek

01/2012

34.466

10.629

13

MER, Structuurplan en
budgetten externe inhuur tbv
ADHB

09/20

33.782

24.129

13

Diverse budgetten handhaving
2005 -2011

59.199

13.692

13

Uitvoeren plan van aanpak
brandveiligheid

10/2013
110/2014

69.692

59.122

13

Knelpunten 2014 integraal
toezicht en handhaving

104/2014

80.000

48.559

14

Bijdrage Kymelsberg Schipborg 11/109

5.000

5.000

14

Project voorl.comm.NL
Drensche Aa
Toegangspoort Deurze

10/2014

13.750

8.598

2013/03

231.685

101.714

14

saldo
okt-14

Toelichting

10.000 Uitvoering vindt plaats conform duurzaamheidsvisie en
uitvoeringsplan welke door de raad in 2012 zijn
vastgesteld. A.g.v. technische problemen is de
plaatsing uitgesteld tot het volgend seizoen (2015).
1.096.189 Advies aanbesteding is in B&W vastgesteld. Het project
is inmiddels gegund. Start van de bouw 1e helft 2015.
23.837 Hiervan was een bedrag ad € 15.000 bestemd voor
woonwensenonderzoeken in de kernen Rolde, Gieten
en Gasselternijveenschemond. Bij het beleidsplan 2012
is nog een bedrag ad € 35.000 hieraan toegevoegd om
een "gemeentedekkend" woonwensenonderzoek uit te
voeren.
9.653 Hoort bij uitvoering ADHB, o.a. bestemmingsplan
buitengebied. Onderdeel structuurplan en
bestemmingsplan Buitengebied zijn aanbesteed.
Overschotten en tekorten worden verrekend met de
reserve ADHB. Project loopt door tot in 2015.
45.507 Projecten lopen. Uitvoering gekoppeld aan plan
vergunningverlening en handhaving. Een bedrag van ca
€ 40.000 is bestemd voor handhaving Permanente
Bewoning Recreatie. Dit is een doorlopend proces.
10.570 Voor dit project is bij het beleidsplan 2013 een bedrag
ad € 100.000 opgenomen. Project is in uitvoering. Bij de
begroting 2015 zijn voor het vervolg van het project
extra middelen gevraagd.
31.441 Betreft het budget vanuit de knelpuntenanalyse bij de
AP 2014. Is bestemd voor inhuur personeel toezicht en
handhaving. Personeel is gecontracteerd en inmiddels
ingezet binnen de uit te voeren werkzaanheden
0 Project is mei 2014 ism dorpsbelangen Schipborg en
Staatsbosbeheer nieuw leven ingeblazen.
5.152 Budget is voor een periode van twee jaar.
129.971 Uitvoering is in september 2013 gestart. Project is
afgerond, Financiele verantwoording is naar
subsidieverstrekker.
207.943 Het project is begin 2014 gestart in cofinanciering met
de provincie, het recreatieschap en staatsbosbeheer.
Naar verwachting is de afronding 1 juli 2015.

14

Herontwikkeling Schaapskooi
e.o.- knooppunt Balloo

9/2014

215.000

7.057

15
15

Jaar Recreatief Aa en Hunze
Versterking toerisme en
recreatie

10/2014
01/2014

100.000
75.000

10.906
61.417

89.094 Voorbereiding is gestart. Uitvoering 2015
13.583 De toeristisch intermediair is inmiddels aangetrokken,
deze heeft een start met de werkzaamheden gemaakt.

15

Project Geopark Hondsrug

01/2014

22.000

0

15

Schaapskooi Balloo

05/2013

342.371

220.985

22.000 Met het vaststellen van de cultuurnota door de raad op
6 maart 2013 is ook voor een periode van 3 jaar een
bijdrage voor het Geopark van € 22.000 vastgelegd
(2014 t/m 2016).
121.386 Officiele opening schaapskooi was op 1 november
2013. Bouw bedrijfswoning is inmiddels aanbesteed.
Bedrijfswoning is 3 oktober opgeleverd.

15

Vervanging diverse
speelvoorzieningen 2009

107/09
130/10

24.572

5.281

15

Uitvoeringsprogramma
Gasselterveld

65.198

11.043

16

Aanpassing gemeentehuis aan
Arbo eisen

20/2011
01'2012
105/2012
102/2013
20/2011

10.000

0

16

Vastgoedinformatievoorziening

09/1/114/
30

21.210

0

16

Invoering KCC info bel.pl

11/108

51.156

0

16
16

Doorontwikkeling Tripple C
Uitvoering IBP 2011 - 2015

11/108
2011/108

121.365
133.808

34.844
0

15

Voorbereiding en procedure
MER
Frictiekosten STAAN

01/2014

100.000

29.278

10/2013

244.548

9.176

Frictiekosten Nieuwe
organisatie

01/2012 en
01/2013

130.262

0

16
16
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19.291 Vervanging is niet alleen afhankelijk van het verstrijken
van de afschrijvingstermijn. Vervanging loopt daarom
achter op schema. Wordt betrokken bij evaluatie
speelvoorzieningen.
54.156 Voortgang mede afhankelijk van externe
ontwikkelingen.

10.000 Laatste deel van de werkzaamheden wordt nog dit jaar
uitgevoerd. Het restant kan vrijvallen bij de jaarrekening
2014.
21.210 Is gereserveerd voor "oude verplichtingen" vanuit het
IBP 2005 - 2010 en voor uitvoering van het IBP 2011 2015.
51.156 Budget wordt uitgegeven lopende het
implementatietraject in relatie met doorontwikkeling
Triple C
86.521 Project loopt t/m 2015
133.808 Maakt onderdeel uit van het Informatiebeleidsplan 20102015 en het geobeleidsplan en is bedoeld voor BAG en
handhaving, onsluiten GIS , digitalisering,
informatiebeveiliging.
70.722 Procedures zijn inmiddels in gang gezet.
235.372 Bedrag beschikbaar voor samenwerkingsverband
Drentse Aa. Loopt door naar 2015
130.262 Bedrag o.a. bestemd voor loopbaanontwikkeling.
Budget blijft beschikbaar voor 2015. Bedrag van €
100.000 niet meer nodig. Wordt meegenomen in de
najaarsnota 2014.

2. In uitvoering

Progr.

Omschrijving

Begr.
Wijz.

Beschikbaar
Budget 1-1-2014

besteed
2014

saldo
okt-14

Toelichting

16

Vervanging software 2011

11/108

58.759

18.434

40.325 Een deel van het oorspronkelijk budget is opgeplust bij
doorontwikkeling Triple C en invoering basisregistratie
WOZ. De resterende bedrag is bedoeld voor "heffen",
"ínnen" en "kadaster". Vervanging programmatuur is
afhankelijk van wensen van gebruikers en externe
ontwikkelingen zoals de samenwerking (STA

16

Vervanging serverpark 2013

01/2013

100.000

43.667

16

Opleidingskosten personeel

01/2013
01/2014

100.000

74.228

56.334 Project loopt samen met vervanging werkplekken. Is in
najaar 2013 gestart en loopt door in 2014
25.772 Uitvoering in 2014

16

22.000

10.690

16

Invoering basiskaart
grootschalige topografie
Aanschaf office 2010

113.000

35.870

16

Software Key2Financien 2012

01/2012

20.464

0

16
16

GVR (Vicrea) BAG applicatie
Budget TROP

105/2013
09/119

46.109
126.352

0
19.209

16
16

vv Serverpark 2014
WMO applicatie vervanging
2014
Zonnepanelen Oelenboom

01/2014
01/2014

100.000
30.000

0
0

10/2014

41.159

27.950

10.704.020

2.226.059

16
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11.310 Krediet wordt opgevoerd in de najaarsnota 2014
programma 16
77.130 Budget wordt bij NJN aangevuld vanuit reserve
incidenteel, overschotten automatisering oude jaren.
20.464 Wordt ingezet voor digitalisering facturen binnen
Key2Finance en de aanschaf van verder nog
noodzakelijke modules.
46.109 Uitvoering gestart in 2013
107.144 Besteding budget op basis van prioritering in het in
2009 vastgestelde TROP.
100.000 Uitvoering in 2014 en 2015
30.000 Mede afhankelijk van decentralisatie WMO/AWBZ, pilot
uitbreiding huidige pakket is gestart.
13.209
Afronding in 2014
8.477.961
142

3. Niet gestart

Progr.

Begr.
Wijz.

Beschikbaar
Budget 1-1-2014

besteed
2014

Huisvestingsprogramma 2014
OLP dr. Nassaucollege
Huisvestingsprogramma 2014
interne verbouw dr.
Nassaucollege
Overn.berregeningsinst. De
Goorns Gieten
Verbet.verlichting trainingsveld
Annen
Herstel ballenvangers
voetbalcomplex Annen
Herstelwerkzaamheden
voetbalcomplex Gieten

04/2014

24.550

0

04/2014

12.472

0

02/2012

9.000

0

02/2012

11.400

0

02/2012

1.700

0

15/2012

23.000

101

7

Ijsbaan Gasselternijveen

01/2014

84.000

84.000

11

Openbare verlichting 2014

01/2014

274.000

0

11

Waardeellaan Gieten vervangen
en afkoppelen
Vervangen riolering Julianalaan
Gieten 2e fase
Grote Brink Rolde vervangen en
afkoppelen
Carspellaan Rolde vervangen
en afkoppelen
Banderschulte Rolde vervangen
en afkoppelen
Deelreparaties verspreid 2014
Tractor Deutz Agrotron
Fendt Vario Tractor
Vrachtauto 2014
3 Containers inclusief klep 2014

geen

250.000

274.000 Per 1 september 2013 is een nieuwe organisatie opzet
gestart. Planvorming via de nieuwe organisatie is eind
2013 gestart. Uitvoering in 2014.
250.000 Uitvoering 2014/2015 (met Julianalaan 1e fase)

geen

180.000

180.000 Uitvoering 2014/2015 (met Julianalaan 1e fase)

geen

170.000

geen

350.000

geen

490.000

geen
01/2014
01/2014
01/2014
10/2014

115.000
60.000
70.000
160.000
45.000

0
0
0
0

170.000 Uitvoering vindt plaats na afronding centrumplan Gieten
i.v.m. de verkeerslogistiek. 2015
350.000 Uitvoering vindt plaats na afronding centrumplan Gieten
i.v.m. de verkeerslogistiek. 2015
490.000 Wordt gedeeltelijk betrokken bij centrumplan Rolde.
Uitvoering 2015
115.000 Uitvoering 2014 / 2015
60.000 Aanschaf vindt plaats in 2015
70.000 Aanschaf vindt plaats in 2015
160.000 Aanschaf vindt plaats in 2015
45.000 Aanschaf vindt plaats in 2014

10/2014
geen
01/2014
01/2014

20.000
17.205
32.000
250.000

0
0
0
0

20.000
17.205
32.000
250.000

10/2014

14.000

0

15

Vervanging speelvoorzieningen 01/2014
2014

100.000

0

16

Aansluiting Nieuw
Handelsregister

11/108

15.000

0

16

GBA

09/01/130

119.990

0

16

27.500

0

16

Beaufort/ Gemal
personeelssystemen
Designjet printers 2012

01/2012

14.000

0

16
16

KPD Software 2014
Autocad systeem 2014

01/2014
01/2014

17.500
30.000
2.987.317

0
0
84.101

5
5

7
7
6
6

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
13
14

Omschrijving

Strooier opzet 2014
GPS aansturing zoutstrooiers
Bermbeleidsplan uitvoering
Verbeteringen winkelcentrum
Gieten
Knooppunt Gasteren
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Toelichting

24.550 In afwachting van verantwoording volgt uitbetaling in
2014
12.472 In afwachting van verantwoording volgt uitbetaling in
2015
9.000 Het budget is een uitvloeisel van de harmonisatie van
de voetbalaccommodaties. Uitvoering in 2015
11.400 Het budget is een uitvloeisel van de harmonisatie van
de voetbalaccommodaties. Uitvoering in 2014
1.700 Het budget is een uitvloeisel van de harmonisatie van
de voetbalaccommodaties. Uitvoering in 2014
22.899 Het budget is een uitvloeisel van de harmonisatie van
de voetbalaccommodaties. Uitvoering afhankelijk van
besluit accommodatieproblematiek vv Gieten.
0 Uitvoering 2014

Aanschaf vindt plaats in 2014
Aanschaf vindt plaats in 2014
Bermbeleidsplan is gereed. Uitvoering in overweging.
Budget is beschikbaar gesteld in begroting 2014. Uit
Fonds grote projecten
14.000 Project wordt i.s.m. provincie en staatsbosbeheer
uitgevoerd. Betreft vervanging planken vlonderpad
Balloerveld. Is in voorbereiding. Budget bij beleidsplan
beschikbaar gesteld.
100.000 Vervanging is niet alleen afhankelijk van het verstrijken
van de afschrijvingstermijn. Vervanging loopt daarom
achter op schema. Wordt betrokken bij evaluatie.
15.000 Uitvoering doorgeschoven naar 2014.
119.990 Inrichting systeem afhankelijk van externe factoren,
project modernisering GBA wordt landelijk weer
opgestart. Krediet is meegenomen in het
informatiebeleidsplan 2010 - 2015.
27.500 Uitvoering is mede afhankelijk van voortgang SDA.
Budget voorlopig blijven handhaven.
14.000 Vervanging vindt plaats op basis van gebleken
noodzaak, niet alleen na afloop van de
afschrijvingstermijn.
17.500 Uitvoering gepland in 2014
30.000 Uitvoering gepland in 2014
2.903.216
142

Grondbedrijf
Door middel van deze rapportage willen we een actueel beeld scheppen van de voortgang en de financiële positie
van de diverse complexen. Van de complexen in exploitatie Bedrijventerrein Bloemakkers, Nooitgedacht en
Gieterveen, en wordt de voortgang door middel van een geactualiseerde voortgangsrapportage weergegeven. Over
het nieuwe complex Eext Noord-Oost zal bij de jaarrekening een voortgangsrapportage worden opgesteld. Van de af
te sluiten complexen en gronden niet in exploitatie volgt hieronder een korte samenvatting van de stand van zaken.
Af te sluiten “complexen in exploitatie” in 2014
Geen
Complexen niet in exploitatie
e

Gronden industrieterrein 2 fase Gasselternijveen.
Voorheen betrof het ook gronden gelegen aan de Oude Weer. Deze zijn echter overgebracht naar de Algemene
Dienst en worden uiterlijk 1 januari 2015 in eigendom overgedragen aan Het Drents Landschap. Deze gronden
zullen ’s winters worden gebruikt als ijsbaan. De financiële consequenties van de verkoop komen ten laste van de
VAR. (betreft €42.000,-)
Van de gronden ten noorden van het bedrijventerrein Gasselternijveen is in het voorjaar 2014 circa 4 hectare tegen
agrarische waarde verkocht. Het complex heeft nu nog betrekking op een terrein van circa 2,1 hectare. Dit betreft
de door de gemeente te behouden eventueel toekomstige bedrijvenstrip. Deze gronden zijn nu in langdurige pacht
uitgegeven en zijn gewaardeerd tegen agrarische waarde. De boekwaarde is bevroren. De rente en zakelijke lasten
komen ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf, de pachtinkomsten en (gedeeltelijke) vergoeding
zakelijke lasten komen ten gunste van het complex.
e

Gasteren 3 fase
Het plan heeft betrekking op een uitgeefbaar terrein van circa 5.500 m2. Het wordt als wijzigingsbevoegdheid ten
behoeve van woningbouw meegenomen in het actualisatieplan Gasteren. De gemeente heeft de wensen
geïnventariseerd en het plan met daarin de landschappelijke invulling zit in een afrondende fase. In het vierde
kwartaal van 2014 zal door het college een inrichtings- en verkavelingsschets (met aandacht voor flexibiliteit en
maatwerk) worden vastgesteld, waarbij wordt geopteerd voor vrijstaande en/of half vrijstaande woningen. Alle
betrokkenen worden over de voortgang geïnformeerd en er zal een exploitatieopzet worden opgesteld. Tot die tijd
blijft de boekwaarde bevroren en komt de rente ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf. De gronden
zijn tijdelijk in gebruik gegeven als weidegrond zodat wij geen beheerskosten hebben.
Grolloo
Het perceel op locatie Lienstukken is in 2008 afgeboekt naar landbouwkundige waarde en wordt sindsdien
beschouwd als strategische grond. De oppervlakte van het perceel bedraagt 2.620 m2. De boekwaarde van dit plan
is bevroren. De rente van het complex komt daarom ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf.
Het college heeft in 2014 ingestemd met concept het (her)verkavelingsplan voor Grolloo. Op de locatie Lienstukken
zou dan op redelijke termijn de realisatie van maximaal 4 starterswoningen mogelijk zijn in de vorm van een
rijtjesblok. Dit plan bleek echter onvoldoende te voldoen aan de wens van de starters uit Grolloo.
Na gesprekken met de grondeigenaar en een bouwende partij (i.c. de initiatiefnemers) over de
totaalontwikkelmogelijkheden en onderzoek naar haalbaarheid is het stedenbouwkundig schetsontwerp voor Grolloo
Zuid, ten zuiden van de Lienstukken op 4 maart 2014 door het college van burgemeester en wethouders als
aanvaardbaar beschouwd. Hierbij is de grond van de gemeente opgenomen in het plan. Het schetsontwerp biedt op
termijn ruimte voor 21 woningen, waaronder 2-onder-1 kapwoningen in de starterssfeer.
Er is echter nog geen overeenstemming over de ontwikkeling. Mocht de ontwikkeling leiden tot overeenstemming
worden afspraken over de eventuele inbreng/verkoop van gemeentegrond, de aantallen woningen, woningtypes en
prijsklassen van de te realiseren woningen, alsmede de inrichting van het openbaar gebied worden in principe
vastgelegd in een zgn. anterieure overeenkomst.
Uit de door de dorpsbelangen georganiseerde informatieavonden blijkt woningbouwontwikkeling ten zuiden van de
Lienstukken overigens niet bij iedereen draagvlak te hebben.
Hugeslaan (landbouwgronden)
Het complex heeft betrekking op gronden in Gasselte. Deze gronden zijn te gebruiken als ruilgronden bij eventuele
herbestemming en aansluitende woningbouw richting Dorpsstraat. Het complex is afgeboekt naar landbouwkundige
waarde in 2008 en wordt beschouwd als strategische grond. De waarde van 19.970 m² bedraagt € 49.925. De
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boekwaarde van dit plan is bevroren. De rente van het complex komt daarom ten laste van de algemene reserve
van het grondbedrijf.
verkoop gronden aan RWE (Gasselte)
Besloten is om de verkoopopbrengst van de verkoop ca.9 ha. van gronden van de voormalige gemeente Gasselte te
verrekenen met de boekwaarde ad € 50.000 en het overige (€ 250.000) te boeken ten gunste van de VAR.
Annerveenschekanaal
De grondexploitatie is afgesloten per 31-12-2010. De resterende grond is afgeboekt naar een agrarische waarde
van € 35.000/ha. Het plan heeft nog een uitgeefbaar terrein van 5.310 m2. De boekwaarde bedraagt € 18.585 en is
bevroren. De rente komt ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf.

Afgesloten complexen waaraan nog werkzaamheden moeten worden verricht
Anloo Bosweg.
Onder crediteuren was nog een te besteden bedrag van bijna € 69.000 opgenomen. Er hoeven geen
werkzaamheden meer te worden uitgevoerd. Het bedrag valt daardoor vrij en wordt ten gunste van de algemene
reserve van het grondbedrijf gebracht.
Voor een eventueel vervolg op de 1e fase zal er een nieuwe exploitatieopzet worden gemaakt en zal dus een nieuw
krediet moeten worden aangevraagd.

De financiële positie per complex
Boekwaarde
Complex
31-12-2013

Baten t/m
aug-14

lasten t/m
aug-14

m² nog te
Verwacht
verkopen eindresultaat

7.250.593
2.560.614
320.132
338

0
0
0
0

109.165
2.997
0
8.988

125066
60.616
3.396
2.944

310.072
165.037
6.888
49.925
18.585

229.523
0
0
0
0

0
0
0
0
0

21.025
5500
2620
19.970
5.310

10.682.184

229.523

121.150

246.447

af te sluiten in 2013
Geen
In exploitatie
zijnde complexen
Nooitgedacht
Bloemakkers
SWS Oostermoer
Eext Noord Oost
Complexen nog
niet in exploitatie
Ind. terrein G.nijveen
Gasteren 3e fase
Grolloo (dorp + zuid)
Hugeslaan
Annerv. Kanaal
Totaal

0
0
0
0

0

V = Voordelig N = Nadelig
Opmerking:
1) In de kolom “mutaties t/m augustus 2014” zijn nog niet verwerkt de interne loonkosten en
financieringskosten. Deze kosten worden aan het eind van het jaar geboekt.
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Voortgangsrapportage exploitatie Nooitgedacht
1

Grondexploitatie najaar 2014
In deze voortgangsrapportage zijn de resultaten van het afgelopen jaar verwerkt. Deze
najaarsrapportage richt zich met name op de planinhoudelijke ontwikkelingen. In de “voorjaar”
rapportage volgen wederom de financiële resultaten in de (mede door Purple Blue opgestelde)
Actualisatie grondexploitatie Nooitgedacht per 01-01-2015.

1.1 Omschrijving exploitatie
Op 22 oktober 2003 is door de gemeenteraad van Aa en Hunze het bestemmingsplan Rolde-Zuid
goedgekeurd. Op 7 juni 2004 is er een samenvoeging geweest met een herziening van het plan
(volgens artikel 30 WRO).

Op basis van het geldende bestemmingsplan heeft Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten de
oorspronkelijke stedenbouwkundige visie herijkt.
Door de Raad van de gemeente Aa en Hunze is in haar vergadering van 19 februari 2014 het
stedenbouwkundig plan, de herijking van de Grex en het aangepaste beeldkwaliteitplan vastgesteld.
Daarbij zijn de marktadviezen die gegeven zijn in het onderzoeksrapport van Companen verwerkt.
Hieronder is het recente plan, met de huidige ontwikkelingen aangegeven.

Ontwikkeling Broeder
Sylversterlaan
Locatie 2/1 kap
Boswonen

Locatie Venwoningen

Locatie gemeentelijke energie
0- starterwoningen
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Welstandsvrij
bouwen

1.2 Woningbouwprogramma
Zoals in het voorjaar is aangegeven voorziet het aangepaste programma in totaal 274 woningen,
waarvan minimaal 30% in de sociale sector (sociale huur en koop). De woningen worden zowel
projectmatig als in de vrije sector (particuliere opdrachtgeverschap) gerealiseerd. Door Companen
is op basis van marktonderzoek een indicatie van deze marktomvang bepaald
Aan Companen is, mede op verzoek van de externe accountant, gevraagd om regelmatig de
marktvraag te actualiseren. Om een goede beoordeling van het financiële risico te kunnen geven, is
de meest actuele markt informatie nodig. De gemeente heeft recent een marktanalyse laten uitvoeren;
deze ligt vertrouwelijk ter inzage. In het onderzoek wordt een lagere afzetsnelheid geprognosticeerd
dan de in de grex ten doel gestelde afzetsnelheid. Om aansluiting bij het rapport te vinden dient de
afzetsnelheid te worden verlaagd, de looptijd met 3 jaar te worden verlengd en dient als gevolg
daarvan een extra voorziening te worden getroffen.

Afronding betaalbare 2/1 kappers bosgebied.
De ontwikkelende partij heeft de bouw van de resterende 4 starterwoningen in het bos ( twee
blokjes van twee woningen) afgerond.
Verkoop Venwoningen
Daarnaast zijn van de 9 zogenaamde venwoningen er vijf verkocht ( blok van 3 en 2 woningen)
en zijn er meerdere optanten. De welstandstoets is positief en de omgevingsvergunning is
aangevraagd. De locatie is bouwrijp en de start bouw is naar verwachting nog dit jaar.

Impressie Venwoningen
Verkoop 2/1 kap locatie Boswonen
Naast de locatie van de Ven woningen is ook de locatie voor 2 blokken 2/1kap ( voorheen
Groothuis locatie) aan Oving/benus aangeboden. Voor de, door de ontwikkelaar aangeboden
woningen, is inmiddels één optant.

Ontwikkeling betaalbare 2/1 kap Broeder Sylvester laan
Door Benus zijn inmiddels ook een nieuwe serie betaalbare twee onder één kap woningen
ontwikkeld in het park gebied. Dit ontwerp heeft inmiddels een positieve welstand toets
gekregen. Ook de door de gemeente gedane grondaanbieding is geaccepteerd. Verwacht wordt

89

dat deze woningen eind dit jaar in de verkoop gaan.

Massa/vorm studie Broeder Sylvester laan.

1.3 Energie neutrale starters woningen, erfpacht en gemeentelijk woningbedrijf
Inmiddels heeft de aanbesteding van 6 energie nul (sociale)huurwoningen plaatsgevonden. De
aanbesteding is verzorgd door de afdeling inkoop van de gemeentelijk middels de EMVI (
economisch meest voordelige inschrijving) systematiek en via Tendernet ( volledige digitaal). Van
de vier inschrijvers is op basis van deze systematiek de bouw gegund aan Benus. Er zijn
afspraken gemaakt over de start bouw (januari 2015) en het opleveringsmoment (juni 2015).
Benus heeft aangegeven eveneens zes (dezelfde) woningen in de verkoop te willen brengen. Er is
reeds een prijs afspraak gemaakt ten aanzien van deze betreffende zes kavels.

Voor de exploitatie/ het beheer van de woningen vindt overleg plaats met diverse partijen
(Woonborg en private partijen)
Erfpacht
Er is nader onderzocht of het (kunnen) aanbieden van kavels op erfpacht basis voorziet in een
behoefte in het plan Nooitgedacht. Voor alsnog lijkt de meerwaarde van deze mogelijkheid gering.
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1.4 Makelaar vrije sector kavels , inzet gemeentelijke krachten
Met de huidige makelaar voor de vrije kavels is overleg gevoerd. Conclusie van beide kanten is
dat de samenwerking in goed overleg wordt beëindigd. Inmiddels zijn gesprekken gaande met een
lokaal actieve makelaars. Verwacht wordt dat hiermee voor het eind van het jaar afspraken
worden gemaakt. Inmiddels is de klantbehandeling ondergebracht bij een gemeentelijke
medewerkster.
1.5 Aanpassen site
De site van Nooitgedacht is volledig geactualiseerd. De aantrekkelijkheid is vergroot door gebruik
te maken van een zogenaamde “bol” foto, waarbij middels een luchtfoto een goed overzicht van
het plan en de betreffende kavels is gemaakt. De proef die, met deze techniek, is gedaan tijdens
de woonbeurs in Assen bleek succesvol.
1.6 Voorbereiding woonrijp maken
De technische voorbereiding van het woonrijpmaken van het plan is opgestart. De met de
bewoners besproken “afronding” van het plan is daarbij uitgewerkt. De aanbesteding zal eind dit
jaar plaatsvinden. Uitvoering is gepland in de eerste helft van 2015.

2

Risico’s

3.1 Aankooprisico
Zijn niet meer aanwezig.
3.2 Afzetrisico
De crisis in de woningmarkt lijkt haar dieptepunt te hebben bereikt. Wel kan worden geconstateerd
dat de provincie Drenthe qua voorzichtig herstel van de markt achterblijft bij de rest van
Nederland. De gemeente heeft recent een marktanalyse laten uitvoeren; deze ligt vertrouwelijk ter
inzage. Om aansluiting bij het rapport te vinden dient de afzetsnelheid in de grex te worden
verlaagd naar 20-25 woningen per jaar.
3.3 Bodemverontreinigingrisico
In het te exploiteren gebied is geen verontreinigingrisico aanwezig.
3.4 Planschaderisico
Binnen deze exploitatie niet aan de orde.
3.5 Renterisico
De hoogte van de te berekenen rente in de looptijd van de grex bepaald in hoge mate de
financiële eindprognose. Met de extern accountant van de gemeente zijn afspraken gemaakt over
de wijze waarop de rente wordt verwerkt in de jaarcijfers.
Samengevat bestaat het risico van de grondexploitatie Nooitgedacht met name uit een marktrisico ( hoeveel en wanneer wordt de grond verkocht). Daarmee samenhangend ontstaat er ook
een rente risico ( vertragingen kosten extra rente).
4. Stand van zaken lopende grondexploitaties
De jaarlijkse (cijfermatige) actualisering van de grondexploitatie wordt bij de jaarstukken 2014
gepresenteerd.
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Voortgangsrapportage exploitatie bestemmingsplan Uitbreiding
bedrijventerrein Bloemakkers te Gieten
1.

Grondexploitatie

1.1

Omschrijving exploitatie
Op 25 november 2009 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein
Bloemakkers te Gieten met bijbehorende exploitatieopzet vastgesteld. Ten behoeve van de
beeldkwaliteit van het bedrijventerrein Bloemakkers en met name ten behoeve van de zone langs de
N34, zijn aanvullende beeldkwaliteitseisen vastgesteld die als bijlage bij de bestemmingsplantoelichting zijn toegevoegd.
Het exploitatiegebied omvat de gronden in het bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein
Bloemakkers waarvan een deel reeds is uitgegeven en bebouwd. Dit betreft dus het reeds bestaande
bedrijventerrein Bloemakkers.

De exploitatie van het bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers is een
samenvoeging van 4 exploitatiecomplexen te weten: ‘Uitbreiding Bloemakkers Gieten’, ‘Bloemakkers
Gieten’, ‘Bloemakkers 2004’ en ‘Dressuurcentrum Gieten’. De boekwaarden van deze complexen zijn
daarmee opgenomen in de exploitatie ‘bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Bloemakkers’.
Naast de grondexploitatie Nooitgedacht te Rolde kent de grondexploitatie uitbreiding Bedrijventerrein
Bloemakkers een aanzienlijk volume, namelijk een omzet van ruim € 4,5 miljoen. Gelet op de omvang
en de looptijd is een doorlopende actualisatie van de grondexploitatie van groot belang.
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1.2

Exploitatieperiode
De looptijd van de exploitatie was aanvankelijk van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2018. De
looptijd is in 2014 met 2 jaar verlengd tot en met 31 december 2020.
Recent is door Companen/Louter een marktonderzoek uitgevoerd dat aangeeft dat de
geprognosticeerde afzetsnelheid lager is wat wederom tot aanpassing van de exploitatieperiode zou
leiden (zie 3.2).

1.3

Bouwprogramma
Op 27 oktober 2009 is een verkaveling vastgesteld. Op basis van deze verkaveling zijn er 22 locaties
beschikbaar voor de bouw van een bedrijfspand. Het betreft overigens een flexibele verkaveling, met
andere woorden, indien nodig kan maatwerk worden geleverd.
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2

Samenvatting van de stand van zaken per 1 oktober 2014
Er zijn drie kavels verkocht met een totale grootte van 1.10.98 ha. Dit betreft kavels 11, 16 en 17. In
2014 zijn er geen leads geweest. De huidige verkavelingstekening ziet er als volgt uit.

Volgens het vastgestelde communicatieplan is er op diverse momenten geadverteerd en gepubliceerd
om de aandacht op Bloemakkers vast te houden. Daarnaast wordt de flyer bij gelegenheid door
bestuurders en ambtenaren pro-actief uitgereikt en wordt tevens meegenomen naar diverse
ondernemersbijeenkomsten. Door middel van grote bouwborden ter plekke, wordt voortdurend
publiciteit gegeven aan de beschikbare kavels.
In 2014 was de gemeente voor de vijfde keer deelnemer aan de Bedrijvencontactdagen Drenthe in de
TT-hal te Assen. Met diverse ondernemers is op deze netwerkbeurs een gezamenlijk Aa en
Hunzeplein gerealiseerd, waarbij naast de economische pijlers Recreatie en Toerisme, ook de
bedrijfsmogelijkheden op kavels op Bloemakkers zijn gepromoot. De verwachting is dat de gemeente
in 2015, tezamen met een aantal in de gemeente gevestigde ondernemers, wederom met een
Ondernemers Plein present zal zijn op de Bedrijvencontactdagen. Deze dagen worden in 2015
gehouden op 14 en 15 april.
De kavelverkoop is een continu proces. Er worden voortdurend pogingen gedaan om kavels te
verkopen en er vinden, indien belangstellenden zich melden, gesprekken plaats met mogelijke
gegadigden. Indien ons ter ore komt dat een onderneming verhuis- of ontwikkelplannen heeft nemen
wij pro-actief contact op met deze onderneming.
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3

Risico’s

3.1

Aankooprisico’s
Ten behoeve van het aanleggen van de waterberging moet nog grond worden geleverd door
Rijkswaterstaat aan de provincie die het op haar beurt weer levert aan de gemeente.
Dit geldt eveneens voor een klein strookje bij de rotonde die aansluit op de Rondkamp. Deze gronden
zijn eind december 2010 door middel van een grootschalige grondoverdracht overgedragen van de
Staat aan de provincie Drenthe. Na deze grondoverdracht is de provincie bezig gegaan met de
voorbereidingen voor de (door)levering van de door ons gewenste gronden. De provincie en RWS
streven nu, in tegenstelling tot eerder aangegeven, in 2014 zorg te willen dragen voor de overdracht
van de gronden grenzend aan het bedrijventerrein inclusief enkele gronden in het kader van het OVknooppunt/verbreding N33.

3.2

Afzetrisico’s
Gelet op de looptijd van het plan (oorspronkelijk 7 jaar) is ten doel gesteld om jaarlijks ruim 10.000 m²
grond te verkopen. Geconstateerd moet worden dat deze doelstelling, ondanks inspanningen, niet
wordt gehaald. De uitgiftesnelheid van de bedrijfskavels is en blijft daarmee een risico.
Om een goede beoordeling van het financiële risico te kunnen geven, is de meest actuele
marktinformatie nodig. Aan bureau Companen is daarom, mede op verzoek van de externe
accountant, gevraagd om de marktvraag voor Bloemakkers te actualiseren. De gemeente heeft recent
een marktanalyse laten uitvoeren; deze ligt vertrouwelijk ter inzage.
In het onderzoek wordt een lagere afzetsnelheid geprognosticeerd dan de in de grex ten doel gestelde
afzetsnelheid. Om aansluiting bij het rapport te vinden dient de afzetsnelheid te worden verlaagd, de
looptijd met 5 jaar te worden verlengd en dient als gevolg daarvan een extra voorziening te worden
getroffen.

3.3

Bodemverontreinigingrisico
Er is geen bekend risico meer voor een bodemverontreiniging.

3.4

Planschaderisico
Er is een risico voor planschade. Hiervoor is in de exploitatie een bedrag opgenomen.

3.5

Renterisico
De rentecomponent blijft, zeker bij tegenvallende verkoopresultaten, een substantieel risico. Er is in de
exploitatieopzet 2009 en in de geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2010 een globale inschatting
gemaakt van rentekosten. Om een nauwkeurigere inschatting te krijgen van de financiële
consequenties van de factor tijd wordt sinds de geactualiseerde grondexploitatie 1 september 2010
gebruik gemaakt van de dynamische eindwaarde methodiek. Hierbij wordt rekening gehouden met
nog verwachte rentelasten op basis van de aangenomen fasering. De totale rentelasten t/m 2013
bedragen € 498.946. Zoals gemeld is de beoogde doelstelling van grondverkoop tot en met december
2013 niet gehaald. De raad heeft op 19 februari 2014 besloten om de rente gedurende 4 jaar (2013 –
2016) te bevriezen en ten laste te brengen van de reserve grondbedrijf.

4

Strategie en prognose

4.1

Strategie en prognose voor de toekomstige ontwikkelingen binnen het plan
De uitgifte van het plan is in 2010 gestart. Zoals beschreven is er een actieve verkoop en
communicatie gestart van alle beschikbare kavels op Bloemakkers. Op dit moment is er 11.098 m²
bedrijventerrein verkocht en 9.634 m² in reservering gegeven. Voor deze in reservering genomen
gronden wordt, zoals reeds gemeld, optierente betaald. In tegenstelling tot verwacht, hebben de
nieuwe bedrijfsactiviteiten van Okken (Shell/autobedrijf), Boerema (autobedrijf) en de recente
vestiging van Transportbedrijf Lokken/Vosdingh in een bestaand pand helaas nog geen positieve
invloed gehad op de verkoop van de overige kavels.
De afzet van de bouwkavels blijft het belangrijkste risico. De doelstelling om jaarlijks 10.000 m² te
verkopen is ondanks vele inspanningen onvoldoende gehaald. Gebleken is dat banken zeer
terughoudend zijn in het doen van investeringen. Verder kan worden gemeld dat de huidige
belangstelling voor onze bedrijfskavels zeer gering is. (zie ook 3.2 afzetrisico’s)
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Om de beheer- en onderhoudskosten laag te houden is positief ingestoken op tijdelijk gebruik door
derden. Voor de vrije kavels op het bedrijventerrein Bloemakkers is onze lijn deze tijdelijk en
voorwaardelijk in gebruik te geven om te maaien (hooien). De meeste kavels zijn in 2014 dan ook
door een derde gemaaid. Het college zal zich eveneens gaan buigen over het tijdelijk anders
gebruiken van braakliggende terreinen.
Om de verkoopsnelheid te bevorderen is reeds een aantal stimulerende maatregelen/acties
doorgevoerd. Zo is in 2011 de reserveringstermijn van 3 maanden, zoals genoemd in de Blokkering-,
reservering- en optieregeling van bedrijfskavels, verlengd voor de kavels op Bloemakkers naar 6
maanden. Verder is de exposure van de verkoop van kavels op Bloemakkers vergroot door de
bedrijfskavels via Makelaar Meertens op Funda onder de aandacht te bregen. Tenslotte is op 25
oktober 2011 door het college besloten de grondprijs voor de bouwkavels tijdelijk (voor een periode
van 2 jaar) aan te passen en te verlagen.
De grondprijzen blijven echter vanwege de economische situatie onder druk staan. Ook andere
gemeenten presenteren zich met concurrerende prijzen. Op 18 december 2013 zijn er in de
commissievergadering door het college verschillende scenario’s gepresenteerd met
voorstelmaatregelen hoe om te gaan met de huidige marktomstandigheden. Vervolgens heeft de raad
op 19 februari 2014 ingestemd met het structureel verlagen van de grondprijs waarmee de grondprijs
is verlaagd naar € 70,-/m2 voor randkavels langs de N34 en € 65,-/m2 voor de overige kavels. Verder
wordt er geen waarde toegekend aan de niet-bebouwbare stroken langs de N34.
De raad heeft d.d. 25 juni 2014, bij amendement bij het voorstel tot vaststelling van de jaarstukken
2013, ons college de ruimte gegeven de verkoopprijs van de bedrijfsgrond op Bloemakkers zodanig
te stellen dat deze, eventueel niet geheel kostendekkend, leiden tot een grotere kans op verkoop.
4.2

Stand van zaken lopende grondexploitaties
De jaarlijkse (cijfermatige) actualisering van de grondexploitatie wordt bij de jaarstukken 2014
gepresenteerd.

4.3

Overzicht nog uit te voeren werkzaamheden c.q. uit te geven kavels periode 2010 t/m 2020
Het terrein is inmiddels bouwrijp. Naar verwachting zal een laatste deel van woonrijpmaken van de
weg worden uitgevoerd in de zomer 2014. De uitvoering van de woonrijpwerkzaamheden is verder
afhankelijk van de afzetsnelheid en zal naar verwachting in 2020 worden afgerond.
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Voortgangsrapportage exploitatie wijzigingsplan Gieterveen Dorp –
locatie Oostermoer
1

Grondexploitatie

1.1

Omschrijving exploitatie
Op 13 april 2011 is door de gemeenteraad van Aa en Hunze de grondexploitatie van het wijzigingsplan
Gieterveen Dorp – locatie Oostermoer, vastgesteld. Met dit besluit is een krediet beschikbaar gesteld voor de
realisatie van het wijzigingsplan.
Het college van burgemeester en wethouders van Aa en Hunze heeft op 31 januari 2012 het wijzigingsplan
“Gieterveen dorp – locatie Oostermoer” vastgesteld. Het wijzigingsplan betreft een planologische regeling ten
behoeve van woningbouw op de locatie van de voormalige 'Samenwerkingsschool Oostermoer' op de hoek van
de Meertensweg en de Broek in Gieterveen. De locatie ligt midden in het dorp. In de omgeving van de
inbreidingslocatie liggen voornamelijk woningen. Aan de westzijde bevindt zich een begraafplaats.

Globale begrenzing inbreidingslocatie

1.2

Exploitatieperiode
Van het plangebied Gieterveen dorp – locatie Oostermoer is een exploitatieopzet gemaakt, die door de raad is
vastgesteld op 13 april 2011. De looptijd van de grondexploitatie is in eerste instantie op 5 jaar gezet, ingaande
1-1-2010.
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1.3

Woningbouwprogramma
Als programma worden er in totaal 6 woningen gebouwd, waarvan 4 halfvrijstaande woningen koop en 2 vrije
sector koopwoningen. Alle woningen kunnen worden gerealiseerd in particulier opdrachtgeverschap.

2

Samenvatting van de stand van zaken per 1 oktober 2014
Wijzigingsplan
Het wijzigingsplan “Gieterveen dorp – locatie Oostermoer” is op 31 januari 2012 vastgesteld. Het wijzigingsplan
is onherroepelijk vanaf 29 maart 2012.

Bouw- en woonrijp maken
De bouwlocatie is inmiddels (tijdelijk) ingericht als grasveld en wordt door de gemeente structureel als zodanig
onderhouden. Het plangebied wordt verder pas bouwrijp gemaakt op het moment dat er kavels zijn verkocht.
Het plangebied wordt, in de lijn van het bouwrijp maken, in principe pas woonrijp gemaakt wanneer alle
woningen zijn gerealiseerd. In 2013 zijn geen kosten gemaakt. Uitgaande van het huidige plan dient nu nog
voor een totaal bedrag van € 90.510 aan kosten te worden gemaakt (incl. bouw- en woonrijp maken) (prijspeil 11-2014).
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Verkoop kavels
Aanvankelijk deed de gemeente de kavelverkoop zelf. Om in de huidige woningmarkt te kunnen verkopen bleek
een grotere exposure nodig. Daarom is sinds 2012 de verkoop van de kavels in handen geweest van een
plaatselijk bekende makelaardij en hebben de kavels op Funda gestaan. Ondanks deze wijziging in
verkoopstrategie is er helaas nog geen enkele kavel verkocht.
Voor de zomer 2013 is in het kader van de Startersavonden eveneens een startersavond georganiseerd in
Gieterveen. Uit deze bijeenkomst is behoefte gebleken naar Starterswoningen. Zie verder paragraaf 4.1 van
deze Voortgangsrapportage.

3

Risico’s

3.1

Aankooprisico
De gemeente is eigenaar van de uitgeefbare gronden en het openbaar gebied. Alle noodzakelijke verwervingen
zijn afgerond en verwerkt in de exploitatie. Er zijn dan ook geen aankooprisico’s meer.

3.2

Afzetrisico
Uit het Woonwensenonderzoek Gieterveen, blijkt dat er, naast vraag in de sector dure koop, behoefte is aan
koopwoningen in de prijsklasse middelduur. Door middel van een reductie op de kavelprijs op de kavels voor
halfvrijstaande woningen, is het mogelijk gemaakt de halfvrijstaande woningen in de prijsklasse ‘middelduur’ te
bouwen. Gelet op de huishoudengroei tot 2025 was het de verwachting dat de kavels binnen de
exploitatieperiode zouden kunnen worden afgezet. Er is dan ook (binnen de looptijd van de grondexploitatie)
uitgegaan van een uitgiftesnelheid van 1 vrijstaande of 2 halfvrijstaande woningen per jaar, met een eerst
geraamde verkoop in 2011. Nu vanaf 2011 geen enkele kavel is verkocht, daarbij opgeteld de krimp en de
huidige voortdurende economische situatie moet worden geconcludeerd dat het afzetrisico is gestegen.

3.3

Bodemverontreinigingrisico
Er is in 2011 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd t.b.v. de uitgifte van bouwkavels. Op basis van
dit verkennend bodemonderzoek is geconcludeerd dat ter plaatse van het plangebied alleen lichte
verontreinigingen voorkomen. Deze verontreinigingen vormen echter geen milieuhygiënische belemmering
voor de beoogde woningbouw.

3.4

Planschaderisico
Verwacht is dat binnen de exploitatie geen sprake zal zijn van verzoeken om tegemoetkoming van planschade.
Er is dan ook in de grondexploitatie geen rekening gehouden met planschade.
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3.5

Renterisico
Binnen de grondexploitatie is geraamd dat er in 2011, 2012 en 2013 kavelopbrengsten zouden worden geboekt.
Mede doordat er nog geen kavels zijn verkocht is de boekwaarde per 1-1-2014 is € 320.131 positief (inclusief
getroffen voorziening van € 40.801). Dit veroorzaakt een renterisico. Daarentegen maakt de gemeente een pas
op de plaats voor wat betreft het maken van kosten voor bouw- en woonrijp. Per 1-1-2014 is hiervoor een
bedrag opgenomen van € 35.980.

4

Strategie en prognose

4.1

Strategie en prognose voor de toekomstige ontwikkelingen binnen het plan
Zoals gemeld is er nog geen kavel verkocht. Evenmin is op dit moment sprake van uitzicht op de verkoop van
een kavel, er is geen belangstelling voor de kavels en er zijn geen lopende reserveringen. In 2012 heeft een
wijziging in de verkoopstrategie plaatsgevonden door het in de verkoop geven van de bouwkavels aan een
makelaar waarmee naar een grotere exposure werd gestreefd. Ondanks de grotere exposure heeft dit niet
geleid tot enige (extra) belangstelling.
Met het oog op de huidige en voortdurende situatie op de vastgoedmarkt, het feit dat Gieterveen in een
krimpgebied ligt, wordt niet verwacht dat de kavels binnen de exploitatieperiode worden verkocht.
In 2013 heeft ons college zich beraden over de te voeren strategie, waarbij kavelprijsstelling, actueel zijn van
het uitgevoerde woonwensenonderzoek Gieterveen te bespreken onderwerpen zijn geweest. Hierbij is gebruik
gemaakt van de input die is gegeven in een door de gemeente georganiseerde avond in Gieterveen voor
starters op de woningmarkt. Op basis hiervan is een concept herverkaveling opgesteld, is kritisch gekeken naar
de grondprijs en is e.e.a. financieel doorgerekend.
De resultaten hiervan zijn door ons college d.d. 8-10-2013 behandeld. Het college heeft zich bereid verklaard
om, mits er voldoende concrete belangstelling was, mee te werken aan het mogelijk maken van het realiseren
van starterswoningen en hiertoe de locatie te herverkavelen alsmede een lagere grondprijs toe te passen.
Tijdens de vervolg Startersavond d.d. 31 oktober 2013 bleek, in tegenstelling tot de eerdere 9 belangstellenden,
de belangstelling voor starterswoningen nihil. Dit beeld werd vervolgens bevestigd op een extra inloopavond in
´Ous Hoes´ te Gieterveen d.d. 9 december 2013, eveneens georganiseerd voor starters.
Het college van burgemeester en wethouders heeft vervolgens op 4 maart 2014 besloten om voor de uitgifte
van de bouwkavels op de voormalige schoollocatie gericht ontwikkelaars-bouwers te benaderen en de locatie,
door middel van een publicatie, ter ontwikkeling aan te bieden aan ontwikkelaars/bouwers. Hierop is door 14
belangstellende ontwikkelaars/bouwers gereageerd. Na een selectieprocedure is de keuze gevallen op
B. Timmer Projectontwikkeling i.s.m. Van Dijk Bouw. Deze partij start binnenkort met het in de verkoop zetten
van levensloopbestendige halfvrijstaande woningen met stichtingskosten die vallen binnen de Startersregeling
(€ 175.000,- v.o.n.). Ter bevordering van de verkoop zal exposure worden gezocht door middel van het makelen
en schakelen via een makelaar en funda, het plaatsen van een bouwbord op de locatie, advertenties en
eveneens zal dorpsbelangen worden betrokken, bijv. via plaatselijke informatieavonden.
Het college heeft voorts besloten om, onder voorwaarde van voldoende belangstelling, in te stemmen met de
ontwikkelmogelijkheden starterswoningen te realiseren en de daarbij behorende financiële consequenties. Zo
zijn de kavels verkleind en is de grondprijs verlaagd.

4.2

Stand van zaken lopende grondexploitatie
Er zijn nog geen kavels verkocht. In de grondexploitatie zijn de verwachte verkopen nu op een later moment
gepland. De exploitatieperiode is reeds verlengd tot en met 2016. In 2012 is reeds een voorziening van
€ 40.801 getroffen voor het voorzienbaar negatief resultaat. Als gevolg van de mogelijke nieuwe ontwikkelingen
(realisatie levensloopbestendige halfvrijstaande woningen door B. Timmer Projectontwikkeling i.s.m. Van Dijk
Bouw) zal de grex moeten worden bijgesteld. Het is nl. niet aannemelijk dat de kavels nog binnen de looptijd
worden verkocht alsmede voor de vastgestelde grondprijs. Er dient dan ook voor het voorziene negatieve
resultaat ad € 143.000,- een voorziening te worden getroffen t.l.v. de Algemene reserve Grondbedrijf.

4.3

Overzicht nog uit te voeren werkzaamheden c.q. uit te geven kavels periode 2014
Zoals gemeld onder 2 is het plangebied deels bouwrijp. Het plan zal na verkoop van een kavel verder bouwrijp
worden gemaakt. Aangezien er op dit moment nog geen zicht is op de verkoop van een kavel, is bouwrijp
maken nog niet aan de orde. Het tijdstip van de uitvoering van het woonrijpmaken is met name afhankelijk van
de verkoopsnelheid.
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